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SETEMBRE

Dijous 5 19.30 h Mira cómo suenan! Inauguració
  Cròniques il·lustrades de concerts exposició 

Dijous 5 20 h Taller de música i dibuix en directe Activitat expo.

Dilluns 16 9.15 h Convocatòria oberta Pedrera 3.8 Convocatòria

Dimarts 17 19 h Presentació Feminisme  Taller
  per fascicles a La Carbonera 

Dijous 26 20 h Moreira Concert

Divendres 27 20 h La Femme Brutal Concert - 
   La Carbonera

Dissabte 28 11 h L’arqueologia de l’exili. El Museu  Itinerari 
  d’Arqueologia de Catalunya i la  
  guerra civil espanyola (1936-1939)  

OCTUBRE

Dijous 3 19.30 h El fill al front Inauguració   
   exposició

Dijous 3 18.30 h Festival Sonamos Latinoamérica Taller 

Divendres 4 20 h Tarta Relena Concert -
   Insòlits

Dissabte 5 11 h Passat i present d’un barri cooperatiu Itinerari

Dissabte 5 12 - 24 h Perifèria Beat Concerts 

Dissabte 5 19 h El fotógrafo de Mathausen Activitat expo. 

Dimecres 9 18.30 h Visita guiada a l’exposició  Activitat expo.
  El fill al front 

Dijous 10 19.30 h Her story: una crònica del rock  Musicalment
  des d’una perspectiva feminista parlant

Divendres 11 20 h Guillem Roma Concert-Insòlits

Dimarts 15 20 h The Sey Sisters Concert

Dijous 17 19 h Bird on a wire Cinema

Divendres 18 20 h Esperit! Concert-Insòlits

Dissabte 19 11 h Museu d’història de la immigració  Itinerari 
  de Catalunya 

Diumenge 20 11 h L’art de la guerra: estratègies  Itinerari    
  per vèncer sense lluitar 

Dimarts 22 19 h Taula rodona per a la memòria Activitat expo.
  El fill al front

Dijous 24 20 h Alter ego + Krystallos Arts escèniques

Divendres 25 17 h Castanyada: el bosc inventat,  Activitat
  contacontes, danses i més en família

Divendres 25 18 - 21 h Celobert Festival Concerts 

Diumenge 27 10 h Visita al Jardí Botànic:  Itinerari 
  Mediterrània occidental

Dijous 31 11.30 h Montjuïc: botànica funerària Itinerari  
   

AGENDA



NOVEMBRE

Dimecres 6 15.30 h Visita a la Llotja Itinerari

Dimecres 6 19.30 h Offstage Inauguració  
   exposició

Dimecres 6 20 h Weia Activitat
   paral·lela expo.

Dijous 7 19 h Projecció del film guanyador del Ficab Cinema

Divendres 8 20 h La Guapachosa La Carbonera

Dijous 14 19 h 20.000 days on earth Cinema

Divendres 15 20 h Sukarije La Carbonera

Dissabte 16 17 i 18 h Cinemúsica Espectacle
   per a petita
   infància

Dissabte 16 17.30 h Poble sec sense guió Itinerari

Diumenge 17 10 h Oriol Maspons: la fotografia útil Itinerari 

Dilluns 18 19.30 h Interfície quàntica: música i ciència Musicalment
   parlant

Dijous 21 20 h Prou plàstics! Arts escèniques

Divendres 22 17 h Aquest conte s’ha acabat! Activitat 
   en família

Divendres 22 20 h Oye! Sebas Concert - 
   La Carbonera

Dissabte 23 19 h Audició Pedrera 3.8 Suport creació

Dimecres 27 18 h Les lluites per la llibertat sexual i de  Itinerari
  gènere a la Barcelona del segle XX 

Dijous 28 19.30 h Barcelona - Teheran: cançons per a Musicalment
  un viatge sonor en femení parlant

Divendres 29 20 h Zé Fuga (La Grooveria) Concert

DESEMBRE

Dimarts 3 19 h Del Nano a la Salseta: la música Musicalment
  del Poble-sec parlant

Dimecres 4 19.30 h 1989-1999 Història de gegants  Inauguració
  i castells al Poble-sec exposició

Divendres 13 17.30 h Laika Espectacle
   familiar

Dissabte 14 20 h Comedia sin título Arts escèniques

Diumenge 15  10 h Òpera: passió, poder i política Itinerari 

Dimarts 17 19 h La revolta dels titelles Cinema 

Dimecres 18 20 h Jam session Concert

Dimecres 18 17 h Titelles nadalencs Activitat 
   en família

Dijous 19 19 h Gimme danger Cinema

Divendres 20 20 h Orpheus XXI Concert

AGENDA



TALLERS 

NOU TALLER

INSCRIPCIONS
A partir del 2 de setembre
Inscripció presencial al centre:
De dilluns a divendres, de 9.15 a 
13.45 h i de 16.15 a 21 h
Dissabte, de 16.15 a 21 h
Inscripció en línia:
https://albareda.inscripcionscc.
com

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Data d’inici dels tallers: setmana 
del 30 de setembre, tret que se n’in-
diqui una altra.
Durada: 9 - 10 setmanes, tret que 
se n’indiqui una altra.
Pagament: un únic pagament en el 
moment de formalitzar la inscripció. 
Un cop tancades les inscripcions, 
no se’n retornarà l’import. Es pot 
fer en efectiu o amb targeta. Les 
inscripcions també poden fer-se 
en línia a https://albareda.inscripci-
onscc.com
Reducció i subvenció dels im-
ports als tallers: per a més infor-
mació, adreceu-vos al mateix cen-
tre.
Import trimestral: el preu inclou to-
tes les sessions.
Suplement: en cas d’inscripció 
presencial, el pagament del suple-
ment es farà en efectiu en el mo-
ment de formalitzar la inscripció. 
En cas d’inscripció en línia, el pa-
gament del suplement es farà el pri-
mer dia de classe.
Places limitades: els grups hauran 
de tenir un mínim d’inscrits per po-
der impartir-los, i disposen de pla-
ces limitades.

GUITARRA 
ELÈCTRICA 
Dimarts, de 18.45 a 20 h
Inici: 1 d’octubre (8 sess.)
Preu: 68,97 € (màxim 6 alumnes)
Professor: Jesús Ruiz

Treballarem la guitarra solista i la 
guitarra rítmica, tant en el rock com 
en el blues i el jazz. Aprendrem a to-
car la guitarra de manera fàcil, pro-
gressiva i lúdica. Material necessari: 
guitarra elèctrica, pedal de distor-
sió o petita pedalera d’efectes, dos 
jacks i pua.

