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AGENDA         

ABRIL

MAIG

Dissabte 3 Hora per 
confirmar Parkfest (Streaming) Col·laboracions 

Ameba

Dissabte 10 17 i 
18.30 h Kl’aa Espectacle familiar

Data per 
confirmar 18 h Presentació Formiga Fusió 

Musical
Col·laboracions 
La Formiga

Dimecres 14 19.30 h Una travessia en primícia Exposició

Dijous 15 18.30 h Sonido Mosca Cinema documental 
musical

Dissabte 17 19.45 h Guiem Soldevila Col·laboracions  
Barnasants

Dijous 22 18.30 h Niños somos todos
Actuació prèvia de La Chunga 

Cinema documental 
musical

Dissabte 24 12 h Albaredalparc¡¡¡ The postman Espectacle familiar

Dijous 29 19 h
Octavas
Actuació prèvia de
Màrius Alfambra

Cinema documental 
musical

Divendres 30 19 h Do d’acords, orquestra infantil 
i juvenil del Poble-sec

Col·laboracions 
-Integrasons

Dijous 6 17.30 h Taller de brodat. Dones 
presents

Activitat complemen-
tària expo

Dijous 6 19.30 h
Fem Memòria: documentar la 
memòria i teixir relacions en 
temps de pandèmia

Exposició

Divendres 7 20 h Alérgicas al polen Concert 
La Carbonera

Dimecres 12 19 h Històries de persones grans Arts escèniques

Dijous 13 19.30 h 
Contenint multituds: poemes 
que són cançons, cançons 
que són poemes

Musicalment parlant 
BCN Poesia

Divendres 14 20 h Laura Valls Concert 
La Carbonera

Dimecres 19 19.30 h
Life on Mars? Part I:
Desxifrant la música del
Golden Record

Musicalment parlant 

Dijous 20 19.30 h
Life on Mars? Part II: Una 
crònica musical de planetes i 
faraons

Musicalment parlant

Divendres 21 20 h Alaturca Barcelona Concert 
La Carbonera



AGENDA         

JUNY

Dimarts 1 19 h Do d’acords, orquestra
infantil i juvenil del Poble-sec

Col·laboracions  
Integrasons

Dijous 3 19.30 h
Premi Xarxart: creació,
expressió plàstica i
salut mental

Exposicions

Divendres 4 20 h Bakanoa Concerts al pati

Dijous 10 18 h La Factoria de DJ Concerts al pati

Divendres 11 20 h Mancha ‘E Plátano Concerts al pati

Dissabte 12 18 h Festival Simfònic Col·laboracions

Dimecres 16 19 h Ritual informal Arts escèniques

Dijous 17 17 h Tarda en família a les Hortes
de Sant Bertran Activitat familiar

Divendres 18 19 h Virginie aka Vir Dj set amb 
Sound System Pororoca 08004 Concerts al pati

Dissabte 22 17 h Conciertem Col·laboracions

Dijous 27 19.30 h
Com gestionar les xarxes 
socials del teu grup de
música, amb Suu i Mari Lane

Musicalment parlant

Dissabte 29 12 h Ni cap ni peus Espectacle familiar 



DILLUNS
De 18 a 19 h Gimnàstica abdominal hipopressiva 

De 18.45 a 20 h Les no-regles de la menstruació 

De 19 a 20.30 h Brodat creatiu

De 19.15 a 20.45 h Cant i tècnica vocal 

De 19.30 a 21 h Estudi de so virtual: iniciació

De 20.30 a 21.45 h Pilates 

CALENDARI TALLERS         

DIMARTS
De 18.45 a 20 h Guitarra elèctrica 

De 18.45 a 20.15 h Suminagashi: estampació japonesa 

De 19 a 20.15 h Hatha ioga 

De 19 a 20.30 h Feminisme per fascicles: lectures feministes per
sobreviure al segle XXI 

De 19.15 a 20.30 h Clàssics del blues amb l’harmònica 

DIMECRES
De 19 a 20.30 h Coneix el teu gat (virtual) 

De 19 a 20.15 h Ukelele (iniciació) 

De 19 a 20.30 h Macramé i teler 

De 19.30 a 21 h Àfrica és el ritme del món: World Festivals of Black Arts

De 20 a 21 h Fit boxing 

DIJOUS
De 18.45 a 20 h Guitarra acústica i clàssica (iniciació) 

De 19 a 20.30 h Formes de trencar el silenci: el llenguatge de la
resistència (virtual) 

De 19 a 20.30 h Tècniques de cant: rock i pop

De 19.15 a 20.45 h Jardineria i plantes d’exterior 

De 19.45 a 21 h Tai-txi 

De 20.15 a 21.30 h Guitarra acústica i clàssica (elemental)



INSCRIPCIONS
A partir del 15 de març 
Inscripció presencial al centre:
De dilluns a divendres, de 9.15 a 13.45 i de 16.15 a 21 h
Dissabte, de 16.15 a 21 h 
Es recomana el pagament amb targeta. 
Inscripció en línia:
A partir del 15 de març a les 7 h
https://albareda.inscripcionscc.com

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Data d’inici dels tallers: setmana del 19 d’abril, tret que se n’indiqui una 
altra. 
Durada: 8 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 línia 
o presencialment. 
Reducció i subvenció dels imports als tallers: per a més informació, adre-
ceu-vos al mateix centre.
Import trimestral: el preu inclou totes les sessions.
Places limitades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscrits per poder 
impartir-los, i disposen de places limitades.

