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AGENDA AGENDA

Dijous 27 19 h The bass of women Cinema doc.   
   musical

Divendres 28 20 h Marc Parrot Concert

MARÇ

Dimecres 4 19.30 h Parole parole sona Inauguració
   exposició

Dimecres 4 20 h Obrador d’escriptura en viu  Activitat expo.

Dimecres 4 18 h Dones d’avantguarda Itinerari

Dijous 5 19.30 h My queen is Angela Davis: lluita  Musicalment
  i pensament en 10 cançons parlant

Divendres 6 17 h Cos, dibuix i acció Activitat 
   en família

Divendres 6 19.30 h Amazones BCN Improfest Col·laboracions

Dissabte 7 19.30 h BCN Improfest Col·laboracions

Dimecres 11 17 h Les grans fonts Itinerari

Dijous 12 19 h I love kuduro  Cinema doc. 
  – Cicle cinema Àfrica i dona musical 

Divendres 13 20 h Joina Concert -
   Amazones

Dissabte 14 11 h El barri jueu del Poble-sec Itinerari

Diumenge 15 11 h El barraquisme a Montjuïc Itinerari
  Castell de Montjuïc

Dijous 19 19 h PJ Harvey: a dog called money Cinema doc.
   musical

Divendres 20 20 h Marina Herlop Concert -
   Amazones

Dissabte 21 18.30 h X Festival internacional de poesia  Arts escèniques
  i art Grito de mujer - Poesia

Diumenge 22 11 h Visita al Jardí Botànic:  Itinerari - Jardí
  Nord d’Àfrica Botànic

Dijous 26 20 h Jam session de l’Albareda Concert

Divendres 27 20.30 h Rombo Concert -
   Amazones

Dissabte 28 17.30 h Bitxos raros Espectacle
   familiar

Consulta  - Visita nocturna i teatralitzada Itinerari-
al web   al Cementiri de Montjuïc Cementiri 
   de Montjuïc

ABRIL

Divendres 3  20 h Khaled, camí de refugi Arts escèniques
   - Teatre

De gener  Diversos Barnasants Concert -
a abril horaris  Col·laboracions

GENER

Dijous 9 19.30 h Forma i gest. Inauguració
  Diàlegs creatius amb el fang exposició

Dijous 16 19.30 h Colonitzant el colonitzador: la  Musicalment
  influència jamaicana al Regne Unit parlant

Dissabte 18 12 h Casa, treball, festa: descobrim  Itinerari-Museu
  com vivim els humans etnològic

Dissabte 18 17 i 18 h On és la sargantana? Espectacle per
   a petita infància

Dijous 23 20 h 10 anys de Seward Concert-
   Col·laboracions

Divendres 24 17 h Construïm instruments musicals Activitat 
   en família

Divendres 24 19 h Orquestra Do d’acords Concert-
   Col·laboracions

Dissabte 25 11 h Espectres visibles Itinerari-Castell
   de Montjuïc

Diumenge 26 11 h Un passeig pel romànic Itinerari- MNAC

Dimecres 29 20 h Triàleg  Arts escèniques  
   -Dansa

Dijous 30  19 h Apolo: la juventud baila Cinema doc.   
   musical

Divendres 31 20 h Iglú Concert-
   La Carbonera

FEBRER

Dissabte 1 10 i 11 h Apolo, la cara B – Open club day Itinerari - 
   Sala Apolo

Dimecres 5 17 h Cants de sirena: abisme i fascinació Itinerari-Museu
   Marítim

Dijous 6 19.30 h El blues del manugrafista Inauguració
   exposició

Divendres 7 17.30 h Laboratori sonor Espectacle
   familiar

Dijous 13 19.30 h Què diuen les lletres del blues? Musicalment
   parlant

Divendres 14 17 h Màscares egípcies Activitat 
   en família

Divendres 14 20 h Plastilina + Phyramus Concert-
   La Carbonera

Diumenge 16 10 h Càmera i ciutat: la vida urbana  Itinerari -
  en la fotografia i el cinema Caixaforum

Dijous 20 20 h Guanyadors VIII Concurs de la 
  Societat de blues de Barcelona Concert 

Divendres 21 20 h Dani Molina Project Concert-
   La Carbonera



TALLERS 

NOU TALLER

INSCRIPCIONS
A partir del 9 de desembre
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:
A partir de les 7 h del 9 de desembre
https://albareda.inscripcionscc.
com

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Data d’inici dels tallers: setmana 
del 27 de gener, tret que se n’indi-
qui 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 in-
formació, adreceu-vos al mateix 
centre.
Import trimestral: el preu inclou to-
tes les sessions.
Places limitades: els grups hauran 
de tenir un mínim d’inscrits per po-
der impartir-los, i disposen de pla-
ces limitades.