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA (iniciació)
Dijous, de 18.45 a 20 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruiz

Per a persones que comencen de 
zero o amb coneixements bàsics de 
l’instrument. L’alumnat porta l’ins-
trument.

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA 
(continuació) 
Dijous, de 20 a 21.15 h 
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruiz

Cal tenir nocions bàsiques de l’ins-
trument i ganes de seguir aprenent! 
L’alumnat porta l’instrument.

MÚSICA



UKELELE (iniciació)
Dimecres, de 19 a 20.15 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 51,27 €
Professor: Joan Miquel Vila, 
del Centre d’Estudis Musicals 
de Barcelona (CEMB) 

Un instrument per passar molt bo-
nes estones sol o amb companyia. 
Amb poques sessions podràs to-
car  les teves cançons preferides. 
L’alumnat porta l’instrument i no cal 
tenir coneixements musicals.

HARMÒNICA DE 
BLUES (iniciació)
Dimarts, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 51,27 €
Professor: Lluís Souto

Aprèn a fer sonar aquest petit gran 
instrument a ritme de blues. A par-
tir d’una breu història del blues 
i l’harmònica, estudiarem el seu 
funcionament i algunes tècniques 
bàsiques. Tocaràs blues des de la 
primera sessió. Porta l’harmònica 
diatònica afinada en C (DO). 

COMBO DE BLUES: 
DEL BLUES AL JAZZ 
Dilluns, de 19 a 21 h
Inici: 7 d’octubre (7 sess.)
Preu: 57,43 €
Professor: Sergi Blanch

Descobrirem com convertir els 
acords del blues cap a altres tona-
litats jazzístiques. Analitzarem al-
guns estils com el gòspel, el swing, 
temes d’artistes com Ray Charles, 
Etta James, Charlie Christian i d’al-
tres. Nivell intermedi de música. Per 
finalitzar el curs, farem una jam ses-
sion oberta.

MÚSICA

CANT I TÈCNICA 
VOCAL
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 30 de setembre (10 sess.)
Preu: 61,53 € 
Professora: Cristina Escola

Aprendràs els coneixements bàsics 
de la tècnica del cant, a desbloque-
jar-te i a descobrir la teva veu per 
tal que cantar esdevingui un autèn-
tic plaer. No cal experiència vocal 
o musical.

INICIACIÓ A 
L’ESTUDI DE SO, 
ENREGISTRAMENT 
I MESCLA 
Dimarts, de 19.30 a 21 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 61,53 € 
Professor: Guillem Pascual

Taller dividit en tres blocs trimes-
trals, on explicarem conceptes bà-
sics de teoria sonora, practicarem 
amb components bàsics d’enregis-
trament i aprendrem a mesclar cor-
rectament. Aquest primer trimestre 
coneixerem els elements bàsics 
que formen l’estudi de petit i mig 
format i farem una pràctica d’enre-
gistrament.



INICIA’T AL MÓN 
DE LA COSTURA 
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 8 d’octubre (7 sess.)
Preu: 49,13 €
Professora: Paqui Ramírez

Aprèn a dissenyar patrons i a confec-
cionar la teva roba amb la màquina de 
cosir. Farem una bossa de mà amb 
folre molt versàtil així com les bases 
per elaborar uns pantalons, amb but-
xaques i cremallera o amb goma, tu 
tries.

CREATIVITAT

EXPRESSIÓ

BALLET 
PER A TOTHOM
Dimecres, de 18.15 a 19.30 h
Inici: 2 d’octubre (9 sess.)
Preu: 39,48 €
Professora: Carlota Fernández

De petit/a feies ballet i tens ganes de 
tornar-hi, o potser sempre t’ha agra-
dat però no ho has provat mai? T’ofe-
rim l’excusa perfecta per introduir-te 
de nou o per primera vegada en la 
dansa clàssica; treballarem la tècni-
ca bàsica del ballet i petites coreo-
grafies, que ens ajudaran a mante-
nir-nos en forma i a millorar la postura 
i el coneixement corporal.

BALLS LLATINS
Dijous, de 18 a 19.15 h
Inici: 3 d’octubre (9 sess.)
Preu: 39,48 €
Professor: Fedor de Pablos

Un, dos, tres: txa-txa-txa, merengue, 
bachata i salsa. Aprèn noves figures i 
la sensualitat d’aquests ritmes per bri-
llar sobre la pista de ball i passar-t’ho 
bé. Es recomana venir amb parella, 
però no és imprescindible.

RECURSOS

FEMINISME 
PER FASCICLES: 
LECTURES 
FEMINISTES 
PER SOBREVIURE 
AL SEGLE XXI

Dimarts, de 19 a 20.30 h 
Inici: 8 d’octubre (9 sess.)
Presentació oberta del curs: 
dimarts 17 de setembre, a les 
19 h, a La Carbonera (Blai, 40)
Preu: 47,37 €
Professores: Mar Redondo 
i Carlota Freixenet, 
de La Carbonera llibreria

Ets feminista però et fa por en-
frontar-te als textos d’assaig? A 
feminisme per fascicles els llegi-
rem juntes, els posarem en con-
text i en debatrem per ser més 
feministes i més activistes i so-
bretot més crítiques. Treballarem 
els textos més clàssics, el dret al 
propi cos, l’economia feminista 
i les diverses formes d’estimar. 
Preparades?

PS



RECURSOS

TREU SUC AL MÒBIL 
O TAULETA
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 2 d’octubre (7 sess.)
Preu: 36,84 €
Professor: David Marco

Què ens ofereixen el nostre smart-
phone i la tauleta? De forma  molt 
pràctica aprendrem a treure profit als 
dispositius mòbils coneixent les apli-
cacions i les utilitats per al dia a dia.

ANGLÈS 
DES DE ZERO
Dilluns, de 19 a 20.15 h
Inici: 30 de setembre (10 sess.)
Preu: 43,86 €
Professor: Barcelona English 
Garden 

Dirigit a persones que no l’han es-
tudiat i que voldrien iniciar-s’hi. Mit-
jançant la conversa i els exercicis en 
format oral, aprendrem les nocions 
bàsiques per comunicar-nos en si-
tuacions senzilles de la vida quoti-
diana o per fer-nos entendre en al-
gun viatge.