TALLERS PRESENCIALS/VIRTUALS

La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial. Si la situació sani-
tària no ho permet, els adaptarem perquè es puguin portar a terme en format 
virtual. El canvi de format no permetrà cancel·lar la inscripció.

NOVETAT! En cas de passar-se a virtual, posarem a la vostra disposició l’op-
ció de gaudir de les classes durant 4 dies després d’haver-se impartit el taller, 
en el cas que no hi pugueu assistir en la data i horari previst. 

1. PREPARADES PER ESTAR AL TEU COSTAT. La voluntat del centre 
és oferir les activitats de manera presencial. Tanmateix, si la situació sa-
nitària ho requereix estem preparades per adaptar-nos al format en línia.

2. T’ACOMPANYEM. T’acompanyarem i posarem al teu abast recursos 
i assessorament per seguir apropant-te la cultura i la formació/tallers a 
casa. 

3. NO ENS ATUREM. Es mantindrà el calendari previst tant de la pro-
gramació cultural com de les activitats formatives/tallers, i si no podem 
fer-ho de manera presencial, adaptarem els continguts a un format en 
línia i no es cancel·laran les activitats.

TALLERS

TALLER NOUN
V TALLER VIRTUAL



MÚSICA

ÀFRICA ÉS EL RITME DEL                         
MÓN: WORLD FESTIVALS 
OF BLACK ARTS
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Inici: 21 d’abril (7 sess.)
Preu: 38,37 € 
Professora: Sarah Ardite
Els Festivals Mundials de les Arts 
Negres són un referent de la músi-
ca moderna. Visitarem els artistes 
que a Dakar (1966 i 2010) i a Lagos 
(1977), van participar en aquestes 
trobades de pensadors i artistes. 
Músics com Bella Bellow, Sun Ra, 
Miriam Makeba, Tomani Diabaté o 
Angélique Kidjo, creadors del pana-
fricanisme musical.
Activitat complementària:
Celebració dels 5 anys del curs.
Dijous 10 de juny, de 18 a 21 h. 
Sessió DJ amb Sarah Ardite (Músicas 
Sospechosas) i participants a les di-
verses edicions del curs. 

GUITARRA ELÈCTRICA 
Dimarts, de 18.45 a 20 h
Inici: 20 d’abril (7 sess.)
Preu: 53,26 € (màx. 6 alumnes)
Professor: Jesús Ruiz
Treballarem la guitarra solista i la gui-
tarra rítmica, tant en el rock com en el 
blues i el jazz. Aprendrem a tocar la 
guitarra de manera fàcil, progressiva 
i lúdica. Material necessari: guitarra 
elèctrica, pedal de distorsió o petita 
pedalera d’efectes, dos jacks i pua.

GUITARRA ACÚSTICA I 
CLÀSSICA (INICIACIÓ)
Dijous, de 18.45 a 20 h
Inici: 22 d’abril (8 sess.)
Preu: 36,54 €
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                                  
(NIVELL ELEMENTAL) 
Dijous, de 20.15 a 21.30 h 
Inici: 22 d’abril (8 sess.)
Preu: 36,54 €
Professor: Jesús Ruiz
Cal tenir un nivell mitjà de l’instru-
ment i ganes de continuar aprenent. 
L’alumnat porta l’instrument.

UKELELE (INICIACIÓ)
Dimecres, de 19 a 20.15 h
Inici: 21 d’abril (8 sess.)
Preu: 36,54 €
Professor: Joan Miquel Vila, del 
Centre d’Estudis Musicals de Bar-
celona (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. No cal 
tenir coneixements musicals.

CLÀSSICS DEL BLUES AMB 
L’HARMÒNICA 
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h
Inici: 20 d’abril (8 sess.)  
Preu: 36,54 €  
Professor: Lluís Souto
Aprèn a tocar les cançons clàssi-
ques del blues amb aquest petit 
gran instrument, i comença a so-
nar com els més grans: Little Wal-
ter, Sonny Boy Williamson, Jimmy 
Reed. Cal tenir un nivell mitjà de 
l’instrument (i els bendings), i portar 
2 harmòniques diatòniques: una afi-
nada en C (DO) i una altra en A (LA).

CANT I TÈCNICA VOCAL 
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 19 d’abril (8 sess.)
Preu: 43,85 €
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-te la veu per tal 
que cantar esdevingui un autèntic 
plaer. No cal experiència vocal o 
musical.



TÈCNIQUES DE CANT:  
ROCK I POP
Dijous, de 19 a 20.30 h
Inici: 22 d’abril (8 sess.)   
Preu: 43,85 € 
Professora: Romina Krieger 
Desenvolupa el teu potencial vocal. 
Treballaràs la respiració conscient i 
control de la veuper trobar un estil 
personal cantant cançons emble-
màtiques del pop i el rock, a diver-
ses veus. No cal experiència vocal i 
musical

ESTUDI DE SO A CASA        
(INICIACIÓ)  
Dilluns, de 19.30 a 21 h
Inici: 19 d’abril (8 sess.)
Preu: 43,85 €
Professor: Guillem Pascual
Farem servir les noves tecnologies 
per crear la nostra música amb el 
nostre ordinador (mac o pc) com a 
estació de treball. Tractarem la confi- 
guració i reconeixement del sistema 
operatiu, interfície o targeta de so, i 
els dispositius MIDI/USB, així com 
els fonaments del programari d’enre-
gistrament: Audacity i Ableton Live. 
Cal dur portàtil i auriculars. 