LA BARCELONA 
UNDERGROUND: 
ESCENARIS I 
MÚSICA EN VIU
Dijous, de 19 a 21 h. Sessions: 
6 i 20 de febrer, 5 i 19 de març
Preu: 28,07 €
Professor: Xavier Riembau

La ciutat comtal sempre ha sigut es-
pai obert a escenes més enllà dels 
cànons establerts. Del Cabaret La 
Criolla a principis del segle XX fins 
a Robadors 23 a l’actualitat, per po-
sar-ne dos exemples. Del primer jazz 
al flamenc, de les músiques laieta-
nes a les experimentacions electrò-
niques, del punk a l’electrònica de 
ball. Transitarem pel passat de Zeles-
te, Garatge o El Villa Rosa fins arribar 
al present amb el Kasal Joves de Ro-
ketes, l’Antic Forn de Vallcarca i un 
munt d’espais que es neguen a ren-
dir-se i on podem gaudir de la proxi-
mitat de la música a escala humana. 
A més de les sessions teòriques, el 
curs inclou quinzenalment quatre 
visites gratuïtes a escenaris mu-
sicals. Consulteu el programa del 
curs al web. Places limitades.

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA (iniciació)
Dijous, de 18.45 a 20 h
Inici: 30 de gener (10 sess.)
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruiz

L’alumnat porta l’instrument.

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA 
(continuació) 
Dijous, de 20 a 21.15 h 
Inici: 30 de gener (10 sess.)
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruiz

L’alumnat porta l’instrument.

UKELELE (iniciació)
Dimecres, de 19 a 20.15 h
Inici: 29 de gener (9 sess.)
Preu: 46,15 €
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.

HARMÒNICA DE 
BLUES (iniciació)
Dimarts, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 28 de gener (9 sess.)
Preu: 46,15 €
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). 

MÚSICA

COMBO DE BLUES: 
DEL BLUES AL JAZZ
Dilluns, de 19 a 21 h
Inici: 3 de febrer (7 sess.)
Preu: 57,43 €
Professor: Sergi Blanch

Descobrirem com convertir els 
acords del blues cap a altres tonali-
tats jazzístiques. Analitzarem alguns 
estils com el gòspel, el swing, temes 
d’artistes com Ray Charles, Etta Ja-
mes o Charlie Christian. Nivell inter-
medi de música. Per finalitzar el 
curs, farem una jam session oberta.

CANT 
I TÈCNICA VOCAL 
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 27 de gener (9 sess.)
Preu: 55,38 € 
Professora: Romina Krieger

Sempre t’ha agradat cantar però 
per alguna raó no t’hi has llençat? 
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.

INICIACIÓ A 
L’ESTUDI DE SO, 
ENREGISTRAMENT 
I MESCLA 
Dimarts, de 19.30 a 21 h
Inici: 28 de gener (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 segon trimes-
tre enfocarem l’aprenentatge en 
software d’enregistrament a estudi 
i pràctiques a buc d’assaig.

GUITARRA 
ELÈCTRICA 
Dimarts, de 18.45 a 20 h
Inici: 28 de gener (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. Material ne-
cessari: guitarra elèctrica, pedal de 
distorsió o petita pedalera d’efec-
tes, dos jacks i pua.



INICIA’T A LA 
COSTURA: PATRONS 
ELEMENTALS
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 28 de gener (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 rever-
sible així com les bases per elaborar 
uns pantalons o una faldilla, tu tries. 

CREATIVITAT

BALLET PER A ADULTS
Dimecres, de 18.15 a 19.30 h
Inici: 29 de gener (9 sess.)
Preu: 39,48 €
Professora: Xènia Lanau

Introdueix-te 
de nou o per 
primera vega-
da en la dansa 
clàssica; treba-
llarem la tècni-
ca bàsica del 
ballet i petites 
coreografies, 
que ens ajudaran a mantenir-nos en 
forma i a millorar la postura i el conei-
xement corporal.
  

BALLS LLATINS 
Dijous, de 18 a 19.15 h
Inici: 30 de gener (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: 28 de gener (9 sess.)
Preu: 47,37 €
Professores: Mar Redondo 
i Carlota Freixenet, 
de La Carbonera llibreria

Ets feminista però et fa una mi-
ca de por llegir coses serioses? 
A Feminisme per fascicles els 
continuarem llegint juntes, pre-
parant-nos per a debatre amb 
més coneixements, formant-nos 
i aprenent. Treballarem les vio-
lències, el consentiment i el plaer, 
les maternitats i les noves mas-
culinitats. Preparades?

ANGLÈS 
DES DE ZERO 
Dilluns, de 19 a 20.15 h
Inici: 27 de gener (9 sess.)
Preu: 39,48 €
Professor: Barcelona English 
Garden 

Dirigit a persones que no han es-
tudiat aquest idioma i que voldrien 
iniciar-s’hi. Mitjançant la conversa i 
els exercicis en format oral, apren-
drem les nocions bàsiques per co-
municar-nos en situacions senzilles 
de la vida quotidiana o per fer-nos 
entendre en algun viatge.

PS

FIT BOXING 
Dimecres, de 20 a 21 h
Inici: 29 de gener (9 sess.)
Preu: 31,58 €
Professor: Alex Gimenez, 
d’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 DANCE
Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
Inici: 27 de gener (10 sess.)
Preu: 35,09 €
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: 27 de gener (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 millora 
la postura corporal. 