MILLORA 
EL TEU FRANCÈS
Dimecres, de 19 a 20.15 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 43,86 €
Professor: Pascal Verkest 

A partir de textos, l’audició de di-
àlegs i la conversa, guanyarem en 
vocabulari i expressions populars, 
alhora que millorarem la compren-
sió i expressió en francès. Calen no-
cions bàsiques.

FIT BOXING
Dimecres, de 20 a 21 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 35,09 €
Professor: Air Active

Entrenament funcional a través de 
la boxa on, a més d’aprendre a de-
fensar-nos, tonificarem la muscula-
tura i farem càrdio per desfogar-nos 
respectant el nostre cos i el dels al-
tres. Apte per a tots els nivells. 

ZUMBA DANCEFIT
Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
Inici: 30 de setembre (11 sess.)
Preu: 38,60 €
Professora: Sandra Rodríguez

Divertida activitat aeròbica que 
combina ball i fitnes, en la qual es 
treballa tot el cos al ritme de la mú-
sica. 

PILATES
Dilluns, de 20.30 a 21.45 h
Inici: 30 de setembre (10 sess.)
Preu: 43,86 € 
Professor: Jesús Aragón

Una fusió de disciplines i un sistema 
d’exercicis saludables que ajuda a 
sentir-nos en plenitud, a la vegada 
que enforteix el to muscular i millo-
ra la postura corporal. Un equilibri 
entre ment i cos.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL



Les inscripcions als tallers per a in-
fants i tallers familiars han de fer-les 
el pare, la mare o el tutor legal de 
l’infant. Els infants hauran de venir 
acompanyats d’una persona adul-
ta (gratuït per a la persona acom-
panyant).

MAMIFIT: 
RECUPERACIÓ 
POSTPART
Dimarts, de 10.30 a 11.30 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 35,09 €
Professora: Mamifit Barcelona

Activitat per a la recuperació del cos 
de la dona després del part. Treball 
de zona abdominal, tonificació de 
la musculatura i resistència cardi-
opulmonar. Sessions dinàmiques i 
divertides a partir de la sisena set-
mana després del part, per com-
partir amb altres mares i, molt im-
portant, pots venir amb el teu nadó.

MASSATGE 
AMB NADONS
Dijous, de 10.30 a 11.45 h
Inici: 3 d’octubre (5 sess.)
Preu: 21,93 €
Professora: Marta Bosch, 
educadora de massatge infantil 
IAIM

Coneixerem la tècnica que, mitjan-
çant l’estimulació tàctil, permet co-
municar-nos de forma respectuosa 
i profunda amb el món corporal i 
emocional del nadó, alhora que li 
aporta seguretat i confiança. 

TALLERS EN FAMÍLIASALUT I CREIXEMENT PERSONAL

HATHA IOGA 
Dimarts, de 19 a 20.15 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 43,86 € 
Professora: Sonia Ignacio

El ioga treballa l’equilibri, l’harmonia 
i la vitalitat, guanyant en flexibilitat, 
relaxant tensions i millorant la pos-
tura mitjançant tècniques respiratò-
ries, físiques i relaxació.

GIMNÀSTICA 
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Dilluns, de 18 a 19 h
Inici: 30 de setembre (10 sess.)
Preu: 35,09 €
Professora: Sílvia Lezcano

Ajuda a reduir el perímetre abdomi-
nal i aporta millores en l’àmbit estè-
tic, postural i funcional. Treballarem 
la faixa abdominal per tenir cura de 
l’esquena i prevenir i/o tractar pro-
blemes relacionats amb el sòl pel-
vià.

TAITXÍ
Dijous, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 43,86 € 
Professora: Gemma Sunayà

Ens centrarem en el moviment i la 
respiració per treballar la resistèn-
cia, la flexibilitat i l’equilibri per as-
solir beneficis físics i mentals. 



TALLERS EN FAMÍLIA

MÚSICA PER ALS 
MÉS PETITS 
Per a infants de 16 mesos 
a 3 anys
Dilluns, de 16.45 a 17.45 h
Inici: 30 de setembre (10 sess.)
Professor: Xavier Guinart.
Preu: 35,09 €/ infant
Dimarts, de 17.45 a 18.45 h, de 
l’1 d’octubre al 3 de desembre 
(10 sess.) 
Professor: A Granel SCCL. 
Preu: 35,09 €/ infant

Activitats musicals vivencials d’au-
dició, aprenentatge de cançons, 
jocs rítmics, danses, activitats vin-
culades a la lectoescriptura musi-
cal, construcció i execució d’ins-
truments.

CREIXENT 
AMB MÚSICA 
Per a infants de 3 a 6 anys
Dilluns, de 18 a 19 h
Inici: 30 de setembre (10 sess.)
Preu: 35,09 €/ infant 
Professor: Xavier Guinart

Aprendrem cançons, ritmes, prova-
rem diversos instruments i desco-
brirem diferents músiques mitjan-
çant la veu, el cos i el moviment. 

TALLERS D’ENTITATS I COL·LECTIUS

CATALÀ 
PER A ADULTS
Vols aprendre català? El Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
ofereix diversos cursos per apren-
dre’n i millorar-lo. Organització: 
CNL de Barcelona, delegació de 
Sants-Montjuïc. Més informació al 
c. Guitard, 17. Tel. 934 912 797. 

SUSOESPAI
Entitat sense ànim de lucre que vol 
apropar els museus d’art a l’àm-
bit de la salut mental mitjançant 
la pràctica artística. Les propostes 
artístiques giren entorn de les col-
leccions permanents i les exposici-
ons temporals del MNAC i la Funda-
ció Joan Miró. Telèfon: 626 824 152.

ESPAI 12@16: TALLER 
DE TÈCNICA STENCIL
T’agrada el dibuix, l’street art i tens 
entre 12 i 16 anys? De la mà d’un 
dels artistes de carrer més des-
tacats de la nostra ciutat podràs 
aprendre aquesta nova tècnica 
d’estampació i decorar tant les pa-
rets lliures de la ciutat, com samar-
retes, fustes i molts més materials. 
Més informació: 
espai12a16@gmail.com.



PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia. Cabuda limitada. 
Reserves en línia a https://albareda.inscripcionscc.com, 
presencialment, per telèfon: 934 433 719. Es poden reservar 
fins a dues entrades per persona, 15 dies abans de la data de 
l’activitat.

