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AGENDA         

JUNY

JULIOL

Dimecres 30 22 h Yesterday Cinema a la fresca

Dijous 1 17.30 h Mart. El mirall vermell Itinerari 

Dijous 1 19.30 h Mostra de cartells de la Festa 
Major i 7 de cultura Exposició

Dimarts 6 18.30 h El llegat de les músiques 
negres a Barcelona Musicalment parlant  

Dimecres 7 17 h La guerra infinita. Antoni 
Campañà Itinerari 

Dijous 8 15.30 h Biodiversitat marina.
Visita a la Llotja de Barcelona Itinerari 

Dijous 8 20 h 10 anys del Psycho Col·laboracions

Dijous 15 10 h Camins d’aigua: un plaer per 
als sentits Itinerari

Dissabte 17 12 – 14 h Telewawachi Kilili i Eli 
Kapowski dj set Albareda al carrer

Dissabte 17 11.30 h Quina feinada! Dones, substis-
tència i cures Itinerari  

Dissabte 17 18.30 h Una passejada pel Montjuïc 
més desconegut Itinerari

Dissabte 17 i 
diumenge 18

Diversos 
horaris Espai Bombers Jornada de portes 

obertes

Diumenge 18 11.30 h Bombers: qui, què, com Activitat familiar

Diumenge 18 11 h Més que abelles: pol·linitza-
dors i flors, la vida en joc Itinerari 

Dimarts 20 20 h Nit de ratpenats Activitat familiar

Dimecres 21 19 h Do d’acords Col·laboracions

Dimecres 21 17.30 h Sota la llum del mar Itinerari 

Divendres 23 11 h Converteix-te en un autèntic 
arqueòleg! Activitat familiar

Divendres 23 De 18 a 
21.30 h

El Cantaitor, Dry Town i
Metralleta Rumbera Música Poble-sec



DILLUNS
De 19 a 20.30 h Jardineria d’estiu: kit de supervivència

De 20.30 a 21.45 h Pilates 

CALENDARI TALLERS         

DIMARTS
De 19 a 20.30 h Hatha ioga 

De 19 a 20.30 h Feminisme per fascicles XXS

DIMECRES
De 19 a 21 h Àfrica al teu instrument: makossa i jive

De 20 a 21 h Fit boxing 

DIJOUS
De 17.30 a 21.30 h Fem un dub des de zero amb Chalart58 – 15 de juliol

De 19.45 a 21 h Tai-txi 



INSCRIPCIONS
A partir del 7 de juny 
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 7 de juny a les 7 h
https://albareda.inscripcionscc.com

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Data d’inici: els tallers comencen la setmana del 28 de juny, tret que se 
n’indiqui una altra.
Durada: 4 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

Ens retrobem! 

-Els tallers d’estiu seran presencials respectant les mesures de seguretat vi-
gents en cada moment: aforament limitat, distància de seguretat, ús correcte 
de la mascareta, hidrogel, ventilació i control de temperatura. 

-Si la situació sanitària ho requereix, estem preparades per passar els tallers 
en línia. Es mantindrà el calendari previst tant de la programació cultural com 
de les activitats formatives/tallers, i si no podem fer-ho de manera presencial, 
adaptarem els continguts. No es cancel·laran les activitats. 

TALLERS

Taller nou

PerSpectiva

N



 

MÚSICA

FEM UN DUB DES DE ZERO 
AMB CHALART58
Dijous 15 de juliol, de 17.30 a
21.30  h (1 sess.)
Preu: 14,62 € 
Professor: Chalart58, productor 
de reggae
El dub és un estil de música de-
senvolupat a Jamaica als anys 60, 
descendent del reggae. En aquesta 
masterclass produirem un tema pas 
a pas amb el programa Ableton Live 
fins a arribar a la mescla. Com que 
els efectes són essencials per crear 
l’atmosfera, treballarem en digital i 
en analògic (reverb, delay, phaser, 
filtre). Combinarem les pistes en una 
taula analògica per crear la nostra 
versió.