HATHA IOGA 
Dimarts, de 19 a 20.15 h
Inici: 28 de gener (10 sess.)
Preu: 43,86 €
Professora: Sonia Ignacio

Prendre consciència del propi cos: 
el ioga treballa l’equilibri, harmonia 
i vitalitat, guanyant en flexibilitat, re-
laxant tensions i millorant la postura 
mitjançant tècniques respiratòries, 
físiques i relaxació.

SALUT I CREIXEMENT PERSONALEXPRESSIÓ

APROFITA EL 
MÒBIL I TAULETA: 
APPS, FOTOS, 
ARXIUS AL NÚVOL...
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 29 de gener (7 sess.)
Preu: 36,84 €
Professor: David Marco

Coneix quines aplicacions fer 
servir per treure més profit dels 
teus dispositius. Des del GPS per 
arribar al teu destí sense perdre’t, 
passant per notes, calendaris, 
fins a la gestió d’arxius al núvol, 
fotos i retoc. 

MILLORA 
EL TEU FRANCÈS
Dimecres, de 19 a 20.15 h
Inici: 29 de gener (9 sess.)
Preu: 39,48 €
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.



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’un adult (gratuït per 
a l’adult acompanyant).

MAMIFIT: 
RECUPERACIÓ 
POSTPART 
Dimarts, de 10.30 a 11.30 h
Inici: 28 de gener (9 sess.)
Preu: 31,58 €
Professora: Leticia Falzone, 
de 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 6a setmana 
després del part, per compartir amb 
altres mares i, molt important, pots 
venir amb el teu nadó.

TALLERS EN FAMÍLIASALUT I CREIXEMENT PERSONAL

GIMNÀSTICA 
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Dilluns, de 18 a 19 h
Inici: 27 de gener (10 sess.)
Preu: 35,09 €
Professora: Anna Garcia

Activitat que ajuda a reduir el pe-
rímetre abdominal i aporta millores 
en l’àmbit estètic, postural i funcio-
nal. Treballarem la faixa abdominal 
per tenir cura de l’esquena i preve-
nir i/o tractar problemes relacionats 
amb el sòl pelvià.

TAITXÍ
Dijous, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 30 de gener (10 sess.)
Preu: 43,86 € 
Professora: Gemma Ordóñez

Una pràctica sana que se centra en 
el moviment i la respiració per tre-
ballar la resistència, la flexibilitat i 
l’equilibri per assolir beneficis físics 
i mentals. Combinació perfecta en-
tre exercici físic i mental.

MÚSICA 
PER ALS MÉS PETITS 
Per a infants de 16 mesos a 3 
anys
Dilluns, de 16.45 a 17.45 h
Inici: 27 de gener (9 sess.)
Preu: 31,58 €/ infant
Professor: Xavier Guinart

Activitats musicals vivencials d’au-
dició, aprenentatge de cançons, 
jocs rítmics, danses, activitats vin-
culades a la lectoescriptura musi-
cal, construcció i execució d’instru-
ments; pensades perquè els infants 
accedeixin als coneixements musi-
cals de manera lúdica.

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 
a: 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 Fun-
dació Joan Miró. Tel. 626 824 152.

ESPAI 12@16: TALLER 
DE TÈCNICA STENCIL
T’agrada el dibuix i l’street art i tens 
entre 12 i 16 anys? Vols participar 
en un espai intergeneracional? De 
la mà d’un dels artistes de carrer 
més destacats de la nostra ciutat 
podràs aprendre aquesta nova tèc-
nica d’estampació i decorar tant les 
parets lliures de la ciutat, com sa-
marretes, fustes i molts més mate-
rials. Més informació: espai12a16@
gmail.com.

CREIXENT 
AMB MÚSICA 
Per a infants de 3 a 6 anys
Dilluns, de 18 a 19 h
Inici: 27 de gener (9 sess.)
Preu: 31,58 €/ 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. 
Activitats pensades per percebre la 
música d’una manera sensorial, ex-
perimental i lúdica.



AMAZONES

Cicle vinculat al 8M, amb projectes protagonitzats i liderats per dones.

JOINA
Divendres 13 de març, a les 20 h

Companyes, el seu disc de debut, és un recull de 
vuit cançons de rap en català on es combinen in-
fluències del funk, el jazz i la música clàssica. Un 
altaveu per amplificar el feminisme i certes reivindi-
cacions socials, un discurs musicat on viuen moltes 
veus, ens inspira a la determinació i la lluita però 
desprèn a la vegada molta tendresa i llum. Aquest 
concert forma part del BCN Districte Cultural.

MARINA HERLOP
Divendres 20 de març, a les 20 h

Des del seu primer treball com a compositora, Ma-
rina Herlop, pianista de formació clàssica i des-
tresa delicada, s’ha dedicat a desmuntar teories 
i destrossar els límits de la seva pròpia proposta. 
Actualment està en procés d’acabar la seva ter-
cera referència, Pripyat, un gir manifest radicat en 
la introducció d‘eines tecnològiques al procés de 
composició i producció. És el primer disc que pre-
sentarà acompanyada d’una banda de músics. 

