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De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran 
al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, 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

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Plaça del Sortidor, 12 - 08004 Barcelona
Tel. 934 434 311  
ccelsortidor@bcn.cat    
barcelona.cat/ccelsortidor

centrecivic.elsortidor
ccelsortidor
ccelsortidor

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
Albareda, 22-24 - 08004 Barcelona
Tel. 934 433 719
ccalbareda@ccalbareda.cat
barcelona.cat/ccalbareda

ccalbareda
ccalbareda
ccalbareda
ccalbareda

Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia, excepte que s’indiqui el contrari. Cabuda 
limitada. Per al Sortidor, podeu reservar a elsortidor.inscripcionscc.com i per a l’Albareda a 
albareda.inscripcionscc.com
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TALLERS

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 €
Continuarem llegint juntes, preparant-nos per a 
debatre amb més coneixements, formant-nos i 
aprenent. Treballarem les violències, el consenti-
ment i el plaer, les maternitats i les noves mascu-
linitats. Preparades? Amb Carlota Freixenet i Mar 
Redondo, de la Carbonera llibreria.

FEMINISME: DEL PENSAMENT A LA      
COMUNICACIÓ
Dijous, de 19 a 20.30 h
Inici: 6 de febrer (8 sess.). Preu: 42,11 €
Taller de comunicació per parlar de l’ús del llen-
guatge, les imatges i les idees que històricament 
han representat a les dones, per acostar-nos al 
concepte de feminisme i tenir eines per transfor-
mar la realitat.
Amb La Clara Comunicació.

AUTOCONEIXEMENT DEL COS 
Dissabte 7 de març, de 10.30 a 13.30 h
Suplement: 3 €
Observarem el cos i el pintarem per teixir xarxes 
cap a l’apoderament i les cures. Es recomana 
portar roba còmoda. Amb Cinta Tort, Zinteta.

CONCERTS

AMAZONES BCNIMPROFEST
Divendres 6 de març, a les 19.30 h
Concert de dones improvisadores emmarcat dins 
el Festival BCNImprofest. Amb Úrsula San Cris-
tóbal, Denitsa Dikova, Joana Bravo, Mireia Teje-
ro, entre d’altres. Coordina: Tuna Pase. 

JOINA
Divendres 13 de març, a les 20 h
Companyes, el seu disc de debut, és un recull de 
cançons de rap en català combinats amb funk, 
jazz i clàssica. Un altaveu per amplificar el femi-
nisme i les reivindicacions socials.

MARINA HERLOP
Divendres 20 de març, a les 20 h
El nou treball de la pianista, Pripyat, és un gir que 
introdueix eines tecnològiques al procés de com-
posició i producció. El presentarà acompanyada 
d’una banda de quatre músics.

ROMBO
Divendres 27 de març, a les 20.30 h
El grup d’amigues presenta el segon disc, Clara 
Montse Núria. Vuit cançons plenes d’urgència i 
d’harmonies boniques que parlen del que parla 
el pop: d’estimar i de deixar-ho de fer.

CINEMA I XERRADES

LES PASTORES: CADA VIDA ÉS 8 DE MARÇ
Dimecres 26 de febrer, a les 19 h
A través d’un fil intergeneracional de testimonis, 
aquest documental pretén visibilitzar i reivindicar el 
paper de les dones que treballen amb bestiar arreu 
del territori. A càrrec de Yas Recht i Edu Balsells.

LES RESILIENTS, COM FLORS DESPRÉS 
D’UN INCENDI
Dijous 27 de febrer, a les 19 h
El documental descriu el viatge de l’autora amb qua-
tre grups musicals durant les seves vides de con-
cert: Roba Estesa, Tribade, Sey Sisters i Clara Peya. 
Descobreix els nous espais que programen dones 
damunt dels escenaris. A càrrec de Cristina Madrid.

THE BASS OF WOMEN
Dijous 27 de febrer, a les 19 h
Anàlisi feminista de l’escena Sound System barcelo-
nina. Selectores, sing-jays, productores, ballarines i 
promotores combaten la invisibilitat de les dones en 
aquest àmbit. Cinema documental musical en col·la-
boració amb l’IN-EDIT i el Barcelona Districte Cultural.