PS

CONCERTS 
INSÒLITS
MÉS CONCERTS
LA CARBONERA
COL·LABORACIONS

ARTS ESCÈNIQUES 
CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL
MUSICALMENT PARLANT
EXPOSICIONS
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
ITINERARIS

PerSpectiva: és la mirada de gènere dels 
equipaments del barri del Poble-sec: el Centre Cívic 
El Sortidor i el Centre Cultural Albareda. 

Activitats amb motiu dels 150 anys del Poble-sec.150



MÚSICA 

INSÒLITS

TARTA RELENA
Divendres 4 d’octubre, a les 20 h

Duo format per Marta i Helena, 
que treballen únicament amb la 
veu. Arrangen cançons i poe-
mes i experimenten amb dife-
rents tècniques, colors vocals 
i timbres. Amb les seves har-
monies i polifonies sofisticades 
busquen la complexitat en la 
senzillesa i la màxima expres-
sió amb el mínim d’elements. 
Presentaran l’EP de debut que 
es publica aquest 2019.

GUILLEM ROMA
Divendres 11 d’octubre, a les 20 h

Quantes vides té una cançó? Una? Dues? 
Més? Què hi ha de constant? I què de varia-
ble? Com pot canviar? I com ens pot canvi-
ar? Un simple canvi de ritme o d’escala i res 
ja no sembla el que era: la tristesa pot esde-
venir alegria i la malenconia, ser esperança. 
Perquè a la música, com a la vida, res no és 
per sempre i sempre hi ha una segona opor-
tunitat. Aquest concert forma part del BCN 
Districte Cultural.

ESPERIT!
Divendres 18 d’octubre, a les 20 h

El músic del Montseny publica aquest setembre el nou disc Ilíada, que 
transita del pop a la psicodèlia des del seu tarannà d’home orquestra. En 
farà una de les primeres presentacions a l’Albareda.

PS



MÚSICA 

MÉS CONCERTS

MOREIRA
Dijous 26 de setembre, a les 20 h

Sol de invierno és el primer disc de Jesús González Moreira (aka Moreira), 
un músic amb un bagatge considerable que s’ha decidit a explicar històries 
amb la seva pròpia veu en un disc eclèctic i farcit de referències.

THE SEY SISTERS
Dimarts 15 d’octubre, a les 20 h

Tres germanes negres nascudes a Osona 
que canten per reivindicar qui són: dones 
negres i filles de migrants, sí; però, també, 
catalanes. Amb ritmes gòspel, soul i pinze-
llades de ritmes africans, The Sey Sisters al-
cen la veu a Rise, el seu segon disc, que reuneix temes propis basats en 
vivències pròpies sobre els drets de les dones i dels col·lectius afro que 
viuen aquí. Aquest concert forma part del BCN Districte Cultural.

ZÉ FUGA (LA GROOVERIA)
Divendres 29 de novembre, a les 20 h

Hip-hop amb ritme de funk, cadència de jazz i ànima de cúmbia. Versos 
lliures sobre l’aquí i l’ara, el ser i l’estar, el viure i el sobreviure... La Groove-
ria és el projecte de tres músics versàtils i un MC colombià que fa més de 
quinze anys que viu a Barcelona, que passeja pels carrers i les places del 
Poble-sec. Aquest concert forma part del BCN Districte Cultural.

JAM SESSION DE L’ALBAREDA
Dimecres 18 de desembre, a les 20 h

Porta l’instrument i participa a la jam de blues, soul i funk amb altres mú-
sics. Inscriu-te al web, on trobaràs un llistat de temes que et pots preparar. 
Obriran la sessió els alumnes dels tallers de música de l’Albareda i després 
hi podrà pujar tothom qui ho vulgui. Ho coordina: Sergi Blanch, professor 
del taller de combo. Per venir de públic, no cal inscripció prèvia.

ORPHEUS XXI
Divendres 20 de desembre, a les 20 h

Música per no perdre la memòria i per recuperar la dignitat que la des-
memòria, de vegades, ens fa perdre. Jordi Savall ha creat Orpheus XXI, 
una formació integrada per músics professionals refugiats a Europa com a 
conseqüència de les situacions de guerra, barbàrie i gana que es viuen als 
seus països, i amb ells interpreta la música dels seus llocs d’origen. Aquest 
concert forma part del BCN Districte Cultural.

PS



MÚSICA 

LA CARBONERA

Un cicle que mostra els grups que tiren endavant els seus projectes a l’Al-
bareda. En aquests concerts veureu què es cou setmana rere setmana als 
bucs d’assaig del centre.

LA FEMME BRUTAL
Divendres 27 de setembre, a les 20 h

El grup neix dins de la nova escena punk de Barcelona el 2017 i està format 
per dues noies, bateria i guitarra, res més. So cru i directe, bases clàssiques 
i melodies garage, veus melòdiques i lletres entre línies.

LA GUAPACHOSA
Divendres 8 de novembre, a les 20 h

L’energia, la potència i el vacile dels ritmes tropicals afrocolombians. Cúm-
bies, sones i champetas mesclats amb petites dosis de la chicha peruana, 
el reggae roots i l’afrobeat.

SUKARIJE
Divendres 15 de novembre, a les 20 h

Trio de dones, cantants i 
instrumentistes que revi-
sita la música tradicional 
dels Balcans. Un recor-
regut des de la depressió 
epirota fins a l’embriague-
sa de la música búlgara, 
passant per l’embriague-
sa de les melodies sefar-
dites turques.

OYE! SEBAS 
Divendres 22 de novembre, a les 20 h

Cançó d’autor tropical basada en cançons que parlen d’aventures viscudes 
injectades de sabor tropical i ritmes tradicionals de Llatinoamèrica, salsa, 
funk i matisos de jazz.
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MÚSICA

COL·LABORACIONS

PEDRERA 3.8
Convocatòria oberta del 16 de setembre al 26 d’octubre

Tercera edició del projecte de suport a grups musicals del districte de Sants-
Montjuïc, impulsat per l’Espai Jove La Bàscula (Zona Franca) i el CC Al-
bareda (Poble-sec). El programa inclou tutoria i assessorament musical, 
residència als bucs d’assaig, formació i preparació d’un directe, a més de 
la possibilitat de ser programats en diferents concerts a la ciutat. Més in-
formació al web.

SONAMOS LATINOAMÉRICA 
Dijous 3 d’octubre, a les 18.30 h

Festival de música folklòrica llatinoamericana que té lloc a diversos espais 
de la ciutat i que en aquesta edició dona protagonisme a les dones. A l’Al-
bareda, el grup Calàndria oferirà tallers de música, poesia i ball sobre son 
jarocho, un gènere especialment cultivat a Mèxic.