ROMBO
Divendres 27 de març, a les 20.30 h

Rombo, el grup d’amigues format per Clara Molins (guitarra i veu), Montse 
Martín (baix i veu) i Núria Curran (teclats i veu) presenta el segon disc que 
justament porta per nom Clara Montse Núria. Un disc curt amb vuit can-
çons plenes d’urgència i d’harmonies boniques que parlen del que parla el 
pop: d’estimar i de deixar-ho de fer.

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, a partir de quinze dies abans 
de la data de l’activitat.

PS

CONCERTS 
AMAZONES
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.

MÚSICA 

PS

PS

PS



MÚSICA 

MÉS CONCERTS

THE RED’N’THE ROTTEN - GUANYADORS 
DEL VIII CONCURS DE LA SOCIETAT 
DE BLUES DE BARCELONA
Dijous 20 de febrer, a les 20 h

La Societat de blues de Barcelona organitza el VIII Concurs de blues per 
tal de descobrir i impulsar noves formacions musicals de blues a tot l’estat 
espanyol. Per primer cop el jurat ha escollit dues formacions guanyadores: 
The Red’n’The Rotten i Nahuel “Mad” Moller. En aquest concert podrem 
escoltar Red’n’The Rotten, una banda de blues, rock’n’roll i rhythym’nblues 
que ataca el gènere amb actitud i directe enèrgic. S’inicia el 2017 a L’Es-
cola Taller de Blues de Barcelona, punt de trobada dels músics que ara 
formen part del grup.
Amb la col·laboració de la Societat de blues de Barcelona. 

MARC PARROT
Divendres 28 de febrer, a les 20 h

Refugi és la darrera proposta 
escènica de Marc Parrot. Parteix 
de la necessitat de construir un 
espai confortable i íntim on inter-
pretar les seves cançons i com-
parteix amb el públic un espai 
comú que no permet trucs ni ar-
tificis. Avalat per festivals com el 
festival Grec, el Mercat de Músi-
ca Viva de Vic i l’(A)phònica, ha 

exhaurit les entrades a tots els concerts que ha fet fins ara. Aquest concert 
forma part del BCN Districte Cultural.

JAM SESSION DE L’ALBAREDA: 
JAZZ, BLUES I FUNK
Dijous 26 de març, a les 20 h

Porta l’instrument i participa a la jam amb altres músics. Inscriu-te a la nos-
tra web, on trobaràs un llistat de cançons que et pots preparar. Coordinada 
per Sergi Blanch. Per venir de públic no cal inscripció prèvia.

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.

IGLÚ
Divendres 31 de gener, a les 20 h

Després de ser finalistes del concurs 
musical de Badalona i del Festival 
Brot, el creixement del grup ha cul-
minat en la gravació del seu primer 
EP Per sobre els núvols, que repre-
senta l’energia somiadora que mou 
tot el seu estel artístic, explicant-nos 
les històries quotidianes sota l’univers més personal i eclèctic.

PLASTILINA + PHYRAMUS
Divendres 14 de febrer, a les 20 h

Plastilina és un duet de pícnic-punk (barreja de pop-punk i post-punk es-
pecialistes en pícnics). Guitarra, bateria i veu per a celebrar les derrotes 
i les victòries per igual. Per la seva banda, el jove quintet Phyramus ens 
presentarà el seu nou projecte que beu del pop, rock i folk.

DANI MOLINA PROJECT
Divendres 21 de febrer, a les 20 h

Els membres d’aquest quartet elec-
trònic d’improvisació lliure compar-
teixen la passió per estirar i explorar 
el timbre dels instruments. Els mú-
sics a l’escenari creen al moment, 
sense esquemes predeterminats, 
ambients sonors fugaços i efímers.

COL·LABORACIONS

10 ANYS DE SEWARD: 
10 CONCERTS 
A 10 BARRIS
Dijous 23 de gener, a les 20 h

El col·lectiu Seward celebra una dècada de 
cançons lliures, accions sonores i espectacles 
de tota mena amb l’estrena del seu cinquè 

disc. La banda es reunirà en deu barris de Barcelona per donar veu a les 
persones, comunitats, projectes i llocs que formen part de la història del 
grup, oferint deu concerts consecutius entre el 15 i el 25 de gener. A l’Alba-
reda tocaran amb membres de Gandula Records (Za, Sara Fontán, Alfons 
Serra...). Consulteu al web del grup com aconseguir l’entrada.



MÚSICA

ORQUESTRA DO D’ACORDS
Divendres 24 de gener, a les 19 h

Projecte de l’associació Integrasons formada per nens i nenes de les esco-
les del Poble-sec. Treballen amb instruments de percussió i amb la meto-
dologia de la improvisació dirigida. Oferiran un dels seus concerts habituals 
acompanyats d’un grup de músics professionals.