ÀFRICA AL TEU INSTRU-
MENT: MAKOSSA I JIVE
Dimecres, de 19 a 21 h
Inici: 7 de juliol (4 sess.)
Preu: 29,23 € 
Professor: Ignasi Coromina, 
director de l’Orquestra Africana 
de Barcelona
Vols aprendre a tocar alguns dels 
principals ritmes de l’Àfrica urba-
na?  Explicarem quins són i com es 
toquen els estils del makossa del 
Camerun i el jive de Sudàfrica. Taller 
obert a tota classe d’instruments i 
veu. La música a l’Àfrica és demo-
cràtica, tothom hi té cabuda sigui 
quin sigui el seu nivell. 

RECURSOS

FEMINISME PER FASCICLES 
XXS  
Dimarts, de 19 a 20.30 h 
Inici: 29 de juny (4 sess.)
Preu: 21,93 €
Professores: Mar Redondo i                                                          
Carlota Freixenet, de                        
La Carbonera llibreria
Ets feminista però et fa por llegir 
coses serioses o no saps per on 
començar? Juntes analitzarem La 
veu i el poder de les dones de Mary 
Beard, Jo, els homes, els detesto de 
Pauline Harmange, A contrapèl de 
Bel Olid i Manifest de la nova dona 
vella de Mari Luz Esteban, textos 
que haurem d’haver llegit prèvia-
ment. Preparades? 

JARDINERIA D’ESTIU:       
KIT DE SUPERVIVÈNCIA
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Inici: 28 de juny (4 sess.)
Preu: 21,93 €
Professor: Maria Toral,              
d’Educahorts
Aprendrem les nocions bàsiques 
per cuidar les plantes a l’estiu amb 
l’arribada de la calor, i per mante-
nir-les en plena forma si marxem de 
vacances i les deixem soles a casa. 
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SALUT 

FIT BOXING 
Dimecres, de 20 a 21 h
Inici: 30 de juny (4 sess.)
Preu: 14,62 €
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 cardio 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: 28 de juny (4 sess.)
Preu: 18,27 €   
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: 29 de juny (4 sess.)
Preu: 18,27 € 
Professora: Borja Morera, d’Air Active
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.

TAI-TXI
Dijous, de 19.45 a 21 h
Inici: 1 de juliol (4 sess.)
Preu: 18,27 €   
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.

MUSICALMENT PARLANT
CINEMA A LA FRESCA
COL·LABORACIONS
FESTA MAJOR DEL POBLE-SEC
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
ITINERARIS

Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Cabuda limitada. Reserves presencials, 
per telèfon o en línia a partir del dilluns a les 10 h de la setmana de l’activitat. 

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 del personal del 
centre. Gràcies per la col·laboració.

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

PROGRAMACIÓ
CULTURAL



MUSICALMENT PARLANT

EL LLEGAT DE LES MÚSIQUES NEGRES A BARCELONA 
Dimarts 6 de juliol, a les 18.30 h
Actuació musical i diàleg 
amb Arema Arega, Crotchet 
Fiona, Fanta Cissoko, Joe 
Psalmist, Marc Ayza i Mad-
jody. Reflexionarem sobre 
les genealogies de la músi-
ca negra a Barcelona i com 
han transmès aquest llegat, 
i imaginarem col·lectiva-
ment possibles espais de 
musicalitat vius que l’am-
plifiquin i ens portin a altres 
llocs. En el marc del Grec 
2021 amb Espai Avinyó i 
Ràdio Àfrica Magazine.

CINEMA A LA FRESCA

YESTERDAY
Dimecres 30 de juny, a les 22 h
Sessió de cinema a la fresca al pati de l’Albareda. Sinopsi: un músic que 
lluita per obrir-se camí s’adona que és l’única persona en el món capaç de 
recordar els Beatles... Pel·lícula amb VOS. 

COL·LABORACIONS

10 ANYS DEL PSYCHO
Dijous 8 de juliol, a les 19.30 h
Celebració dels 10 anys del Psycho, el mític club de r’n’r del Poble-sec. 
Hi actuaran Jan Serra (concert especial de versions acústiques) i La chica 
de la parka azul. 
Reserva d’entrades al Psycho.

DO D’ACORDS
Dimecres 21 de juliol, a les 19 h
Concert de l’Orquestra infantil i juvenil del Poble-sec i la participació de 
músics convidats. S’hi interpretaran creacions dels alumnes, composici-
ons originals especials per al concert i cançons conegudes. 