ALBAREDALPARC¡¡¡ 
PERIFÈRIA BEAT MEETS 
LLOBREGAT BLOCK PARTY
Dissabte 5 d’octubre

Al parc de les Tres Xemeneies. 
Vol. 3 del festival de cultura hip-hop 
Perifèria Beat.

12 h Grafit. Crew de dones escriptores faran un grafit mural en un racó 
emblemàtic pel barri. Mural sorpresa
17 – 18.30 h Block Party. Taller de breaking amb BCN HH COLECTIVE + 
Sessió Musical DJ. Taller familiar de lettering
18.30 – 20 h Micro obert amb beatmaking feat. Tian Beats, Oka Miles i 
MC convidats
20 – 24 h Concerts
20 a 21.20 h Showcase amb Eqvvs Lacrima + artista per confirmar
21.30 a 22.20 h Homes Llúdriga
22.30 a 24 h Artista per confirmar

CELOBERT FESTIVAL
Divendres 25 d’octubre, de 18 a 21 h 

Jornada de música electrònica i experimental d’avantguarda, imprescindi-
ble per descobrir una cara oculta de les arts sonores i visuals de la ciutat. 
Diversos artistes exposaran projectes personals, encara sense etiquetar, 
que s’allunyen de les tendències per acollir noves pràctiques sonores sen-
se prejudicis.



ALTER EGO 
Dijous 24 d’octubre, a les 20 h 

Dansa
Duo de dansa on dos personatges 
aparentment allunyats es troben per 
reconèixer que comparteixen molt 
més del que es podia pensar en un 
principi. Alter ego és la primera pe-
ça de la companyia de dansa inte-
grada Pasos impares, formada per 
Miguel Àngel Puy i Majo Villafaina.

KRYSTALLOS 
Dijous 24 d’octubre, a les 20.25 h

Viatge sonor
Un projecte que oscil·la de la música amb modulars LFO a la dansa. Viatge 
sonor en moviment en què es transita entre la calma i el caos. Krystallos 
parteix d’aquest concepte de fragilitat, d’aquesta transparència dura i fle-
xible que es torna vulnerable. A càrrec de la Cia. El Otro, amb la ballarina 
Sara Pons i el músic Richi Mora.

PROU PLÀSTICS!
Dijous 21 de novembre, a les 20 h

Música i dibuix en directe
A través de la música, el dibuix en directe, les animacions i les projeccions, 
i des d’un vessant poètic, el dibuixant Joma i el músic Miquel Jordà posen 
el focus en la necessitat de deixar de consumir plàstics. Amb instruments 
de plàstic reciclat i amb el plàstic com a material artístic, busquen la bellesa 
per denunciar el desastre ecològic que provoca. 

COMEDIA SIN TÍTULO
Dissabte 14 de desembre, a les 20 h 

Teatre comunitari
Un projecte de teatre comunitari dins de la programació de L’Arnau Itinerant 
2019. A partir de l’obra inacabada de Federico García Lorca, parteix de les 
diversitats i proposa una reflexió sobre el teatre amb intèrprets professio-
nals i no professionals. Impulsat per la companyia La Danesa.

ARTS ESCÈNIQUES 



CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL

En col·laboració amb el Barcelona Districte Cultural us proposem un ci-
cle que ha posat l’objectiu de la càmera en el món de la música i en els 
seus protagonistes. També acollim projeccions del FICAB i la Bibliomu-
siccineteca del Poble-sec.

BIRD ON A WIRE
Dijous 17 d’octubre, a les 19 h

Com un ocell en un fil de telèfon, Leonard Cohen i la seva música van volar 
en llibertat. I aquest documental n’és el testimoni, sorgit de la gira del 1972.

20.000 DAYS ON EARTH
Dijous 14 de novembre, a les 19 h

Nick Cave mastega els moments fins a fer-los cançons i les omple d’uns 
monstres que, diu, són una versió distorsionada d’ell mateix. Extraterrestre? 
Caníbal? Déu? Monstre? Totes les cares de Nick Cave en un documental 
que despulla una veu melancòlica, desolada i adolorida.

GIMME DANGER
Dijous 19 de desembre, a les 19 h

The Stooges (Detroit, 1967) durant pràcticament una dècada va apuntalar 
què seria i com sonarien el rock de garatge i el punk. Quan Iggy Pop pujava 
als escenaris, tot era salvatge. Com la música que feia amb The Stooges. 
Com aquest documental de Jim Jarmusch.

PROJECCIÓ DEL FILM GUANYADOR 
DEL FICAB
Dijous 7 de novembre, a les 19 h

Projecció de la pel·lícula guanyadora del Festival internacional de cinemes 
africans. Organitza: FICAB.

LA REVOLTA DELS TITELLES
Dimarts 19 de desembre, a les 19 h

Estrena del documental del mestre titellaire Antoni Rumbau (Titeresante-
Puppetring), el fotògraf Jesús Atienza i la Bibliomusicineteca. Més de 80 
titellaires ens expliquen la història dels titelles a Catalunya, amb un capítol 
important lligat al barri del Poble-sec. Amb la participació dels protago-
nistes, membres de la cia. Herta Frankel i alumnat de Harry Vernon Tozer.
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MUSICALMENT PARLANT

Cicle de xerrades i music sessions per escoltar i pensar la música.

HER STORY: UNA CRÒNICA DEL ROCK 
DES D’UNA PERSPECTIVA FEMINISTA
Dijous 10 d’octubre, a les 19.30 h

La manca de referents femenins, ja no només en la música sinó en tots 
els àmbits, fa que ens preguntem com visibilitzar-los; com fer-ho per no 
oblidar les seves històries i per donar a conèixer noves generacions. No hi 
faltaran Viola Smith, Rosetha Tharpe, Nina Simone, Bjork, Slits, Exene Cer-
venka i moltes més. Una conversa amb música entre Reyes Torio, cantant, 
productora i una de les primeres DJ del país i Angels Bronsoms, periodista 
especialitzada en música i gènere. 