BARNASANTS
De gener a abril

Continuem la col·laboració 
amb el festival de cançó 
d’autor en la seva vint-i-qua-
trena edició. En aquests con-
certs podreu prendre el pols 

dels projectes emergents i consolidats de la cançó entesa en un sentit am-
pli. Consulteu el web per veure la programació i el preu.

BCN IMPROFEST: PAROLE-PAROLE
Aquest any se celebrarà el 5è BCN ImproFest, festival internacional d’arts 
improvisades ja consolidat com a referent a la ciutat. Aquesta edició dedi-
cada a la paraula, a la veu i, és clar, a les arts improvisades, que són el mo-
tor del festival. Amb música, dansa, teatre i poesia i el lema parole, parole.

Exposició
Dimecres 4 de març, a les 19.30 h

Inauguració de l’exposició col·lectiva Parole parole sona. Més informació 
a l’apartat d’exposicions.

Concert Amazones BCN Improfest
Divendres 6 de març, a les 19.30 h

Un any més, volem fer homenatge a les improvisadores dedicant un dia a 
les dones que desenvolupen la seva feina en l’art sonor. Entre les artistes, 
Úrsula San Cristóbal, Denitsa Dikova, Joana Bravo o Mireia Tejero. Coor-
dinat per l’artista Tuna Pase. 

Concert
Dissabte 7 de març, a les 19.30 h

Concert del grup multidisciplinari d’escriptura en viu de la Sala Beckett. 
Aquest col·lectiu, que té el suport de la Sala Beckett i està coordinat per 
Marcos Xalabarder, agrupa artistes que improvisen l’escriptura automàtica, 
però també compta amb actors i músics amb una gran presència de vídeo, 
videoparaula, poesia, fonemes i videomaping.

TRIÀLEG
Dimecres 29 de gener, a les 20 h

Dansa

Refugi
Un projecte d’investigació, experi-
mentació i creació que parla de la 
fragilitat i la necessitat de protecció. 
Es crea l’espai que possibilita l’apa-
rició d’allò no pensat ni dit, és el lloc 
on estar.

Hybrida
Sis ulls, dues ales, pell escatada, tres 
boques, bec ganxut, 600 kg, 300 vèr-
tebres. Un cos. Un ésser. 

Jueves de Comadres
Dansa contemporània a mode de ritual, travessat per coples, laments, 
celebració i batecs folklòrics per ballar la dona llatinoamericana. 

X FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE POESÍA Y ARTE GRITO DE MUJER
Dissabte 21 de març, a les 18.30 h

Música, poesia i dansa
Festival d’esdeveniments simultanis a diversos països durant el mes de 
març en homenatge a les dones i contra la violència. Hi participaran po-
etes, cantants i ballarines i en aquesta ocasió estarà dedicada als infants 
orfes per feminicidi amb el títol Quién grita por ti. Amb motiu del Dia mun-
dial de la poesia. 

KHALED, CAMÍ DE REFUGI
Divendres 3 d’abril, a les 20 h

Teatre
Denunciem l’estupidesa humana i la 
barbàrie. En primera persona acom-
panyem a en Khaled en el camí de 
refugi. Una història real que neix a 
Síria, que travessa la geografia fins 
a Europa i que no acaba. Una pro-
posta escènica amb música en di-
recte, interpretada per joves actors i 
músics professionals, migrants o re-
fugiats, procedents de Síria, Turquia, 
el Marroc i Bulgària.

ARTS ESCÈNIQUES 
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MUSICALMENT PARLANT

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

COLONITZANT EL COLONITZADOR: 
LA INFLUÈNCIA JAMAICANA AL REGNE UNIT
Dijous 16 de gener, a les 19.30 h

La influència que ha tingut el Reg-
ne Unit en la cultura, la llengua i 
la història de mig món, però què 
en sabem de les influències de les 
colònies a la metròpoli britànica? 
O més aviat hauríem de parlar de 
l’apropiacionisme dels britànics? 
Tampoc podem obviar els des-
cendents de caribenys que han 
estat al centre de la creació musical a les illes. Parlarem d’ska, reggae, 
dub, rocksteady, dancehall, jungle i dubstep; de la seva influència tant en 
la punky reggae party com a l’escena rave. Els primers grups britànics de 
reggae, 2tone, Lovers Rock i l’electrònica de ball del s. XX fins al segle XXI. 
A càrrec de DJ Diego Armando (Xavier Riembau).

QUÈ DIUEN LES LLETRES DEL BLUES?
Dijous 13 de febrer, a les 19.30 h

Farem una aproximació al blues a partir de 
les seves lletres i cançons. Una xerrada, 
audició i espectacle on no hi faltaran poe-
sia, prosa i cançons històriques del blues. 
A càrrec de Leo Carreras (veu i guitarra) i 
Txus Blues (harmònica, ukelele i guitarra 
acústica). Activitat paral·lela a l’exposició 
El blues del manugrafista.

