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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

Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Cabuda limitada. 
Per a més informació consulteu el web del centre corresponent. 

Per motius sanitaris derivats de la Covid19 els centres es reserven el dret de modificar 
l’aforament, el calendari i el format de les activitats, passant-les a virtual si fos oportú.
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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 
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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
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Una pel·lícula contundent sobre la grassofòbia a 
través d’un retrat, una entrevista presencial i tres 
ficcions distòpiques. Amb Marta Ruiz, de L’Et-
nogràfica i Maria Clara de Moraes, de l’ODELA.

CINEMA AFRICÀ I DONA
Dijous 25 de març, a les 19 h
Projecció en el marc de la 4a edició Cicle de 
Cinema Africà i Dona organitzat per Africadoolu.

TRANSGENDER PARENTS
Dijous 18 de març a les 18.30 h  
Projecció i debat d’un documental que ens mos-
tra les dificultats i les fortaleses de moltes dones i 
homes trans en la vida parental. Amb L’Etnogràfica. 

XERRADES

GIRL POWER: SIS DÈCADES DE GRUPS DE 
DONES AL POP (1960 - 2020)
Dijous 21 de gener, a les 19.30 h                     
Musicalment parlant
L’evolució dels grups de pop formats per dones 
en els últims 60 anys diu molt de com ha canviat 
la societat. Amb Marta Salicrú.

VIDES CÍCLIQUES, ALIMENTACIÓ I CULTURA
Dimecres 3 de març, a les 18.30 h
Eines d’autoobservació per desenvolupar una 
mirada més conscient i critica sobre l’alimentació 
i la menstruació. Amb Francesca Bayre.

SALUT I PLAER, UN DRET DE LES CRIATURES
Dijous 25 de març a les 17.30 h
Es parlarà d’algunes eines per repensar la relació en-
tre sexualitat i infància. Amb Teo Pardo i l’Etnogràfica. 

RAQUEL MELLER, UNA ARTISTA                                 
INTERNACIONAL DEL PARAL·LEL
Dimarts 9 de febrer, a les 18.30 h
Amb Júlia Costa, de CERHISEC.

LES I ALGUNS VEDETTES DEL PARAL·LEL
Dimarts 16 de febrer, a les 18.30 h
Una autèntica industria de l’espectacle sobre les 
espatlles d’unes artistes polifacètiques i entregades. 
Amb Júlia Costa i Josep Guzmán, de CERHISEC.

100 ANYS DE LA VIDA ARTÍSTICA AL PARAL-
LEL: DE LA BELLA DORITA A MERCHE MAR
Dijous 18 de febrer, a les 19 h
Taula rodona amb la BiblioMusiCineteca i que 
comptarà amb diverses persones convidades.

ELS REBOMBORIS DEL PA DES D’UNA PERS-
PECTIVA FEMINISTA I AGROECOLÒGICA
Dimecres 24 de febrer, a les 19 h
A través de la revolta que es va viure l’any 1789 a Barce-
lona a causa d’un fort increment del preu dels aliments 
bàsics reflexionarem sobre l’accés a una alimentació 
saludable i justa. Amb Marta Ruiz, de L’Etnogràfica. 

LA MÚSICA DE CHABUCA GRANDA
Dijous 4 de març, a les 19.30 h
No va revolucionar només la música criolla i afro-
peruana, també va agitar el flamenc gràcies a la 
introducció del calaix peruà. Amb Sarah Ardite.

EXPOSICIONS

LA BELLA DORITA, REINA DEL PARAL·LEL 
De l’11 al 27 de febrer                                       
Inauguració: dijous 11 de febrer, a les 19.30 h
Celebrem els 120 anys del naixement de La Bella Dorita. 
Amb la col·laboració de BiblioMusiCineteca i Cerhisec.

MARCADAS
De l’1 al 19 de març
Cossos nus que de marques i impactes en la ment 
com a punt de partida per la desnormalització de 
l’opressió. Amb Andrea Ruiz, de mespapaia. 

ITINERARIS

LES DONES I LES LLUITES PER LES                
SUBSISTÈNCIES
Dimecres 17 de febrer, a les 17 h
A càrrec d’Androna Cultura.

ART, DONES, MEMÒRIA I LLUITA
Dimecres 10 de març, a les 16.30 h
A càrrec del MNAC.

