


TALLERS

FEMINISME PER 
FASCICLES:                       
LECTURES FEMINIS-
TES PER SOBREVIURE 
AL SEGLE XXI
Dimarts, de 19 a 20.30 h 
Inici: 29 de setembre
(7 sess.)  
Preu: 38,37 €
Amb Mar Redondo i 
Carlota Freixenet, de La 
Carbonera llibreria
Ets feminista però et fa una 
mica de por llegir coses serio-
ses o no saps per on comen-
çar? Aquí continuarem llegint 
juntes, preparant-nos per a de-
batre amb més coneixements i 
aprenent juntes. Preparades?

ÀFRICA ÉS EL RITME 
DEL MÓN: MUSIC 
UPON WAR
Dimecres, de 19 a 21 h 
Inici: 30 de setembre
(7 sess.)  
Preu: 51,16 €
Amb Sarah Ardite
Els corrents musicals més 
fabulosos del continent afri-
cà han sorgit sota la pres-
sió imposada de la guerra. 
Recorrerem set moviments 
musicals imprescindibles per 
entendre la realitat de pobles 
com el sudanès, l’angolès o el 
sudafricà. Aprendrem també 
tècniques bàsiques de DJ en 
plataforma digital.

FIT BOXING
Dimecres, de 20 a 21 h
Inici: 30 de setembre
(8 sess.)  
Preu: 29,23 €
Amb Air Active
Entrenament funcional a través 
de la boxa on, a més d’apren-

dre a defensar-nos, tonificarem 
la musculatura i farem càrdio 
per desfogar-nos respectant el 
nostre cos i el dels altres. 

NOVES                        
MASCULINITATS
Dimecres de 19 a 
20.30 h
Inici: 7 d’octubre
(7 sess.)
Preu: 38,37 €
Amb Simó Altadill
Tractarem els estereotips so-
cials i identificarem els valors i 
actituds de la masculinitat per 
tal de generar una visió crítica 
respecte la construcció dels 
rols de gènere.

TWERKING
Dijous, de 18.15 a 
19.30 h
Inici: 8 d’octubre
(7 sess.)
Preu: 31,98 €
Amb Karmen Cuellar
Mou les caderes a ritme de 
hip-hop o dancehall mentre 
tonifiques les cames, glutis i 
cintura. Entra en contacte amb 
la cultura musical i dansa afri-
cana amb aquest ball sensual 
per a l’apoderament femení.

ECONOMIA CRÍTICA
Dimarts de 19 a 20.30 h
Inici: 6 d’octubre
(7 sess.)
Preu: 38,37 €
Amb CooperaSec i la 
Xispa Colectiva
Taller pràctic sobre com ens 
afecta l’economia hegemòni-
ca, i al mateix temps per do-
nar a conèixer les economies 
transformadores des de les 
diferents corrents: economia 
social i solidària, feminista, 
ecològica, comunitària.

BRICOLATGE
Dimecres de 18.30 a 
20.30 h
Inici: 7 d’octubre
(6 sess.)
Preu: 43,85 €
Amb La Xispa colectiva
Taller per aprendre a reparar 
petits desperfectes de la llar 
com endolls, aixetes i fron-
tisses d’armaris. Explicarem 
quines són les eines de mà 
més adequades per tenir a 
casa i fer-les servir amb se-
guretat. 

VOGUING
Dijous, de 19 a 20.30 h 
Inici: 1 d’octubre
(7 sess.)
Preu: 38,37€
Amb Jenny Xtravaganza
Amb els anys s’ha convertit en 
un estil de vida i un moviment 
reivindicatiu en contra les lleis 
discriminatòries i posar en 
valor la independència, la in-
dividualitat i l’acceptació del 
propi cos.

  
SERIGRAFIA
Dimarts, de 18 a 20.30 h
Inici: 6 d’octubre
(5 sess.)
Preu: 45,68€ 
Amb Alba d’Embrutafils
Suplement per a material: 15 
€ inclou tintes ecològiques, 
emulsió, regletes, material 
adhesiu i paper. No inclou la 
pantalla. 

TALLER DE MEMES 
FEMINISTES INTER-
SECCIONALS
Dijous 12 de novembre, 
a les 18.30 h
Amb L’Etnogràfica, 
Antropologia per a la 
transformació social



Taller per compartir el procés 
de composició, disseny, sub-
versió i resignificació dels me-
mes per tal de combatre l’he-
terociberpatriarcat des d’una 
mirada interseccional. Es 
recomana portar un ordinador 
portàtil. Activitat gratuïta i afo-
rament limitat. Cal inscripció.

CONFERÈNCIES I 
XERRADES

HISTÒRIA DE               
LES DONES                  
POBLESEQUINES
Dimarts 20 d’octubre, a 
les 18.30 h
Coneixerem la biografia i la 
implicació veïnal de diverses 
dones del Poble-sec que varen 
destacar en diferents camps 
professionals. Amb Josep Fa-
bra membre de CERHISEC.