FESTA MAJOR DEL POBLE-SEC

MOSTRA DE CARTELLS FESTA MAJOR DEL POBLE-SEC I 7 
DE CULTURA
De l’1 al 24 de juliol 
Inauguració: dijous 1 de juliol, a les 19.30 h 
Exposició de treballs presentats al 24è Concurs de cartells de la Festa 
Major del Poble-sec, amb especial atenció als 120 anys de La Bella Dori-
ta. Al mateix espai podreu veure una mostra de 7 de cultura, un recull de 
les activitats organitzades pel Consell de cultura popular i tradicional del 
Poble-sec: des de la castanyada fins a la darrera incorporació, la catifa 
de Corpus.

ALBAREDA AL CARRER
Dissabte 17 de juliol
Carrer Albareda, entre els carrers Palaudàries i Puig i Xoriguer 
La llar Pere Barnés de la Fundació Arrels i el Centre Cultural Albareda sor-
tim al carrer per gaudir amb tot el barri d’una jornada festiva a l’aire lliure. 
Cal reserva prèvia.

TELEWAWACHI KILILI
A les 12 h
Col·lectiu de vuit músics resi-
dents a Barcelona i que units 
per la seva passió per la mú-
sica etíop, s’embarquen en un 
viatge exploratori pels sons 
hipnòtics de la Banya d’Àfri-
ca, impregnant-los de colors 
psicodèlics, harmonies jaz-
zístiques, ritmes llatins, sabor 
afroamericans i devaneos 
avant-garde.  

BOTIFARRADA POPULAR
A partir de les 13.30 h 
A càrrec de la Fundació Arrels, Llar Pere Barnés. Preu solidari. 

ELI KAPOWSKI DJ SET
A partir de les 13.30 h
Influenciada per la música 
dels anys 80 i 90, en els seus 
sets explora l’eclecticisme del 
so de la música disco i funky, 
transportant-la a una atmos-
fera electrònica. Un viatge 
sensorial i físic.



MÚSICA POBLE-SEC
Divendres 23 de juliol, de 18 a 21.30 h
Concerts al pati amb propostes musicals vinculades al Poble-sec.

EL CANTAITOR 
A les 18 h 
Projecte de música d’autor 
nascut a Poble-sec. Amant 
de la retòrica a les lletres i 
amb clares referències al 
rock acústic, positiu i alegre, 
les cançons del Cantaitor són 
històries quotidianes amb un 
pòsit poètic. 

DRY TOWN 
A les 19.15 h 
Dry Town (traducció literal de 
Poble-sec) és un grup unit per 
l’amor a la música d’abans i a 
les cançons tradicionals. Una 
barreja de folk, gòspel, rock 
i blue grass que deixa pistes 
sobre les arrels dels propis 
músics. 

METRALLETA RUMBERA  
A les 20.30 h 
Metralleta Rumbera és un 
projecte que investiga i dona 
visibilitat a ritmes i artistes 
afrollatins poc coneguts a Eu-
ropa. Amb un dj set i dansa, 
busca difondre la riquesa cul-
tural afrollatina en un viatge 
d’alegria i ritme pel Carib.

ACTIVITATS FAMILIARS

BOMBERS, QUI, QUÈ, COM
Diumenge 18 de juliol, a les 11.30 h
De 6 a 12 anys
Una gimcana per omplir el Quadern del Bomber, a la vegada que ens en-
dinsem en la figura dels bombers en l’actualitat i la seva història. A l’Espai 
Bombers.

NIT DE RATPENATS 
Dimarts 20 de juliol de 20 a 22 h
A partir de 8 anys
Dedicarem unes hores d’una nit d’estiu a explicar què són els ratpenats i 
per quins motius val la pena protegir-los i conservar-los.  Amb el Museu de 
Ciències Naturals de Granollers i L’Hort de la Font Trobada.



CONVERTEIX-TE EN UN AUTÈNTIC ARQUEÒLEG!
Divendres 23 de juliol, a les 11 h
A partir de 6 anys
Algun cop us heu preguntat com treballen els i les arqueòlogues? Com 
arriben a les vitrines del museu totes les peces? Quina feina hi ha darrere 
de tot això? D’on surt la informació dels llibres d’història? Veniu a aprendre 
com és el treball d’una arqueòloga. A càrrec del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya. 

ITINERARIS

La inscripció als itineraris gratuïts es podrà fer presencialment, per telèfon 
al 934 443 719 o en línia. El punt de trobada es comunicarà un cop tancat 
el grup. Places limitades. Reserves a partir del 21 de juny (a excepció dels 
de Festa Major que es podran reservar a partir del 12 de juliol).