BARCELONA - TEHERAN: CANÇONS 
PER A UN VIATGE SONOR EN FEMENÍ
Dijous 28 de novembre, a les 19.30 h

Una sessió per descobrir i apreciar el treball d’algunes cantants del sud de 
la Mediterrània: des d’Umm Kulthum (música moderna i egípcia), Naïssam 
Jalal (jazz), Maii (indi), Emel Mathlouthi (electrònica), la complexitat dels tre-
balls de Donia Massoud o Ghalia Benali, fins arribar a Teheran amb Tara Tiba 
(clàssica). Xerrada en format radiofònic i posterior debat amb Sarah Ardite.
 

INTERFÍCIE QUÀNTICA: MÚSICA I CIÈNCIA 
Dilluns 18 de novembre, a les 19.30 h 

Amb motiu del festival de filosofia Barcelona Pensa. 
Amb un físic, dos artistes visuals i un músic, proposem unes instal·lacions 
audiovisuals inspirades en conceptes i experiments de la mecànica quàn-
tica. Una experiència immersiva que va més enllà del format de xerrada 
habitual per reflexionar sobre la influència de la quàntica a les nostres vides.

DEL NANO A LA SALSETA: LA MÚSICA 
DEL POBLE-SEC
Dimarts 3 de desembre, a les 19 h

Una festa repàs a la música del Poble-sec, de cantants lírics i moderns que 
han viscut o s’han fet al barri: des del tenor Manuel Ausensi a la bolerista 
Mayte Martin, passant per Los Salvajes-Los Cheyennes i Los Mustang i, per 
descomptat, Joan Manuel Serrat, Jaume Sisa i La Salseta del Poble-sec.
Organitza: Bibliomusicineteca.

PS

PS
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¡MIRA CÓMO SUENAN! CRÒNIQUES 
IL·LUSTRADES DE CONCERTS
Del 5 al 26 de setembre. Inauguració: dijous 5 de setembre, a les 19.30 h

Dibuixar la música en viu, en el seu hàbitat per 
excel·lència, amb condicions i limitacions i amb 
desimboltura en tots els ritmes. En aquesta oca-
sió destacaran cròniques visuals de músiques 
improvisades realitzades l’últim any dins i fora 
de Barcelona. Il·lustracions de Pedro Strukejl.

Activitats complementàries a l’exposició: 
Actuació de Yehousá Escobedo (Sones de 
Marimba) + Taller de dibuix en directe
Dijous 5 de setembre, a les 19.30 h

EL FILL AL FRONT
Del 3 al 30 d’octubre

Mostra que es desenvolupa a la Sala Montsuar i que apropa a la ciutadania 
les vivències de joves als fronts de la Guerra Civil espanyola a través de les 
fotografi es de Francesc Boix i poemes d’Agustí Bartra.

Activitats complementàries a l’exposició: 
El fotógrafo de Mathausen
Dissabte 5 d’octubre, a les 19 h
Projecció de la pel·lícula. Amb la presentació de la directora, Mar Targarona, 
i la participació d’alguns dels protagonistes.
Visita guiada a l’exposició
Dimecres 9 d’octubre, a les 18.30 h
A càrrec de Ricardo Marco, fotògraf de Fotoconnexió.
Taula rodona per a la memòria
Dimarts 22 d’octubre, a les 19 h
Amb August Andreu (veí i conegut de Boix) i de persones vinculades a les 
fotografi es de l’exposició.

OFFSTAGE
Del 6 al 30 de novembre. Inauguració: dimecres 6 de novembre, a les 19.30 h

Hi ha molts músics que canvien diàriament el seu instrument pels estris d’un 
altre treball. Es mostra el músic en el seu dia a dia, en el seu lloc de treball, 
sense oblidar que, el seu instrument, la seva música, els estan esperant 
fora. Fotografi es d’Esther Navalón.

Activitats complementàries a l’exposició: 
Actuació del duet còsmic Weia
Dimecres 6 de novembre, a les 19.30 h

1989-1999 HISTÒRIA DE GEGANTS 
I CASTELLS AL POBLE-SEC
Del 4 al 31 de desembre. Inauguració: dimecres 4 de desembre, a les 19.30 h

Celebrem els 30 anys dels Geganters i Grallers del Poble-sec i els 20 anys 
dels Castellers del Poble-sec, amb una exposició retrospectiva i fotogràfi ca. 

EXPOSICIONS

PS
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ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Entrada gratuïta amb reserva prèvia: en línia a albareda.inscripcionscc.com, 
al telèfon 934 433 719 o presencialment, a partir de 15 dies abans de l’ac-
tivitat. Reserves tallers familiars (fi ns a dues entrades, dos infants) i espec-
tacles familiars (fi ns a cinc, infants i adults). Places limitades.

CASTANYADA: EL BOSC INVENTAT, 
CONTACONTES, DANSES I MÉS
Divendres 25 d’octubre, a les 17 h

Arriba la tardor i el canvi de colors als arbres i l’aparició dels bolets i les 
castanyes ens conviden a entrar al bosc. Amb l’imaginari i creativitat dels 
infants crearem un bosc inventat amb personatges, animals i fruits. A càrrec 
de Sandra Partera. A partir de les 19 h, el Consell de Cultura Popular i Tra-
dicional del Poble-sec organitza una sessió de contacontes i ens convida 
a ballar vora el foc mentre torrem castanyes. Amb la col·laboració d’Ecop 
i l’Associació de Comerciants del Poble-sec - Paral·lel.

CINEMÚSICA
Dissabte 16 de novembre, 
1a representació a les 17 h - 2a representació a les 18 h 

Espectacle per a infants de 0 a 4 anys. Durada: 30 min.
Dues nimfes de les arts, vestides per ballar un xarleston, conviden els na-
dons a un passeig musical pel cinema que van fer els pioners, en blanc i 
negre, d’humor tendre i mirada neta. A càrrec de la Cia. Viu el teatre. Aquest 
espectacle forma part del Barcelona Districte Cultural.

AQUEST CONTE S’HA ACABAT! 
Divendres 22 de novembre, a les 17 h

Cantacontes per prevenir les violències de gènere. Per a infants a partir de 
4 anys. Si ja us cansa que encara tants contes acabin igual (el noi que salva 
a la noia, ella que ha de ser la més bonica, etc.), què us sembla si us n’ex-
pliquem d’altres amb cançons i molts fi nals possibles? Us atreviu a crear 
el vostre propi fi nal? A càrrec d’Enruta’t.