IRENE POLO, LA 
GRAN PERIODISTA 
DEL POBLE-SEC
Dimarts 3 de novembre, 
a les 18.30h
Irene Polo va destacar pels 
seus articles periodístics i les 
entrevistes a diverses perso-
nalitat de l’època. Amb Júlia 
Costa de CERHISEC.

CLUB DE LECTURA 
GASTRONÒMIC: EL 
CAMÍ DE LES AIGÜES
Dimecres 4 de novem-
bre, de 18 a 20 h
Amb Carlota Freixenet 
de La Carbonera 
“El camí de les Aigües”, un lli-
bre dolç, amable i tendre que 
ens farà viatjar per les cuines 
de les àvies. Conversarem al 
voltant de l’obra, de la història 

de la cuina i de com el menjar 
ens transporta al record. Us 
esperem en aquesta aventura 
per satisfer la ment i l’estómac.

AUTORES I                  
GASTRÒNOMES
Dimecres 11 de novem-
bre, a les 19 h
Amb Carmen Alcaraz 
del Blanco
Malgrat haver estat relegades 
a la cuina, les dones no sem-
pre van obtenir l’accés i el su-
port per posar sobre el paper 
la seva pròpia experiència. En 
aquesta xerrada viatjarem al 
passat per conèixer el talent i 
esforç d’algunes autores gas-
trònomes. 

MÚSICA, GÈNERE I                                           
VIOLÈNCIES: CANÇONS 
DEL PATRIARCAT                                            
MUSICAL I LA SEVA 
RÈPLICA FEMINISTA
Dijous 26 de novembre, 
a les 19.30 h
Amb Xavier Riembau i 
Lucía Serra
Buscarem fer-nos preguntes 
sobre les relacions entre gène-
re/s, la funció disciplinària de 
les violències simbòliques i la 
música com manifestació i nar-
rativa cultural de cada època. 

CONCERTS

MAGALÍ SARE I           
SEBASTIÀ GRIS
Divendres 2 d’octubre, a 
les 20 h
L’espectacle esdevé un joc 
constant: l’experimentació i la 
improvisació lliure sempre hi 
són presents, cosa que capgi-
ra els ritmes i les melodies de 

les músiques. El repte consis-
teix a barrejar melodies d’una 
cultura amb ritmes d’una altra.

LIL RUSSIA
Dissabte 3 d’octubre, a 
les 21.30 h (parc de les 
Tres Xemeneies)
Albaredalparc¡¡¡ Perifè-
ria beat vol. 4
La fusió de líriques combatives 
i feministes de rapera de l’un-
derground barceloní Lil Russia, 
amb les instrumentals explo-
sives del granadí i resident a 
Sants, Jahzzmvn, apropen el 
so dels carrers als escenaris, 
passant pel hip-hop, reggae-
ton, scratchs i dancehall. Sons 
urbans vinguts del barri.

MARINA HERLOP
Divendres 9 d’octubre, a 
les 20 h
Pianista de formació clàssica i 
destresa delicada, s’ha dedicat 
a desmuntar teories i destros-
sar els límits de la seva pròpia 
proposta. 

I GOT RYTHM
Dijous 15 d’octubre a 
les 19 h
A càrrec de Romina 
Krieger
Un viatge en blanc i negre a 
través de les tecles del piano 
i els colors de la veu humana 
de l’Amèrica de l’inici de segle.  

KOKO-JEAN & THE 
TONICS FEAT. DANI 
NEL·LO
Divendres 30 d’octubre, 
a les 20 h
És soul? Rhythm and blu-
es? Rock’n’roll? Ho és tot! 
Koko-Jean & The Tonics s’han 
desempallegat de totes les eti-



quetes musicals, amb les que 
intentem encasellar els grups, 
per fer simplement el que millor 
saben: fer que cantis i moguis 
el cul. 

KETEKALLES
Divendres 27 de               
novembre, a les 20 h
Grup feminista no mixt que 
neix amb la necessitat de vi-
sibilitzar el discurs de les do-
nes i reivindicar la presència 
de músiques als escenaris. 
Rumba, funk, hip-hop, soul... 
Les cançons són personals i 
polítiques.

ARTS ESCÈNIQUES

LE FINAL
Dissabte 14 de                  
novembre, a les 19 h 
Performance i dansa 
contemporània, 40’ 
Amb Lucia Antonella 
Sampieri i Raquel Miró 
Roca. 
Les dues creadores intentaran 
donar  resposta a la pregunta 
que és el poder. Una peça críti-
ca per investigar i reflexionar al 
voltant de les opressions

COP DE GRÀCIA
Dissabte  28 de                
novembre, a les 19 h 
Teatre 80’
Amb Los Genios Locos
En el curs d’autodefensa d’un 
centre cívic els assistents 
comparteixen confidències i 
aprenen a fer front als traumes 
que han patit. Però, de mica en 
mica, l’actitud dels participants 
al taller esdevé cada cop més 
inquietant. 

VERSOS CONTRA EL 
MASCLISME
Dissabte 21 de novembre
“El llenguatge, la paraula, és 
una forma més de poder, una 
de les moltes que ens ha estat 
prohibida.” Victoria Sau.

A les 19 h 
Poesia en viu
Amb La Carbonera, 
espai de llibres i La 
Raposa 
Trobada de poetesses per rei-
vindicar la veu de les dones 
amb la lectura de poemes fe-
ministes i rebels. 

A les 20 h 
FILLES D’EVA
Amb Cia Filles d’Eva. 
Espectacle de dansa 
vertical
De la mà de Montserrat Abe-
lló, Maria Mercè Marçal i Gata 
Catanna, sentirem les matei-
xes (rei)vindicacions a través 
de dos cossos en suspensió i 
moviment.

EXPOSICIÓ

NO ETS TU, SÓN ELS 
TEUS PRIVILEGIS
Del 9 de novembre al     
4 de desembre
A càrrec de L’Etnogràfi-
ca, Antropologia per a la 
transformació social
#SónelsPrivilegis és una expo-
sició de memes feministes de 
creació col·lectiva que pretén 
sensibilitzar sobre la necessi-
tat d’incorporar la perspectiva 
interseccional. 

ITINERARIS

ART PRIMER.                
ARTISTES DE LA 
PREHISTÒRIA
Dissabte 7 de novem-
bre, a les 11 h
A càrrec del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya
Una exposició a la descoberta 
de les primeres manifestacions 
artístiques a Europa i especial-
ment de l’art rupestre llevantí. 
L’exposició reivindica el paper 
de les dones en els orígens de 
la creació artística.

LES DONES AL           
POBLE-SEC
Dimarts 17 de novem-
bre, a les 18.30 h
A càrrec de Júlia Costa 
de CERHISEC
Passejarem per diversos ra-
cons, espais i cases del barri 
per conèixer la vida  de di-
verses dones amb història del 
Poble-sec. 

CINEMA

PJ HARVEY: A DOG 
CALLED MONEY
Dijous 17 de setembre, 
a les 19 h 
Testimoni visual del procés 
creatiu de l’àlbum de PJ Har-
vey The Hope Six Demolition 
Project. Cinema en col·labora-
ció amb IN-EDIT i BDC.
Actuació prèvia de Littio X, 
formació mutant de poesia i 
música experimental.



THE BLACK POWER 
MIXTAPE
Dijous 8 d’octubre, a 
les 19 h
Examina l’evolució i diàspora 
del moviment Black power en 
la comunitat afroamericana 
(1967-1975). Observa el poble, 
la societat, la cultura i l’estil 
que va impulsar un canvi de 
ressonància mundial. Cinema 
en col·laboració amb IN-EDIT 
i BDC.

FUGIR PER ESTIMAR 
I SER
Dijous 5 de novembre, a 
les 19 h 
Presentació dels documentals 
a càrrec de la Comissió cata-
lana d’ajuda al refugiat, amb la 
presència d’una persona sol·li-
citant d’asil
Al Marroc es criminalitzen les 
persones homosexuals i es 
persegueixen les persones 
trans amb penes de multa i 
de presó. Moltes d’elles resis-
teixen, però d’altres es veuen 
forçades a demanar protecció 
internacional. Les qui enceten 
aquest llarg periple legal, però, 
no troben una situació fàcil, ja 
que continuen patint discrimi-
nacions i homofòbia.  

KATE NASH:                    
UNDERESTIMATE    
THE GIRL
Dijous 19 de novembre, 
a les 19 h
L’odissea vital i artística de 
la cantautora pop Kate Nash 
condensa les trampes de l’èxit 
prematur, la deriva de la indús-
tria musical i la lluita titànica 
d’una dona que vol portar les 
regnes de la seva carrera. Girl 
power. Cinema en col·labora-
ció amb IN-EDIT i BDC.

Actuació prèvia de Dansa, 
cantant i teclista finalista del 
Festival Brot.

ACTIVITAT EN FAMÍLIA

DANSA                        
AFROBEATZ
Dissabte 3 d’octubre, 
17 h (parc de les Tres 
Xemeneies)
Taller per a públic familiar de 
dansa afrobeatz, amb Fatu 
Afrikangyal.

LA REVOLTA DELS 
CONTES
Dijous 19 de novembre, 
a les 17.30 h
A càrrec de Rita i Luca 
Film
Una revisió moderna i política-
ment incorrecte de clàssics de 
la literatura infantil. 
A  partir de 7 anys. 



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

A totes les activitats cal reserva prèvia. L’aforament és limitat. Per a més informació consulteu 
el web del centre corresponent. 

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat go-
vernamental no permeti el desenvolupament presencial de l’activitat a la que ha estat inscrit/a 
(donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), el centre podrà adaptar 
aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual i es reserva el dret a canviar el 
professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es 
consideri cancel·lat o suspès.

CENTRE
CULTURAL 
ALBAREDA
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