RECURSOS

LES NO-REGLES DE LA         
MENSTRUACIÓ
Dilluns, de 18.45 a 20 h 
Inici: 3 de maig (6 sess.)   
Preu: 27,41 €    
Professora: Andrea Ruiz   
Reflexionarem sobre els mites i ta-
bús existents al voltant de la mens-
truació, i els contrastarem amb el 
coneixement del cicle, el rol de les 
hormones, la relació amb l’alimenta-
ció, el per què del dolor o malestar 
menstrual i com abordar-la de ma-
nera sostenible. Tot en un espai de 
comoditat i confiança. 

FORMES DE TRENCAR EL 
SILENCI: EL LLENGUATGE 
DE LA RESISTÈNCIA
Dijous, de 19 a 20.30 h 
Inici: 6 de maig (6 sess.)   
Preu: 27,96 €
Professorat: Berta Gomez  
Santo Tomás i Eudald Espluga 
Segons deia Adrienne Rich, la clau de 
tota dominació està en el llenguatge. 
Com podem qüestionar aquest or-
dre? Reflexionarem sobre la manera 
de revoltar-nos contra l’estructura del 
llenguatge, sobre la possibilitat de 
trencar el silenci, sobre la relació en-
tre paraula, silenci i resistència, de la 
mà d’autores com Kate Millett, María 
Zambrano o Sara Ahmed.

FEMINISME PER FASCI-
CLES: LECTURES FEMI-
NISTES PER SOBREVIURE 
AL SEGLE XXI 
Dimarts, de 19 a 20.30 h 
Inici: 20 d’abril (8 sess.)
Preu: 43,85 €
Professores: Mar Redondo i Car-
lota Freixenet, de La Carbonera 
llibreria
Ets feminista però et fa por llegir 
coses serioses o no saps per on 
començar? Aquí llegirem juntes, 
preparant-nos per a debatre amb 
més coneixements. Analitzarem els 
textos més significatius de la filòsofa 
i activista feminista Silvia Federici, 
com són Caliban i la bruixa i Tornar a 
encantar el món. Preparades?



CONEIX EL TEU GAT 
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 21 d’abril (3 sess.)
Preu: 13,98 €
Professor: Salvador Cervantes, de 
la Clínica Felina de Barcelona
Tens un gat/a i vols conèixer més so-
bre el llenguatge felí? Veurem el per 
què del seu comportament territorial 
i solitari, la seva complexa psicolo-
gia, així com les possibles opcions 
d’alimentació i les cinc necessitats 
bàsiques que tenen per portar una 
vida feliç a casa.

JARDINERIA I PLANTES 
D’EXTERIOR
Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 22 d’abril (8 sess.)
Preu:43,85 €
Professora: Marta Pitet
Envoltem-nos de color i vida po-
sant el balcó ben florit. Aprendrem 
les nocions bàsiques de cultiu de 
plantes d’exterior i de les aromàti-
ques en test, començant pels tipus 
de plantes i substrats fins a les pla-
gues i malalties més comunes i els 
seus tractaments, siguin químics o 
ecològics.

CREATIVITAT 

SUMINAGASHI: ESTAMPA-
CIÓ JAPONESA
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h 
Inici: 4 de maig (6 sess.)
Preu: 32,89 €
Professora: Maria Pujol,                             
de Manera Negra
A partir d’aquesta tècnica tradicional 
japonesa, farem estampació i deco-
ració i obtindrem papers d’aigües 
o marbrejats. Treballarem els seus 
plecs per tal de crear llibres i treba-
llar diferents volums i desplegables. 

BRODAT CREATIU
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Inici: 19 d’abril (6 sess.)
Preu: 32,89 €
Professora: Alba Vilardebò
Treu l’artista que portes dins. A par-
tir de la tècnica del brodat, podràs 
desenvolupar un petit projecte, crear 
una peça artística o customitzar un 
pantaló, una samarreta o una bossa. 
No calen coneixements previs.

MACRAMÉ I TELER
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 21 d’abril (6 sess.)
Preu: 32,89 €
Professora: Marisa Gerardi
Descobreix les arts manuals de ten-
dència. Viu una experiència creativa 
fent nusos decoratius i crea peces 
úniques i singulars, al teu gust, tals 
com una cistella, un penjador de 
plantes o un tapís decoratiu. No ca-
len coneixements previs.

SALUT 

FIT BOXING 
Dimecres, de 20 a 21 h
Inici: 21 d’abril (8 sess.)
Preu: 29,23 €
Professor: Alexander Zimulin, 
d’Air Active
Entrenament funcional a través de la 
boxa on, a més d’aprendre a defen-
sar-nos, tonificarem la musculatura i 
farem càrdio per desfogar-nos res-
pectant el nostre cos i el dels altres. 
Apte per a tots els nivells. Cal portar 
guants i proteccions.

PILATES
Dilluns, de 20.30 a 21.45 h
Inici: 19 d’abril (8 sess.)
Preu: 36,54 €   
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. Un equilibri en-
tre ment i cos.

HATHA IOGA 
Dimarts, de 19 a 20.15 h
Inici: 20 d’abril (8 sess.)
Preu: 36,54 €  
Professora: Sonia Ignacio
Prendre consciència del propi cos: 
el ioga treballa l’equilibri, harmonia 
i vitalitat per guanyar flexibilitat, re-
laxar tensions i millorar la postura 
mitjançant tècniques respiratòries, 
físiques i relaxació.

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Dilluns, de 18 a 19 h
Inici: 19 d’abril (8 sess.)
Preu: 29,23 €
Professora: Gisela Chico
Activitat que ajuda a reduir el perí-
metre abdominal i aporta millores en 
l’àmbit estètic, postural i funcional. 
Treballarem la faixa abdominal per 
tenir cura de l’esquena i prevenir i/o 
tractar problemes relacionats amb el 
sòl pelvià.

TAI-TXI
Dijous, de 19.45 a 21 h
Inici: 22 d’abril (8 sess.)
Preu: 36,54 €  
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 que ens portin a assolir be-
neficis físics i mentals. Combinació 
perfecta entre exercici físic i mental.

TALLERS D’ENTITATS                
I COL·LECTIUS

Activitats presencials subjectes a la 
normativa de la Covid-19.

CATALÀ PER A ADULTS
El Centre de Normalització Lingüís-
tica de Barcelona a Sants-Montjuïc 
ofereix diversos cursos per apren-
dre i millorar el català. Més infor-
mació: c/ Guitard, 17.
Tel. 934 912 797. 

SUSOESPAI, CREACIÓ I 
SALUT MENTAL
Susoespai és una entitat sense ànim 
de lucre que vol apropar la creació 
i la vivència de l’art a persones que 
conviuen amb un trastorn de salut 
mental, afavorint-ne la seva inclusió 
i socialització, així com proporcio-
nant-los estímuls i motivacions que 
ajuden a descobrir les seves poten-
cialitat creatives. Correu: info@suso-
espai.org. Tel: 626 824 152.

GRUP D’ACOMPANYAMENT 
CREATIU AL DOL
Taller organitzat pel Projecte XIC 
Transistant per ajudar en la salut 
emocional i relacional a les perso-
nes que han sofert alguna pèrdua 
significativa durant aquest període 
de pandèmia. Espai íntim i amb el 
recolzament de professionals, en-
titats i institucions de la ciutat de 
Barcelona i Catalunya. Trobades els 
dilluns a les tardes.
Més info: sismecreatiu.com

DONES D’ORIGEN          
PAKISTANÈS I INDI:                 
VISIBLES I AMB DRETS 
Foment de la participació i presèn-
cia de les dones d’origen pakista-
nès i indi en espais compartits a 
través de l’acostament a recursos 
i a serveis ciutadans, al funciona-
ment del sis tema sanitari, educa-
tiu o adminis tratiu, la millora de les 
capacitats comunicatives i la gene-
ració de tallers de benes tar mental 
i corporal. 
Més info: centredestudisafricans.org



CONCERTS
 CONCERTS AL PATI
              LA CARBONERA 
              COL·LABORACIONS
ARTS ESCÈNIQUES
CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL
MUSICALMENT PARLANT
EXPOSICIONS
ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Reserva d’entrades
Entrada gratuïta amb reserva prèvia, en línia a https://albareda.inscripcionscc.
com, presencialment o per telèfon: 934 433 719. Cabuda limitada. Es poden 
reservar fins a dues entrades per persona a partir de les 10 h del dilluns de la 
setmana de l’activitat. L’obertura de portes es farà 30 minuts abans de comen-
çar. La reserva de l’entrada es mantindrà fins a 10 minuts abans de l’inici, en 
cas que hi hagi problemes d’aforament.

Protocol Covid-19
És indispensable l’ús de mascareta. Us prendrem la temperatura (no es po-
drà entrar si el resultat és superior a 37º), caldrà posar-se hidrogel i respectar 
l’1,5 m de distància. Els seients de l’activitat seran preassignats. L’entrada i 
sortida es farà de forma esglaonada seguint les indicacions delpersonal del 
centre. Gràcies per la col·laboració.

Subscriu-te al butlletí
Setmanalment rebràs l’agenda d’activitats:

PerSpectiva: és la mirada de gènere dels equipaments del barri del Poble-sec 
Centre Cultural Albareda, Centre Cívic El Sortidor i Biblioteca Poble-sec Fran-
cesc Boix.

PRESENCIAL I VIRTUAL (STREAMING)

VIRTUAL (STREAMING)

PROGRAMACIÓ
CULTURAL

PS

P/V



MÚSICA

CONCERTS AL PATI

Amb l’arribada del bon temps, canvi d’escenari!
Us esperem als concerts al pati.

BAKANOA     
Divendres 4 de juny, a les 20 h    
Bakanoa ens porta l’alegria i la passió 
de les músiques dels litorals atlàntics 
i pacífics de Colòmbia i Panamà. El 
so de la marimba de xonta, les gaites 
indígenes i el repic dels tambors ens 
transporten al Pacífic Sud i al Carib 
mentre ens fan córrer la cúmbia per 
les venes. Cúmbia i currulao per gau-
dir i ballar.

LA FACTORIA DE DJ
Dijous 10  de juny, de 18 a 21 h    
Celebració dels 5 anys del curs Àfrica és el ritme del món i La Factoria de 
DJ. Sarah Ardite oferirà una demostració de tècniques bàsiques de DJ 
amb digital i una punxada oberta. Amb la participació d’alumnes de les 
anteriors edicions. Més informació del curs a l’apartat de tallers.

MANCHA ’E PLÁTANO    
Divendres 11 de juny, a les 20 h    
Grup de percussió, cant, poesia i ball 
enfocat a la bomba, música afrodes-
cendent que neix a les hisendes su-
creres al segle XVI a Puerto Rico. Les 
artistes porto-riquenyes tenen com 
a objectiu exposar l’experiència de 
la bomba a nous públics, donant a 
conèixer els càntics, ritmes i passos 
que porten la història de dones, es-
claus i cimarrons.

VIRGINIE AKA VIR DJ SET AMB                                            
SOUND SYSTEM POROROCA 08004 
Divendres 18 de juny, a les 19 h 
Sessió de sound system format open baffle. DJ Virginie aka Vir és una DJ 
d’origen veneçolà especialista en mescles de funk, breakbeats i hip-hop. 
Sessions 100% en vinil. Martin Claro 
és un enginyer de so i fuster argentí 
resident a Poble-sec. Treballa al seu 
taller del barri, experimentant amb 
diferents possibilitats i suports per a 
altaveus. Ha desenvolupat un projec-
te d’open baffle, altaveus en línia de 
sound system amb un suport minima-
lista. Amb la col·laboració del Perifè-
ria Beat.



LA CARBONERA

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

ALÉRGICAS AL POLEN   
Divendres 7 de maig, a les 20 h                
Sis noies que entenen la música com una eina per a expressar-se, una for-
ma de comunicar-se amb el món, de trans-
metre i explicar històries a la gent. Un petit 
refugi on empoderar-se i conèixer-se cada 
dia més a elles mateixes. Les cançons són 
una fusió de pop, rumba, rock i altres estils 
que les defineixen com a “cantautores amb 
marxa”. Parlen de la vida de barri, de femi-
nisme, de lluita i de molts temes més amb els 
que qualsevol jove es pot sentir identificada.

LAURA VALLS       
Divendres 14 de maig, a les 20 h    
La cantant, compositora i productora Laura Valls presenta Mi forma ani-
mal, un treball de deu cançons que evoquen 
el desig, la intimitat, la recerca de l’essència, 
qüestionant el sistema capitalista. L’acom-
panya el pianista Juan Ise als teclats i sinte-
titzadors, creant una sonoritat única en l’ex-
perimentació electro-folk, a mig camí entre la 
cançó d’autor i els ritmes urbans.
                          
                                              
ALATURCA BARCELONA    
Divendres 21 de maig, a les 20 h                   
La falta de música tradicional turca a Barcelona va inspirar la cantant 
Güldeniz Akpolat a formar una banda amb 
l’objectiu de connectar les dues bandes 
del Mediterrani; barrejar l’ambient festiu de 
Barcelona amb el sabor oriental d’Anatò-
lia. Alaturca Barcelona interpreten cançons 
otomanes, clàssiques, folklòriques i gitanes 
amb instruments tradicionals turcs com el 
kanún, el clarinet turc o la darbuka, amb ar-
ranjaments propis i influències dels països 
de cada membre de la banda.

COL·LABORACIONS

PARKFEST
Dissabte 3 d’abril
Retransmissió en línia del festival de música electrònica Parkfest, organit-
zat per l’associació Ameba. En aquest streaming en col·laboració amb el 
CC Albareda i Montana, retransmetrem un DJset i un concert de música 
urbana acompanyat d’una intervenció artística de grafiti als jardins de les 
Tres Xemeneies.



CONCERT-PRESENTACIÓ DE LA FORMIGA FUSIÓ MUSICAL
Data per confirmar
L’associació sociocultural La Formiga inicia un nou projecte musical per 
a joves d’entre 12 i 16 anys. Per a donar a conèixer la proposta es farà un 
petit concert-presentació amb professorat i col·laboradors adreçat als i 
les joves interessades. El projecte començarà amb classes d’iniciació a la 
guitarra i ampliar progressivament a d’altres instruments.  

BARNASANTS: GUIEM SOLDEVILA   
Dissabte 17 d’abril,  a les 19.45 h     
El disc conceptual del menorquí Guiem Soldevila és fruit de nous registres 
i atmosferes, elaborat al detall i amb una producció diferent de la dels seus 
anteriors. Després d’haver musicat diversos autors de la poesia catalana, 
especialment Ponç Pons i d’un disc tan personal, arriba el nou treball Me-
taphora (Satélite K, 2021), que parteix d’un recull de problemàtiques reals i 
actuals. Ho organitza: Barnasants. Consulta el web per comprar l’entrada.

DO D’ACORDS 
Divendres 30 d’abril i dimarts 1 de juny, a les 19 h 
Concert de l’Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-sec i la participació de mú-
sics convidats. S’hi interpretaran creacions dels alumnes, composicions origi-
nals especials per al concert i cançons conegudes. Més informació a la web. 

  
CONCIERTEM
Dissabte 22 de maig, a les 17 h
7a edició del concert solidari organitzat per la Residència i el Centre de Dia 
Tres Pins; una acció a favor de la inclusió social de persones amb disca-
pacitat intel·lectual, entenent la música com un mitjà de desenvolupament 
personal que aposta per la promoció de la igualtat d’oportunitats. Concert 
del grup Blue Moon obert a tot el barri i a la ciutat, fent del Conciertem una 
referència en l’oferta d’oci inclusiu a Barcelona. Més informació al web.

FESTIVAL SIMFÒNIC
Dissabte 12 de juny, a les 18 h 
Una diada de concerts simultanis i gratuïts interpretats per més de 5.000 
estudiants d’escoles de música a 100 racons emblemàtics de Catalunya i 
les illes Balears. L’Escola de Músics i JPC del Raval portarà corals i com-
bos de música moderna a l’Albareda. Més informació a la web.

ARTS ESCÈNIQUES 

HISTÒRIES DE PERSONES GRANS
Dimecres 12 de maig, a les 19 h                                                                         
Teatre participatiu 
Una forma participativa de teatre en el qual el públic explica històries de 
vida i un grup d’actrius i un músic les representen escènicament al moment. 
Una conductora introdueix el tema i proposa la dinàmica. A partir d’aquí el 
públic explica sensacions, idees, anècdotes o històries al voltant del tema i 
les intèrprets fan una representació escènica diferent i adaptada a cada nar-
ració. Finalment el públic gaudirà d’una funció creada amb les seves pròpies 
històries. A càrrec de la Cia. El Ensamble Teatre Playback Barcelona. 



RITUAL INFORMAL
Dimecres 16 de juny, a les 19 h                                                                              
Performance
Una cerimònia performàtica que neix de veure 
innumerables posts d’Instagram, on gurus de les 
xarxes socials redueixen a un mem un ritual mil·le-
nari. La peça ens parla sobre l’apropiació del ritual 
pel sistema capitalista i la posterior simplificació 
de l’acte. Tindran sentit aquestes pràctiques a 
la urbs actual? Es proposen rituals amb els que 
aproximar-nos a l’ancestralitat mitjançant estris 
que totxs tenim per casa, una cerimònia informal. 
A càrrec de Cristina Vidal i Meritxell De Soto. 

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL

Cinema documental musical, amb projeccions, actuacions i debats. 

SONIDO MOSCA
Dijous 15 d’abril, a les 18.30 h
Documental situat als anys seixanta, partint del Poble-sec explica la his-
tòria dels mítics amplificadors per instruments 
Sinmarc i del grup de rock Los Salvajes. Pel camí 
d’aquest viatge musical, també fem parades 
amb moltes de les formacions pioneres del rock 
de l’època a Barcelona i donem una ullada al ne-
goci musical que just acabava de començar. Una 
visió social i musical d’una dècada mítica. Amb 
la participació del director, Nando Caballero.

NIÑOS SOMOS TODOS
Dijous 22 d’abril, a les 18.30 h
El viatge iniciàtic a Bolivia del Niño de Elche. Un 
apropament a diverses realitat socials i musicals 
que li permet reflexionar sobre la seva pròpia 
vida, la seva personalitat, l’aprenentatge de la 
música i al relació entre el seu art i la seva fa-
mília. Hi col·labora: In-Edit i Barcelona Districte 
Cultural.
Actuació prèvia de La Chunga: guanyadora del vot popular del Brot, fes-
tival de música jove de Barcelona, dialoga amb les seves arrels més fla-
menques. Ens presentarà un directe íntim amb el guitarrista Kevin Lisbona.

OCTAVAS
Dijous 29 d’abril, a les 19 h
Una exploració del poder de la música per a transformar (i inclús salvar) 
vides, des de l’òptica de l’experiència personal, des de la ciència i des de 
la composició. La música que activa cervells, reviu records, influeix en la 
memòria emocional i sacseja l’inconscient. Hi col·labora: In-Edit i Barce-
lona Districte Cultural.
Actuació prèvia de Màrius Alfambra: presenta el primer treball en soli-
tari a guitarra acústica i veu. Cants de resistència és un refugi on resistir 
els embats d’un món sovint hostil, un cant a la vida, un recull de cançons 
de folk, soul i country blues que desprenen energia emancipadora i esperit 
de resistència.



MUSICALMENT PARLANT

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

CONTENINT MULTITUDS: POEMES QUE SÓN CANÇONS, 
CANÇONS QUE SÓN POEMES
Dijous 13 de maig, a les 19.30 h
La música i la poesia sempre han tingut 
una relació molt estreta, des dels cantau-
tors, amb temes propis o poemes mu-
sicats fins a lletres de cançons pop que 
mai van néixer amb la pretensió de ser 
literatura i ho van aconseguir. Una passe-
jada per poemes que van convertir-se en 
cançons però, sobretot, cançons que van 
esdevenir poemes. Amb Leonard Cohen, 
Bob Dylan, Joni Mitchell, Patti Smith, Fle-
etwood Mac, Astrud o Françoise Hardy, 
entre d’altres.  A càrrec de Míriam Cano, 
escriptora. Amb motiu de BCN Poesia. 

LIFE ON MARS? 

Activitats amb motiu de l’exposició Mart. El mirall vermell al CCCB.

PART I: DESXIFRANT LA MÚSICA DEL GOLDEN RECORD 
Dimecres 19 de maig, a les 19.30 h
L’any 77 es va enviar una sonda a l’es-
pai exterior per portar un missatge a les 
possibles civilitzacions interestel·lars. 
Salutacions, imatges i música de la Ter-
ra. Això és el que contenia el disc Golden 
Record de les Voyager. Quines raons van 
portar a la selecció que conté? Intenta-
rem desxifrar-ho tot escoltant un disc que 
ens explica més coses als habitants de la 
Terra que als extraterrestres. Amb Xavier 
Riembau (DJ Diego Armando). 

PART II: UNA CRÒNICA MUSICAL DE PLANETES                          
I FARAONS
Dijous 20 de maig, a les 19.30 h
Ens submergirem en músiques que par-
len d’universos inventats; des de l’afro-
futurisme de Sun Ra a l’electro-nipó dels 
Red Planet, ens proposem ampliar la 
nostra cosmovisió amb la música, viat-
jant al desconegut i també al món dels 
faraons, que ja parlaven dels planetes i 
on la terra és vermella, com la de Mart. 
Amb Sarah Ardite.



COM GESTIONAR LES XARXES SOCIALS DEL TEU GRUP 
DE MÚSICA. UNA CONVERSA AMB SUU I MERI LANE
Dijous 27 de maig, a les 19.30 h 
Amb els temps que corren, és difícil que els grups de música tinguin con-
certs i per tant, contingut per compartir a 
les xarxes. En aquesta xerrada enfocada a 
músics, parlarem de la importància de ser 
constant, saber com crear bon contingut i 
de quina manera interactuar amb el públic 
a les xarxes. Una conversa amb Suu (can-
tant) i Meri Lane (management i comunica-
ció a Luup Records).

EXPOSICIONS

UNA TRAVESSIA EN PRIMÍCIA
Del 14 al 30 d’abril
Inauguració: dimecres 14 d’abril, a les 19.30 h
Estan sent cursos difícils, marcats per una pandèmia, i els canvis socials, 
emocionals, acadèmics i personals estan afectant directament o indirecta 
el nostre camí en una etapa vital i acadèmica tan important com és el 
Batxillerat i l’avant-sala de l’edat adulta. Això, lluny de silenciar-nos o de-
bilitar-nos, ens fa més forts i ens obre les 
portes a una travessia personal i creativa, 
a un procés d’introspecció artística. Som 
l’alumnat del Batxillerat artístic de l’Institut 
Consell de Cent i aquest és un aprenentat-
ge de llarg recorregut, una travessia que 
ara mostrem en primícia a tothom que vul-
gui veure’ns i escoltar-nos. 

FEM MEMÒRIA: DOCUMENTAR LA MEMÒRIA I TEIXIR           
RELACIONS EN TEMPS DE PANDÈMIA
Del 6 al 29 de maig
Inauguració: dijous 6 de maig, a les 19.30 h
Fem Memòria és un projecte de recerca 
que visibilitza els records i les vivències de 
les dones grans mitjançant àudio biografi-
es, fotos i vídeos amb la intenció d’enfortir 
els vincles comunitaris, la cura i el suport 
mutu. Mentre fem memòria teixim relacions 
entre persones de diferents edats i comu-
nitats del barri.

Activitats complementàries:
Taller de brodat. Dones presents
Dijous 6 de maig, de 17 a 19 h
Cosirem i brodarem juntes els noms de les dones que han marcat la nostra 
història i la del barri. Després s’incorporaran a l’exposició. No és necessari 
tenir coneixements previs de costura. Activitat no mixta dinamitzada per 
l’artista tèxtil Karen Rosentreter, del grup Caminantes- Arpilleres del Po-
ble-sec (Pla Comunitari del Poble-sec i Associació Alia). Entrada gratuïta 
amb reserva prèvia.
Teatre participatiu. Històries de persones grans
Dimecres 12 de maig, a les 19 h
Teatre participatiu 
Més informació a l’apartat d’arts escèniques.



PREMI XARXART: CREATIVITAT, EXPRESSIÓ PLÀSTICA I 
SALUT MENTAL
Del 3 al 25 de juny
Inauguració: dijous 3 de juny, a les 19.30 h
Les obres són el resultat del treball realitzat des de diferents serveis de la 
xarxa de salut mental, que treballen des d’una mirada i orientació comuni-
tària. Tota aquesta obra i creació artística, es pot incloure dins el concepte 
d’Art Brut, que pretén incorporar tota expressió artística creada fora dels 
límits de la cultura oficial. Ho organitza la Fundació Sant Pere Claver.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Reserves en línia o presencialment a 
partir del dilluns de la setmana de l’activitat, a les 10 h. Es poden reservar 
fins a quatre entrades (infants i adults). Cabuda limitada. Espectacles dins 
el circuit del Barcelona Districte Cultural.

KL’AA
Dissabte 10 d’abril, a les 17 h i a les 18.30 h 
De 0 a 5 anys
Poc a poc surto del niu, on soc? Qui 
soc? Amb cada so i amb cada pas em 
vaig fent més jo, em vaig construint i 
alhora puc mirar-te més a tu i als al-
tres. Amb la brúixola de la curiositat 
em vaig allunyant de casa per desco-
brir nous indrets, noves aventures i fer 
el meu camí, la meva cançó. La cançó 
que em fa ser qui soc.