LAIKA
Divendres 13 de desembre, 17.30 h 

Espectacle per a tots els públics, a partir de 4 anys. Durada: 50 min.
Una història tan humana que només podia protagonitzar-la un animal, i tan 
animal que només podia ser obra de l’ésser humà. Actors i titelles, ombres 
i llums, projeccions i gestos per explicar la història de la Laika, el primer 
ésser viu que va orbitar la Terra i, també, el primer ésser viu que va morir 
en òrbita. A càrrec de la Cia. Xirriquiteula Teatre. Aquest espectacle forma 
part del Barcelona Districte Cultural.

TITELLES NADALENCS
Dimecres 18 de desembre, a les 17 h

En aquestes dates plenes de joguines, quina millor opció que aprendre a 
fabricar uns titelles de paper? Utilitzarem bosses d’entrepà, pintura, llanes, 
botons, taps i tot allò que trobem al calaix. A càrrec de Marina Sáez.
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ITINERARIS

La reserva als itineraris gratuïts es pot fer en línia a https://albareda.ins-
cripcionscc.com, presencialment o per telèfon al 934 433 719. El punt de 
trobada es comunicarà un cop tancat el grup. Inici reserves: 9 de setem-
bre (per als de setembre i octubre) i 14 d’octubre (per als de novembre i 
desembre). Places limitades.

L’ARQUEOLOGIA A L’EXILI. EL MUSEU 
D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA I LA 
GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1936-1939)
Dissabte 28 de setembre, a les 11 h

L’exposició vol explicar el que va representar aquest episodi de la història 
cultural i patrimonial a Catalunya, alhora que ret homenatge als homes i 
dones que, enmig de les dificultats d’una guerra, treballaren incansable-
ment per protegir el patrimoni cultural català i garantir-ne la transmissió a 
la posteritat. A càrrec del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

PASSAT I PRESENT D’UN BARRI COOPERATIU
Dissabte 5 d’octubre, a les 11 h

La Xarxa CooperaSec proposa un itinerari històric sobre el passat i present 
de les pràctiques cooperatives al Poble-sec en el marc del seu 150 aniver-
sari. Un diàleg amb el passat recorrent espais significatius relacionats amb 
les xarxes de solidaritat i suport mutu que han construït i construeixen el 
Poble-sec. A càrrec de Laberint Cultura.

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC: MEDITERRÀNIA 
OCCIDENTAL
Diumenge 27 d’octubre, a les 10 h

Geogràficament agafa bona part de la península Ibèrica, el sud de França, 
Itàlia i les Illes Balears, Còrsega, Sardenya i Sicília. Aquí trobarem les nostres 
plantes remeieres i aromàtiques i arbres emblemàtics com l’alzina i l’olivera. 
A càrrec dels Amics del Jardí Botànic de Barcelona.

MUSEU D’HISTÒRIA DE LA IMMIGRACIÓ DE 
CATALUNYA (MHIC)
Dissabte 19 d’octubre, a les 11 h

Des del 2004, la Masia de Can Serra, a Sant Adrià de Besòs, acull el MHIC. 
Aquest projecte comprèn les sales d’exposició i el centre de documenta-
ció al voltant de temàtiques migratòries i el diàleg intercultural. A càrrec 
del MHIC. 

L’ART DE LA GUERRA: ESTRATÈGIES 
PER VÈNCER SENSE LLUITAR
Diumenge 20 d’octubre, a les 11 h

Visita a l’exposició temporal on es mostra part de l’obra de l’autor xinès 
Sunzi, L’art de la guerra, considerat el primer tractat d’estratègia militar. A 
càrrec del Castell de Montjuïc. 



ITINERARIS

MONTJUÏC: BOTÀNICA FUNERÀRIA
Dijous 31 d’octubre, d’11.30 a 13 h

El cementiri de Montjuïc és un tresor patrimonial, amb tombes monumen-
tals i emblemàtiques. Amb motiu del dia de Tots Sants, les visitarem i des-
cobrirem la biodiversitat del recinte i la seva simbologia. A càrrec de Ce-
mentiris de Barcelona, amb la col·laboració de La Fàbrica del Sol.

VISITA A LA LLOTJA
Dimecres 6 de novembre, de 15.30 a 17.30 h

Visita a la llotja de Barcelona per conèixer de primera mà el recorregut del 
peix, des del mar fins a la taula. El cost d’accés a la llotja va a càrrec dels 
participants. A càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al plat.

POBLE SEC SENSE GUIÓ
Dissabte 16 de novembre, a les 17.30 h

Descobrirem diversos espais escènics i associatius del barri. Coneixerem 
Jam Circus, associació d’art que ha esdevingut un espai de trobada; l’Aso-
ciación de arte piluso, espai per a la recerca, creació i assaig de diverses 
arts com el clown o el teatre físic; i el Teatre Arnau Itinerant, projecte nòmada 
que dona forma a un nou concepte de veure i viure el teatre. Impulsat per 
la Taula de cultura del Pla Comunitari del Poble-sec.

ORIOL MASPONS: LA FOTOGRAFIA ÚTIL
Diumenge 17 de novembre, a les 10 h

Exposició retrospectiva sobre l’obra del fotògraf barceloní Oriol Maspons. 
La mostra permetrà fer un recorregut per més de quatre dècades d’intensa 
activitat en els camps del reportatge, el retrat, la moda i la publicitat, con-
textualitzant-ne la producció i donant suport a la recerca en la recuperació 
de material documental –llibres, revistes, caràtules de discos, etc.–, per co-
nèixer també el destí final de les fotografies de l’autor. A càrrec del MNAC.

LES LLUITES PER LA LLIBERTAT SEXUAL I 
DE GÈNERE A LA BARCELONA DEL SEGLE XX
Dimecres 27 de novembre, a les 18 h

Una cartografia de la dissidència, la llibertat i la diversitat sexual a Barcelo-
na. Un itinerari pels escenaris urbans, les figures i els col·lectius que des de 
la clandestinitat, l’art, la cultura o l’activisme reivindicaren la llibertat sexual. 
A càrrec d’Emma F. Parcerisa, d’Androna Cultura.

ÒPERA: PASSIÓ, PODER I POLÍTICA
Diumenge 15 de desembre, a les 10 h

Viatge per la història de l’òpera. La mostra suposa una experiència sonora 
individual envoltant en la qual els visitants es veuen acompanyats per la 
música en tot moment amb audioguies. A càrrec del Caixaforum.