MY QUEEN IS ANGELA DAVIS: PENSAMENT 
I LLUITA EN 10 CANÇONS
Dijous 5 de març, a les 19.30 h

L’últim treball de The Sons of 
Kemet es diu My Queen is Ange-
la Davis. Silvio Rodríguez, Yoko 
Ono, Aaron Abernathy o Lee Mor-
gan li han dedicat temes. Des del 
raper més actual dels EUA fins a 
cantautores de Turquia, Alema-
nya o França, han posat música 
a les seves idees. Angela Davis 
és una filòsofa i activista brillant, 
que no deixa indiferent a ningú 
amb les seves reflexions radicals 
sobre la violència, el gènere, la raça, el neoliberalisme o la música po-
pular nordamericana. Una xerrada radiofònica a càrrec de Sarah Ardite, 
sociòloga de la música.

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL

En col·laboració amb el Barcelona Districte Cultural i el Festival In-Edit us 
proposem un cicle que ha posat l’objectiu de la càmera en el món de la músi-
ca i en els seus protagonistes. Aquest trimestre també organitzem activitats 
en col·laboració amb la Sala Apolo i acollim una projecció del Cicle de Ci-
nema africà i dona en col·laboració amb l’Associació cultural Africadoolu.

APOLO: LA JUVENTUD BAILA
Dijous 30 de gener, a les 19 h

Que ningú no s’esperi un relat cro-
nològic amb bustos parlants, aquest 
és un homenatge hilarant al que ha 
representat la Sala Apolo per a la nit 
barcelonina. La pel·lícula es riu de tot 
i de tothom. El que queda clar, en tot 
cas, és que tot el món té la seva prò-
pia història que explicar sobre l’Apolo, innegable icona tronera i musical 
de la ciutat. Cinefòrum amb Eva Espinet, autora del llibre Apolo: 75 anys 
sense parar de ballar, i Marc Crehuet, director del documental “Apolo: la 
juventud baila”.

THE BASS OF WOMEN
Dijous 27 de febrer, a les 19 h

Anàlisi en clau feminista de l’escena Sound System barcelonina. Selecto-
res, sing-jays, productores, ballarines i promotores combaten la invisibilitat 
de la dona a la cultura musical d’arrel jamaicana.

I LOVE KUDURO
Dijous 12 de març, a les 19 h

Kuduro (cul dur) és un moviment cultural urbà que neix a Angola a l’última 
dècada dels 30 anys de Guerra Civil. Creat en discoteques i raves en el cen-
tre de Luanda, mitjançant una barreja de house, ritmes techno i tradicionals 
angolesos, la música i la dansa kuduro s’estenen des de la capital fins als 
suburbis; després per tota l’Àfrica i ara popularitzats per tot el món. I love ku-
duro segueix les estrelles idolatrades del fenomen (Titica, Cabo Snoop, Us 
Namayer, Francis Boy, Us Lambas...), que avui influeixen a joves africans, 
musicalment, en moda i estil de vida en general. Cicle cinema Àfrica i dona.

PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY 
Dijous 19 de març, a les 19 h 

Testimoni visual del procés creatiu de l’àl-
bum de PJ Harvey The Hope Six Demoliti-
on Project (2016). De l’Afganistan, Kosovo 
i els guetos de Washington DC al soterrani 
londinenc on el públic va poder presenci-
ar-ne la gravació.
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ACTIVITATS EN FAMÍLIA

FORMA I GEST: DIÀLEGS CREATIUS 
AMB EL FANG
Del 9 al 30 de gener
Inauguració: dijous 9 de gener, a les 19.30 h

L’Associació Susoespai. Creació i Salut Mental, presenta una exposició 
col·lectiva amb més de vint peces realitzades al Taller d’escultura en fang 
que coordina al CC Albareda. Creades per participants de diferents dis-
ciplines i interessos, aquestes obres aconsegueixen plasmar la dialèctica 
íntima i fugissera que s’estableix en el treball formal i manual, amb els dos 
elements més primigenis: combinació de terra i aigua, el fang. Coorganit-
zat amb Susoespai.

EL BLUES DEL MANUGRAFISTA
Del 6 al 27 de febrer
Inauguració: dijous 6 de febrer, a les 19.30 h

El blues és el llenguatge del sofriment i una via per superar-ne els estralls 
anímics, la música que toca l’ésser i que hi fa niu, la veu que fraternitza, 
l’arrel cultural del poble afroamericà que enforca altres cultures, enriquint-se 
i engruixint-les. D’ell en sorgeixen les grans branques de la música popular, 
com el jazz, el boogie woogie, zydeco, r’n’b, rock and roll, soul, funk... Amb 
dibuixos en grafit, en aquesta exposició es presenta un retrat del blues en 
viu de l’escena musical barcelonina i internacional. A càrrec de Manu Di-
mango. Amb la col·laboració de la Societat de blues de Barcelona. 

Activitats complementàries 
a l’exposició: 
Què diuen les lletres del blues?
Dijous 13 de febrer, a les 19.30 h
Concert guanyadors VIII Concurs 
Societat blues Barcelona
Dijous 20 de febrer, a les 20 h 

PAROLE PAROLE SONA
Del 4 al 25 de març
Inauguració: dimecres 4 de març, a les 19.30 h

Exposició col·lectiva en el marc del BCN Improfest 2020, festival d’arts im-
provisades que aquest any gira al voltant de la paraula. Comptarem amb 
artistes de diverses disciplines que treballen amb la poesia, ja sigui escrita, 
parlada, visual o musicada. Hi participaran Joan Vinuesa, Angela G. Núñez 
i nous grups i col·lectius, com l’Obrador d’escriptura en viu de la Beckett.

Activitats complementàries a l’exposició: 
Intervenció de l’Obrador d’escriptura en viu de la Sala Beckett
Dimecres 4 de març, a les 20 h
Festival BCN Improfest
Divendres 6 i dissabte 7 de març

EXPOSICIONS

Entrada gratuïta amb reserva prèvia, en línia a https://albareda.inscripci-
onscc.com, presencialment o trucant al 934 433 719. Es poden reservar 
fins a dues entrades (dos infants) per persona per als tallers familiars i fins 
a cinc entrades (infants i adults) per als espectacles en família. Cabuda 
limitada. Les reserves es podran fer quinze dies abans de l’activitat.

ON ÉS LA SARGANTANA?
Dissabte 18 de gener. 1a sessió: a les 17 h. 2a sessió: a les 18 h

De 0 a 5 anys. Durada: 30 minuts. Espectacle de sensibilització poètica i 
musical en què grans i xics s’endinsaran en el món de la poesia de la mà 
de les criatures de la poeta Joana Raspall. A càrrec de la Cia. La Cuca Viu.

CONSTRUÏM INSTRUMENTS MUSICALS
Divendres 24 de gener, a les 17 h

A partir de 4 anys. Ens encanta fer música. I si construïm nosaltres també 
els instruments? Els crearem amb materials que tenim a l’abast com ara 
ampolles, mànegues o llaunes i els tocarem per comprovar que compleixen 
la seva funció. A càrrec d’Ana K Garcia.

LABORATORI SONOR
Divendres 7 de febrer, a les 17.30 h

A partir de 6 anys. Espectacle participatiu on el públic adquireix un paper 
protagonista. Percussió corporal, composició d’un tema en directe o cre-
ar poesies per rapejar-les sobre una base de hip-hop, són algunes de las 
experiències que viurem durant l’espectacle. A càrrec d’Aupa Quartet. Es-
pectacle del Barcelona Districte Cultural.

MÀSCARES EGÍPCIES 
Divendres 14 de febrer, a les 17 h

A partir de 4 anys. Coneixes el poble egipci? Coneixerem els trets fonamen-
tals dels faraons, reis i deus de l’antic Egipte i elaborarem la nostra màscara 
amb els elements que més ens hagin agradat. A càrrec de Marina Sàez.

COS, DIBUIX I ACCIÓ
Divendres 6 de març, a les 17 h

A partir de 4 anys. Amb quines parts del cos podem dibuixar? Com es 
dibuixen els moviments i com es ballen els dibuixos? Experimentem amb 
el cos per buscar totes les maneres possibles de dibuixar i expressar-nos 
descobrint els nostres límits i possibilitats. A càrrec de Berta Ayuso. 

BITXOS RAROS
Dissabte 28 de març, a les 17.30 h

A partir de 3 anys. Tres grangers una mica especials que regaven el seu 
hort amb notes musicals, un dia es van creuar amb diferents bitxos que 
van canviar la seva història. Un pop amb bicicleta, una libèl·lula astronau-
ta, un gripau amb ales... Un concert de cançons lligades per un conte que 
ens parla de la diversitat i la vida com un fet enriquidor. La conclusió és 
que tots som uns bitxos raros. A càrrec de la Cia. Nuri Total. Espectacle 
del Barcelona Districte Cultural.
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ITINERARIS

La reserva als itineraris gratuïts es pot fer en línia, presencialment o per 
telèfon al 934 433 719. El punt de trobada es comunicarà un cop tancat 
el grup. Inici reserves: 7 de gener (per als de gener i febrer) i 17 de febrer 
(per als de març). Places limitades.

CASA, TREBALL, FESTA: DESCOBRIM 
COM VIVIM ELS HUMANS
Dissabte 18 de gener, a les 12 h

Veurem què ens expliquen els objectes de la manera de viure de les dife-
rents societats humanes, en què creiem, com treballem o com ens divertim. 
Atuells de cuina, joguines, vestits, eines de treball i elements rituals, ens 
parlen sobre com és la vida humana i la nostra dimensió com a éssers es-
sencialment socials. A càrrec de Museu Etnològic i de Cultures del Món.

ESPECTRES VISIBLES
Dissabte 25 de gener, a les 11 h

Claudio Correa presenta una instal·lació artística constituïda per escultu-
res lumíniques que tenen com a element central una selecció de monedes 
encunyades en diferents períodes de la història d’Espanya. L’artista xilè les 
perfora, les il·lumina i les projecta per desconstruir críticament el passat. A 
càrrec d’Alexandra Laudo, comissària de l’exposició al Castell de Montjuïc. 