ALBAREDALPARC¡¡¡ THE POSTMAN
Dissabte 24 d’abril, a les 12 h 
Per a tots els públics 
Diuen que és l’únic carter que ha re-
partit cartes en més de vint països 
dels cinc continents. Ha entregat pa-
quets a la Reina d’Anglaterra, al Papa i 
a un president de la Casa Blanca. Dis-
tribueix tot el que té destinatari. Però 
avui, en finalitzar la jornada, s’adona 
que té un paquet sense adreça ni re-
mitent... ni remitent. Decideix obrir-lo 
i descobrir què conté... No podia ni 
sospitar el que li podria passar! Es-
pectacle d’humor gestual amb Txema 
The Postman al parc de les Tres Xe-
meneies, en el marc del Cercallibres 
del Poble-sec. Cal inscripció prèvia.

Activitat paral·lela:

Xocolatada solidària amb l’AMPA Escola Sant Pere Claver 
Des del 2003 la fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu integra un grup 
d’investigació del càncer infantil. L’AMPA Sant Pere Claver celebra la xo-
colatada solidària per recollir-ne fons. Juntes muntarem un bon cacau! 
Activitat subjecta a la normativa Covid-19.



NI CAP NI PEUS 
Dissabte 29 de maig, a les 12 h
Per a tots els públics
Dos personatges en clau de circ i humor intentaran sortir-se’n dels entre-
bancs que ells mateixos es busquen amb accions quotidianes com pot ser 
seure en una cadira o penjar una jaqueta. Un espectacle de circ i pallas-
so, potent i amb moltes disciplines; 
roda cyr, malabars, pal xinès, ma-
nipulació d’objectes, verticals amb 
cadires i acrobàcia. Un show fresc 
on la comicitat és sempre present, 
destinat a un públic familiar on gau-
diran tant els petits com els grans. 
Espectacle al pati a càrrec de la Cia. 
Circ Vermut.

TARDA EN FAMÍLIA A LES HORTES DE SANT BERTRAN
Dijous 17 de juny, a les 17 h
L’AMPA Sant Pere Claver, la Llar Pere Barnés i el CC Albareda sortim als 
jardins de les Hortes de Sant Bertran per gaudir d’una tarda en família on 
tot el barri hi és convidat. Més informació a la web. Cal inscripció prèvia.

EL CENTRE

ENTITATS

ASSOCIACIÓ DIABLES DEL POBLE-SEC
Vols formar part de la nostra entitat? 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 enviant-nos un correu a diables@diablesdelpoble-
sec.org i pots consultar tota  la informació a www.diablesdelpoblesec.org.

CLUB PETANCA POBLE-SEC
Vols aprendre a jugar a la petanca? De dimarts a dijous, d’11 a 13 h, pots anar a les pistes 
ubicades al parc de les Tres Xemeneies i demanar pel Sr. Juan Galindo o per Ricardo Ro-
dríguez que t’ensenyaran 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 Po-
ble-sec? Vine els divendres, de 20 a 22 h, i pregunta per nosaltres. Més informació: caste-
llersdelpoblesec.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 qualsevol persona que vulgui aprendre a tocar la gralla o el timbal per acompanyar les 
cercaviles dels gegants del barri. Només cal que portis l’instrument i rebràs un curs impartit 
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 vine amb nosaltres i t’ho pas-
saràs 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 juvenil del Poble-sec, és un projecte socioeducatiu de l’as-
sociació Integrasons 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’aptituds, diàleg i transmissió de valors. 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’acompanyar als i les joves del barri en la seva formació no formal i en el seu creixement 
personal. Si vols participar 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 permeten fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuida-
dores de persones amb dependència. Organització: Programa de Temps i Qualitat de Vida, Ins-
titut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Aj. de Barcelona i Districte de Sants-Montjuïc. 
Més informació: tècnic de del Districte, furgell@bcn.cat, o bé a tempspertu@bcn.cat.

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

DONES AMUNT
Projecte de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb Ètic Hàbitat, que té com a finali-
tat mobilitzar i posar en acció recursos estructurals i personals de dones en situació de pre-
carietat i vulnerabilitat, i acompanyar-les en el desenvolupament de plans d’acció personals 
per tal de promoure el seu empoderament.

SERVEIS

ESPAI DE TROBADA
El Centre Cultural Albareda posa a la teva disposició un espai on trobar-te amb altres perso-
nes, 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, particulars i empreses. 
Més informació a ccalbareda@ccalbareda.cat o visita el nostre web.

BUCS D’ASSAIG
Consulta la web per informar-te de la normativa de bucs per la Covid-19.
Si tens un grup de música i necessites un espai on assajar, vine al Centre Cultural Albareda. 
Disposem de set cabines insonoritzades de diferents dimensions (de 17,20 m2 fins a 34,80 
m2). Tres d’aquestes cabines estan equipades amb equip de so, bateria, dos amplificadors 
de guitarra i un de baix. Més informació a ccalbareda@ccalbareda.cat. 



ADREÇA HORARI D’ATENCIÓ

Albareda, 22-24  D e 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 D issabtes, 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
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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 fi txer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Bar-
celona 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 Barce-
lona, 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

Albareda, 22-24
08004 Barcelona
Tel. 934 433 719
ccalbareda@ccalbareda.cat
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