MART. EL MIRALL VERMELL
Dijous 1 de juliol, a les 17.30 h
El vincle amb Mart des de l’antiguitat fins als nostres dies. Ciència, art i 
literatura interactuen en un gran projecte expositiu que coincideix en el 
temps amb l’arribada de tres missions espacials al Planeta Vermell. A càr-
rec del Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

LA GUERRA INFINITA. ANTONI CAMPAÑÀ
Dimecres 7 de juliol, 17 h
Les facetes de l’obra d’Antoni Campañà, posant el focus en les fotografies 
que va realitzar durant la Guerra Civil espanyola, que la família va trobar 
fortuïtament l’any 2018. Aquesta capsa, amb centenars d’imatges inèdites, 
és ara coneguda com la capsa vermella. A càrrec del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC).

BIODIVERSITAT MARINA: VISITA A LA LLOTJA DE               
BARCELONA
Dijous 8 de juliol, a les 15.30 h
Coneixerem de primera mà el recorregut que fa el peix des del mar fins a 
la taula; les arts utilitzades pels pescadors de la Barceloneta, el funcio-
nament de la subhasta a la baixa i la problemàtica del plàstic al mar que 
afecta el sector i als ecosistemes marins. Cost d’accés (6 €). Amb Anna 
Bozzano, d’El Peix al Plat.

CAMINS D’AIGUA: UN PLAER PER ALS SENTITS
Dijous 15 de juliol, a les 10 h
Com l’aigua que baixa pels rius, recorrerem els racons més tranquils de 
Montjuïc per conèixer el cicle de l’aigua a la ciutat de Barcelona. No apte 
per a persones amb mobilitat reduïda. Hi col•labora: XEAB (Xarxa d’equi-
paments ambientals de Barcelona).



MÉS QUE ABELLES: POL•LINITZADORS I FLORS,                    
LA VIDA EN JOC (SALA SALVADOR) 
Diumenge 18 de juliol, a les 11 h
Coneixerem com actuen els insectes pol·linitzadors i els beneficis que ens 
aporten i visitarem la Sala Salvador; la història d’una saga de boticaris que 
van començar el s. XVII. Amb els Amics del Jardí Botànic.

Activitat paral·lela:
Presentació del llibre ‘Arbres del Capcir i la Cerdanya’
Dijous 22 de juliol, a les 18 h
A càrrec d’Enric Orús, autor i membre dels Amics del Jardí Botànic.
Al CC Albareda. 

QUINA FEINADA! DONES, SUBSISTÈNCIA I CURES
Dissabte 17 de juliol, a les 11.30 h
La cura de les persones, l’elaboració d’aliments o el manteniment de les 
cases i els vestits són feines bàsiques per viure i moltes vegades ni ens hi 
fixem. Una visita en clau de gènere. A càrrec del Museu Etnològic i de les 
Cultures del Món. Parc de Montjuïc

UNA PASSEJADA PEL MONTJUÏC MÉS DESCONEGUT  
Dissabte 17 de juliol, a les 18.30 h
Partint del MAC farem un recorregut per episodis contemporanis relle-
vants, com l’Exposició del 29 o els Jocs Olímpics del 92, i posarem en 
situació les restes arqueològiques trobades arran d’aquests canvis urba-
nístics. 
A càrrec del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

ESPAI BOMBERS
Dissabte 17 de juliol, d’11 a 15 i de 16 a 20 h
Diumenge 18 de juliol, d’11 a 15 h
La història del cos de Bombers de Barcelona, amb peces de la col·lecció, 
interactius i audiovisual. Jornada de portes obertes amb reserva a espai-
bombers@bcn.cat.
  

SOTA LA LLUM DEL MAR
Dimecres 21 de juliol, a les 17.30 h
Assaig fotogràfic de la fotògrafa Espe Pons que pretén dignificar les vícti-
mes del franquisme. Basat en la història del germà petit de l’avi de la fotò-
grafa que va ser afusellat al Camp de la Bota de Barcelona. Visita guiada 
amb la comissària. A càrrec del Castell de Montjuïc.



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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de 9.15 a 13.45 h
i de 16.15 a 21 h
Dissabtes, de 16.15 a 21 h
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