UN PASSEIG PEL ROMÀNIC
Diumenge 26 de gener, a les 11 h

Tot sobre l’art romànic i els aspectes culturals que l’envolten. Història, sim-
bolisme i context de la millor col·lecció de pintura mural romànica del món. 
(segles XI, XII i XII). A càrrec del MNAC.

APOLO, LA CARA B 
Dissabte 1 de febrer, a les 10 i a les 11 h

La Sala Apolo se suma a la iniciativa Open Club Day amb una visita guiada 
per la sala on es podran conèixer curiositats històriques de l’Apolo, com 
que va ser un parc d’atraccions als anys 30. També coneixerem els meca-
nismes interns i les seves connexions amb el circuit musical internacional. 
A càrrec d’Eva Espinet i la Sala Apolo.

CANTS DE SIRENA: ABISME I FASCINACIÓ
Dimecres 5 de febrer, a les 17 h

Una exposició sobre les manifestacions culturals generades al llarg del 
temps per la humanitat davant la por i la fascinació provocada pel mar: 
creences, mites, contes, éssers fantàstics, tabús, fórmules màgiques i ma-
nifestacions de religiositat popular... A càrrec del Museu Marítim.

CÀMERA I CIUTAT: LA VIDA URBANA 
EN LA FOTOGRAFIA I EL CINEMA
Diumenge 16 de febrer, a les 10 h

El mitjà fotogràfic ha immortalitzat la ciutat al llarg del segle XX en una infi-
nitat de narracions visuals que parteixen del carrer com un escenari social, 
un camp de batalla polític o un pati d’escola. A càrrec del CaixaForum.

LES GRANS FONTS
Dimecres 11 de març, a les 17 h

Gaudirem d’una experiència sensorial amb els ulls tapats, on l’oïda prendrà 
tot el protagonisme per identificar paisatges sonors a través d’un itinerari 
per les fonts de Jujol, Buigas, l’avinguda Maria Cristina i el Pavelló de Mies 
van der Rohe. A càrrec La Fàbrica del Sol. En el marc de l’AiguArt.

EL BARRI JUEU DEL POBLE-SEC
Dissabte 14 de març, a les 11 h

La visita rescata la història oblidada d’Agudad Ahim, associació jueva fun-
dada a Barcelona l’any 1926 per un petit grup de jueus d’origen sefardí que 
hi arribaren durant la Primera Guerra Mundial. Aquesta entitat va erigir el seu 
propi local als voltants del Paral·lel on residien la majoria dels seus socis, 
venedors ambulants i petits comerciants dels Encants del Mercat de Sant 
Antoni. A càrrec de Manu Valentin de l’associació Mozaika.

DONES D’AVANTGUARDA. CREADORES 
DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX
Dimecres 4 de març, a les 18 h

Descobrirem vida, obra i context d’algunes artistes i intel·lectuals vincula-
des al barri de Gràcia com Lluïsa Vidal, Laura Albéniz, Remedios Varo, Olga 
Sacharoff o Margarida Xirgu. Totes elles marcades per un context històric 
que veié donar els primers passos de la lluita per l’emancipació de les do-
nes i posteriorment el retrocés imposat pel feixisme. A càrrec d’Emma F. 
Parcerisa, d’Androna Cultura. 

BARRAQUISME A MONTJUÏC
Diumenge 15 de març, a les 11 h

L’exposició ofereix una aproximació als assentaments informals d’habitatge 
que es van establir a Barcelona i especialment la muntanya de Montjuïc a 
finals del XIX i al llarg del segle XX, i de com s’hi vivia. Es tracten temes com 
la immigració, l’arribada a una ciutat desconeguda, autoconstrucció d’habi-
tatge, condicions de vida i posterior distribució de la població. A càrrec del 
comissari de l’exposició, Oriol Granados. Castell de Montjuïc.

VISITA AL JARDI BOTÀNIC: NORD D’ÀFRICA
Diumenge 22 de març, a les 11 h

Coneixerem la vegetació de les terres africanes que banya el nostre Mediter-
rani i també part de l’Atlàntic. Veurem la palmera que ens dona els dàtils, el 
majestuós cedre de l’Atles i l’argània. A càrrec dels Amics del Jardí Botànic.

VISITA NOCTURNA I TEATRALITZADA 
AL CEMENTIRI DE MONTJUÏC
Dijous a finals de març. Consulteu la data al web

Visita guiada de la mà d’uns personatges ambientats d’època que expliquen 
la història i la cultura del recinte funerari, vinculada a la història de Barcelona, 
acompanyats per música en directe. A càrrec de Cementiris de Barcelona.
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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.

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. 
Per a més informació podeu con-
tactar amb la tècnica de discapa-
citats del Districte, nuriacardona@
bcn.cat o bé a través del Programa 
de Temps i Qualitat de Vida, temps-
pertu@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. 

CESSIÓ D’ESPAIS
L’equipament té espais disponibles 
per a entitats, associacions, parti-
culars i empreses. 
Més informació a ccalbareda@ccal-
bareda.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 cabi-
nes estan equipades amb equip de 
so, bateria, dos amplificadors de 
guitarra i un de baix. Més informa-
ció 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. PUIG I XORIGUER

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