MY QUEEN IS ANGELA DAVIS: PENSAMENT 
I LLUITA EN 10 CANÇONS
Dijous 5 de març, a les 19.30 h
Angela Davis no  deixa  indiferent  amb  les  seves  
reflexions sobre  violència,  gènere,  raça,  neoli-
beralisme  o  música  popular nordamericana. Li 
han dedicat prop de 70 cançons arreu del món. 
Xerrada i music session amb Sarah Ardite.

I LOVE KUDURO
Dijous 12 de març, a les 19 h
Kuduro (cul dur) és un moviment cultural urbà que 
neix a Angola, creat en discoteques i raves, mit-
jançant una barreja de house, ritmes techno i tra-
dicionals angolesos i que s’ha popularitzat a tot el 
món. Documental inclòs dins el cicle Àfrica i dona.

PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY
Dijous 19 de març, a les 19 h
Testimoni visual del procés creatiu de l’àlbum 
de PJ Harvey The Hope Six Demolition Project 
(2016). De l’Afganistan, Kosovo i els guetos de 
Washington DC al soterrani londinenc on el pú-
blic va poder presenciar-ne la gravació.  Cinema 
documental musical en col·laboració amb l’IN-
EDIT i el Barcelona Districte Cultural.

ARTS ESCÈNIQUES

TRIÀLEG
Dimecres 29 de gener, a les 20 h
Tres propostes de dansa contemporània: Refugi, 
de Núria Alemany, Hybrida, de Berta Vilarrasa i 
Jueves de comafre, de Triny Reinoso. Durada de 
cada espectacle: 20’.

AKELARDE
Dijous 12 de març, a les 19 h
S’analitzaran els diversos masclismes presents 
en les relacions de poder patriarcal i amb la mi-
nimització o normalització dels nostres malestars 
quan ens rebel·lem i hi oposem resistència. Tea-
tre fòrum amb la Cia. Averlasailas. 

X FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA 
Y ARTE GRITO DE MUJER
Dissabte 21 de març, a les 18.30 h
En homenatge a les dones i contra la violència. 
En aquesta edició el festival està dedicat als in-
fants orfes per feminicidi sota el títol Quién grita 
por ti. Amb motiu del Dia mundial de la poesia. 
Organitza: Fridas de Barcelona y el mundo.

EXPOSICIÓ

HABITAR MI CUERPA
Del 2 al 22 de març. Entrada lliure
Un projecte personal de l’artista on aborda i de-
núncia diferents problemàtiques a les quals són 
sotmeses les dones i altres identitats per la seva 
estètica. A càrrec de Cinta Tort, Zinteta. 

ITINERARI

DONES D’AVANTGUARDA. CREADORES 
DE PRINCIPIS DEL S.XX
Dimecres 4 de març, a les 18 h
Descobrirem vida, obra i context d’algunes artis-
tes i intel·lectuals vinculades al barri de Gràcia, 
com Lluïsa Vidal, Laura Albéniz, Remedios Varo, 
Olga Sacharoff o Margarida Xirgu. A càrrec d’Em-
ma F. Parcerisa, d’Androna Cultura.

ACTIVITATS FAMILIARS

LA VERITAT DE LES PRINCESES
Dissabte 29 de febrer, a les 12 h
Contacontes de titelles que narra la història d’una 
princesa cansada que tothom li expliqui com ha 
de ser una princesa com cal.  Taller posterior amb 
material reciclat. A partir de 2 anys. Amb Clara 
Algaba, de la Cia. La boia Teatre.

COS, DIBUIX I ACCIÓ
Divendres 6 de març, a les 17 h
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 expres-
sar-nos descobrint els nostres límits i possibili-
tats. A partir de 4 anys. Amb Berta Ayuso. 

ZOG, DRACS I HEROÏNES
Dissabte 21 de març, a les 12 h
Zog és un drac que va a escola per aprendre a 
volar, treure foc per la boca i raptar princeses. 
Una història acompanyada de quatre curts pro-
tagonitzats per nenes valentes i imaginatives. A 
partir de 4 anys. Venda d’entrades el mateix dia. 
Preu 2,67 €.