FAMILIARS

ESPECTACLE I TEATRE D’OMBRES GITANES
Dissabte 12 de febrer, a les 17.30 h 
Espectacle i taller a partir de 4 anys.

ZIBILA I EL PODER DE LES RATLLES
Dijous 4 de març a les 17.30 h
Cinema familiar a partir de 3 anys.

EL CERCLE DE LECTORES I LECTORS D’IBIS-
COTTI PRESENTA AFRICAN MENINAS
Divendres 5 de març, a les 17.30 h 
Taller a partir de 4 anys.

TALLERS

SERIGRAFIA 
Dimarts, de 18 a 20.30 h                                                              
Inici: 26 de gener (5 sess.) Preu: 45,68 € 
15 € de suplement

FEMINISME PER FASCICLES: LECTURES           
FEMINISTES PER SOBREVIURE AL SEGLE XXI
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: 26 de gener (7 sess.). Preu: 38,37 €

NOVES MASCULINITATS?
Dimecres de 18.30 a 20 h
Inici: 27 de gener (7 sess.). Preu: 38,37 €

FIT BOXING 
Dimecres, de 20 a 21 h.                                   
Inici: 27 de gener (7 sess.). Preu: 25,58 €

TWERKING
Dimecres, de 18.15 a 19.30 h.                                
Inici: 27 de gener (7 sess.) Preu: 31,97 €

VOGUING
Dijous, de 19 a 20.30 h.                                      
Inici: 28 de gener (7 sess.). Preu: 38,37 €

MENSTRUACIÓ CONSCIENT
Dimarts 2 de març, a les 18.30 h 

CONCERTS
Properament més concerts a:
barcelona.cat/ccalbareda

LA ZZA MARA
Divendres 22 de gener, a les 20 h
Melodies antigues amb ritmes trepidants que van 
de les arrels del tarantisme als colors del jazz.

MISS EX
Divendres 5 de febrer, a les 20 h 
Proposta musical, transgressora, festiva i crítica 
que uneix performance, música, ball i audiovisuals.

QUERALT LAHOZ 
Divendres 19 de febrer, a les 20 h 
Una veu que transmet la força i la delicadesa. BDC.

LAS KARAMBA 
Divendres 5 de març, a les 20 h 
Històries de migracions, herències musicals, mater-
nitats subversives i diverses. Set pensaments per 
crear consciència i contagiar alegria i il·lusió. BDC.

ANNA ANDREU 
Divendres 12 de març, a les 20 h 
Debuta en solitari acompanyada de la violinista 
Marina Arrufat aventurada a la bateria. Calidesa 
i màgia. BDC.

ROMBO
Divendres 19 de març, a les 20 h
Cançons plenes d’urgència i d’harmonies boni-
ques que parlen del que parla el pop: d’estimar i 
de deixar-ho de fer.

ARTS ESCÈNIQUES

¡AGUA!
Dissabte 20 de febrer, a les 19 h 
A la condició de dona empresonada durant la post-
guerra cal sumar-li la privació d’aigua. Opressió i 
tortura extrema en històries de dones ocultades i 
invisibilitzades. Teatre amb Saludarte. 

KHALED, CAMÍ DE REFUGI
Dimecres 17 i dijous 18 de març                    
Diversos passis
Instal·lació i creació col·lectiva que parteix de l’experi-
ència de cinc músics i artistes emigrants i refugiats. 
Una reflexió entorn el concepte de refugi i de fugida. 

COP DE GRÀCIA
Dissabte 20 de març, a les 19 h 
Un taller d’autodefensa amb l’objectiu d’empoderar 
persones LGTBI per fer front als traumes i discrimi-
nacions que pateixen. Teatre amb Los Genios Locos. 

CINEMA 

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL
Dimecres 3 de març, a les 19 h
Projecció de l’odissea vital i artística de la can-
tautora pop Kate Nash, on condensa les trampes 
de l’èxit prematur i la deriva de la indústria musi-
cal. Girl power. BDC.

(IN)DIGESTIÓ: LLUITES I RESISTÈNCIES 
DE DONES EN EL SISTEMA ALIMENTARI              
«ON ACHÈVE BIEN LES GROS»
Dijous 11 de març, a les 19 h