EL CENTRE

ENTITATS

ASSOCIACIÓ 
DIABLES 
DEL POBLE-SEC
Vols formar part de la nostra enti-
tat? Tenim una secció d’adults, els 
Diables del Poble-sec, una secció 
infantil, els Fills de Satan del Poble-
sec i una secció de percussió, els 
Tabalers del Poble-sec. 
Pots contactar amb nosaltres envi-
ant-nos un correu a 
diables@diablesdelpoblesec.org i 
pots consultar tota la informació a 
www.diablesdelpoblesec.org.

CLUB PETANCA 
POBLE-SEC
Vols aprendre a jugar a la petan-
ca? De dimarts a dijous, d’11 a 13 
h, pots anar a les pistes ubicades 
al parc de les Tres Xemeneies i de-
manar pel Sr. Juan Galindo o per 
Ricardo Rodríguez que t’ensenya-
ran aquest esport i passaràs una 
estona divertida. Activitat gratuïta, 
sense inscripció prèvia i per a totes 
les edats.

GRALLES DELS 
CASTELLERS
Ets músic i et ve de gust aprendre 
a tocar la gralla o el tabal amb els 
Castellers del Poble-sec? Vine els 
divendres, de 20 a 22 h, i pregunta 
per nosaltres. Més informació: 
castellersdelpoblesec.cat i 
musics@castellersdelpoblesec.cat.

GRALLES I TABALS 
DEL POBLE-SEC
Els Geganters i Grallers del Poble-
sec assagem els dimecres de 20.30 
a 21.30 h. És un assaig obert a qual-
sevol persona que vulgui apren-
dre a tocar la gralla o el timbal per 
acompanyar les cercaviles dels ge-
gants del barri. Només cal que por-
tis l’instrument i rebràs un curs im-
partit pels membres de la colla de 
grallers. Contacte: Cristina Velasco, 
gegants@poblesec.org.

SC ELS MODERNS
Vols participar en una banda de 
trompetes i tambors? Doncs vi-
ne amb nosaltres i t’ho passaràs 
bé. Som Els Moderns del Poble-
sec, una entitat fundada el juliol del 
1926, i assagem els divendres de 20 
a 22 h. Contacta a través de FB @
SC Els Moderns del Poble Sec o a 
s.c.modernspoblesec@gmail.com.

PROJECTES

DO D’ACORDS
Do d’acords, l’orquestra infantil i ju-
venil del Poble-sec, és un projecte 
socioeducatiu de l’associació In-
tegrasons adreçat a infants i joves 
del Poble-sec. La metodologia que 
fan servir es basa en l’ensenyament 
d’instruments musicals i la creació 
artística i comunitària com a mitjà 
ideal per al desenvolupament d’ap-
tituds, diàleg i transmissió de va-
lors. Es desenvolupa un model de 
gestió comunitari i participatiu. Més 
informació a integrasons.com.



EL CENTRE

LA TARDA JOVE
Un recurs municipal del barri del 
Poble-sec que ofereix un ventall 
d’activitats i serveis per tal d’acom-
panyar als i les joves del barri en la 
seva formació no formal i en el seu 
creixement personal. Si vols parti-
cipar dels tallers, de les activitats, 
dels tasts i de les tardes de lleure, 
t’esperem! 
Contacte: Youssef El Maimouni. 
Contacte: tardajove@tasca.cat. 
Tel. 622 547 137.

TEMPS PER A TU 
Dissabtes quinzenals, 
de 16.30 a 20 h

Activitats lúdiques per a joves i 
adults amb discapacitat que per-
meten fomentar la conciliació de la 
vida laboral, familiar i personal de 
les famílies cuidadores de persones 
amb dependència. Organització: 
Programa de Temps i Qualitat de 
Vida, Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat de l’Aj. de Barce-
lona i Districte de Sants-Montjuïc. 
Més informació: tècnica del Distric-
te, nuriacardona@bcn.cat, o bé a 
tempspertu@bcn.cat.

TREBALL 
ALS BARRIS
Espai de recerca de feina i tallers 
monogràfics guiat per personal tèc-
nic dins d’un itinerari d’inserció so-
ciolaboral. Si vius al barri i busques 
feina, informa’t del Dispositiu d’In-
serció del Projecte Treball als Barris, 
telèfon 934 019 565, iosbel.gonza-
lez@barcelonactiva.cat i reserva 
plaça per a la sessió informativa. 
Organització: Barcelona Activa.

SERVEIS

ESPAI DE TROBADA
Posem a la teva disposició un espai 
on trobar-te amb altres persones, 
llegir una novel·la o la premsa del 
barri, intercanviar llibres, prendre un 
refresc o un cafè. Vine a conèixer 
aquest espai!

CESSIÓ D’ESPAIS
L’equipament té espais disponibles 
per a entitats, associacions, parti-
culars i empreses. 
Més informació a 
ccalbareda@ccalbareda.cat 
o visita el nostre web.

BUCS D’ASSAIG
Si tens un grup de música i necessi-
tes un espai on assajar, vine al Cen-
tre Cultural Albareda. Disposem de 
set cabines insonoritzades de dife-
rents dimensions (de 17,20 m2 fins a 
34,80 m2). Tres d’aquestes cabines 
estan equipades amb equip de so, 
bateria, dos amplificadors de gui-
tarra i un de baix. Més informació a 
ccalbareda@ccalbareda.cat o visita 
el nostre web.



ADREÇA HORARI D’ATENCIÓ

Albareda, 22-24  De dilluns a divendres
08004 Barcelona de 9.15 a 13.45 h
Tel. 934 433 719 i de 16.15 a 21.45 h
ccalbareda@ccalbareda.cat Dissabtes de 16.15 a 21.45 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

instagram.com/ccalbareda

facebook.com/ccalbareda

twitter.com/ccalbareda

spotify.com/ccalbareda
barcelona.cat/ccalbareda   -  barcelona.cat/sants-montjuic

MAPA

Paral·lel (L2 i L3)

20, 21, 36, 64, 91 i D20

Funicular de Montjuïc

CENTRE 
CULTURAL 
ALBAREDA

AVINGUDA DEL PARAL·LEL

C. D’ALBAREDA

C. DE PALAUDÀRIES

C. DE PUIGXURIGUER

C. DE VILA I VILA

PL. 
DE LES 

DRASSANES

C. NOU DE LA RAMBLA

AVINGUDA DE LES DRASSANESJARDINS 
DE LES TRES 
XIMENEIES

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vos-
tres dades personals s’incorporaran al fi txer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals 
del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la fi nalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels 
equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectifi cació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos 
per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en 
l’assumpte Exercici de Dret RGPD. L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de 
Cultura S.L. i el seu delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat


