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AGENDA         

SETEMBRE

OCTUBRE

Dissabte 4 19 h Adifolk Col·laboracions

Dijous 9 19.30 h Celobert co[arts] Exposicions 

Dimecres 15 20 h Yo no me llamo Rubén Blades Cinema documental 
musical

Dijous 16 19.30 h Tothom en sap de música Musicalment parlant 

Dissabte 18 17 h Celobert Festival Col·laboracions 

Dimarts 28 20 h enCantados amb Ramon 
Mirabet Col·laboracions  

Dimecres 29 19 h Le dernier refuge Cinema 

Dijous 30 19 h Festival Brot Col·laboracions 

Dissabte 2 12 h Albaredalparc¡¡¡
Perifèria Beat  Vol. 5 Col·laboracions 

Dijous 7 19.30 h Queens & Barri Exposicions

Divendres 8 20 h Las bajas pasiones Concert - Insòlits

Dimecres 13 18 h Es traspassa: la memòria 
comercial del Poble-sec Itineraris

Dijous 14 18.30 h Taller de rap amb la Clika Pika Activitat compl. expo

Divendres 15 20 h TWIN Concert - Insòlits

Dissabte 16 11 h L’enigma Iber: arqueologia 
d’una civilització Itineraris

Dimecres 20 19 h Paisatges alimentaris del 
Poble-sec Itineraris

Dijous 21 19 h Lisbon Beat Cinema documental 
musical 

Divendres 22 20 h Siwo Concert - Insòlits

Dissabte 23 18 h Beat battle Perifèria Beat Col·laboracions

Diumenge 24 11 h Visita al Jardí botànic: Zona 
Canàries Itinerari

Dijous 28 17.30 h Un bosc de textures i contes Activitat familiar

Dijous 28 20 h Lucia Fumero Concert 

Divendres 29 17 h i 
18 h Núvols amb nadons Espectacle familiar 



AGENDA         

NOVEMBRE

Dijous 4 20 h The crab apples Concert 

Divendres 5 17.30 h Lali BeGood presenta El Jardí 
Secret Espectacle familiar

Dissabte 6 10 h La mort diversa: centres de 
culte de Poble-sec Itineraris

Dimecres 10 11 h Botànica funerària Itineraris

Dimecres 10 18.30 h La rumba catalana: gitana i 
catalana Exposicions

Dijous 11 19.30 h Els nans del Poble-sec Exposicions

Divendres 12 20 h Anna Tréa Concert -
La Carbonera 

Dissabte 13 20 h Festival BIS Col·laboracions 

Dijous 18 19 h Bruk out! A dancehall queen 
documentary

Cinema documental 
musical

Divendres 19 20 h Angeladorrrm Concert -
La Carbonera

Dissabte 20 20 h Aura Concert

Diumenge 21 12 h Montjuïc. El parc d’atraccions Itinerari 

Dimecres 24 19 h Lilith Arts escèniques 

Dijous 25 19.30 h El jazz també protesta Musicalment parlant 

Divendres 26 20 h Falgos Concert -
La Carbonera 

DESEMBRE

Dimecres 1 16.30 h Gaudí al MNAC Itinerari

Dijous 9 19.30 h Un bany de llum Exposicions

Divendres 10 17.30 h A pescar! Espectacle familiar 

Dissabte 11 20 h Concert de cap d’any Col·laboracions

Dimecres 15 19 h Neurodiver – qué? Arts escèniques

Dijous 16 19 h Pulp: a film about life, death 
and supermarkets 

Cinema documental 
musical

Divendres 17 17.30 h Reciclatge creatiu Activitat familiar 

Divendres 17 20 h Los Salvajes Col·laboracions 



DILLUNS
De 16.45 a 17.45 h Música per als més petits (de 16 mesos a 3 anys) 

De 18 a 19 h Creixent amb música (de 3 a 6 anys) 

De 18 a 19 h  Gimnàstica abdominal hipopressiva  

De 18.30 a 19.45 h Guitar funk/rock

De 19 a 20.30 h Kit de supervivència feminista

De 19.15 a 20.15 h Zumba Dance

De 19.15 a 20.45 h  Cant i tècnica vocal  

De 19.30 a 21 h  Estudi de so, enregistrament i mescla (2n nivell) 

De 20 a 21.15 h Combo de blues: del blues al jazz

De 20.30 a 21.45 h  Pilates  

CALENDARI TALLERS         

DIMARTS
De 18.45 a 20 h  Guitarra elèctrica  

De 18 a 19.15 h Ballet per a adults 

De 19.30 a 20.45 h  Hatha ioga  

De 19 a 20.30 h  Feminisme per fascicles: lectures feministes per sobreviu-
re al segle XXI  

De 19.15 a 20.30 h  Harmònica de blues (iniciació)  

DIMECRES

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

De 19 a 20.30 h  Com combatre l’economia de l’atenció? (virtual)  

De 19.30 a 21 h Música brasilera més enllà dels clitxés

De 19.45 a 21 h  Tai-txi  

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

De 18.30  a 19.45 h  Twerking  

De 18.30 a 20.30 h Iniciació a l’art del gravat i l’estampació

De 19 a 20.15 h  Ukelele (iniciació)  

De 19 a 20.30 h  Costura creativa: macramé i ganxet  

De 19 a 21 h Finger drumming beatmaking

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

De 20 a 21 h  Fit boxing  



INSCRIPCIONS
A partir del 6 de setembre 
Inscripció presencial al centre:
De dilluns a divendres, de 9.15 a 
13.45 h 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 6 de setembre a les 7 h
https://albareda.inscripcionscc.com

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Data d’inici dels tallers: setma-
na del 27 de setembre, tret que se 
n’indiqui una altra.  
Durada: 9-10 setmanes, tret que 
se n’indiqui una altra.  
Pagament: un únic pagament en 
el moment de formalitzar la inscrip-
ció. Un cop tancades les inscripci-
ons, no se’n retornarà l’import. Es 
pot fer en línia o presencialment. 
Reducció i subvenció dels im-
ports als tallers: per a més infor-
mació, adreceu-vos al mateix centre.
Import trimestral: el preu inclou 
totes les sessions.
Places limitades: els grups hau-
ran de tenir un mínim d’inscrits per 
poder impartir-los, i disposen de 
places limitades.

TALLERS PRESENCIALS/
VIRTUALS
La nostra prioritat és fer els ta-
llers de manera presencial. Si la 
situació sanitària no ho permet, 
els adaptarem perquè es puguin 
portar a terme en format virtual. 
El canvi de format no permetrà 
cancel·lar la inscripció. En cas de 
passar-se a virtual, les sessions 
es gravarien.

TALLERS

TALLER NOUN
V TALLER VIRTUAL

MÚSICA

MÚSICA BRASILERA MÉS 
ENLLÀ DELS CLITXÉS
Dijous, de 19.30 a 21 h
Inici: 30 de setembre (7 sess.)
Preu: 38,37 €
Professorat: MdC Suingue i Kika Serra 
Carmen Miranda, Joâo Gilberto, 
Caetano Veloso o Seu Jorge són 
alguns dels noms que s‘han pro-
jectat mundialment, però la música 
brasilera té una diversitat musical 
inacabable, en un país de dimensi-
ons continentals. Reconeguda per 
una capacitat infinita per transme-
tre alegria, explorarem tot allò que 
es troba sota la capa més visible 
de la cultura brasilera i analitzarem, 
territori per territori, els fonaments 
d’aquesta increïble diversitat cultu-
ral a través de les seves peculiaritats 
històriques i socials. 

FINGER DRUMMING         
BEATMAKING
Dimecres, de 19 a 21 h
Inici: 13 d’octubre (4 sess.)
Preu: 29,23 €
Professor: Matteo Mazzocchi, d’Ameba 
El finger drumming és una pràc-
tica musical que permet ajuntar i 
combinar les formes de la música 
electrònica, com el sampleig i sín-
tesi, i també ofereix la possibilitat 
de tocar en directe com es toquen 
els instruments tradicionals i amplia 
les possibilitats d’expressió amb la 
pràctica de la improvisació, i amb 
la independència que permet que 
creiïs i toquis un beat en temps real. 
Cal portar ordinador portàtil amb 
programa Ableton live instal·lat i 
controladora midi per a fingerdrum.



GUITAR FUNK/ROCK
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 27 de setembre (7 sess.)
Preu: 31,97 € 
Professor: Sergi Blanch
Explorarem les tècniques que han 
fet de la guitarra funk un segell 
únic a incorporar a l’estil de qual-
sevol guitarrista actual. Analitza-
rem els estils els estils de James 
Brown, Nile Rodgers (Chic) Ge-
orge Clinton, Prince, el funk/rock 
de John Frusciante (Red Hot Chi-
lli Peppers), Jimi Hendrix i fins als 
actuals Vulfpeck. Un curs amb molt 
de groove!

GUITARRA ELÈCTRICA 
Dimarts, de 18.45 a 20 h
Inici: 28 de setembre (7 sess.)
Preu: 53,26 € (màxim 6 alumnes)
Professor: Jesús Ruiz
Treballarem la guitarra solista i la 
guitarra rítmica, tant en el rock com 
en el blues i el jazz. Aprendrem a to-
car la guitarra de manera fàcil, pro-
gressiva 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: 30 de setembre (9 sess.)
Preu: 41,11 €
Professor: Jesús Ruiz
Per a persones que comencen de zero 
o amb coneixements bàsics de l’ins-
trument. L’alumnat porta l’instrument.

GUITARRA ACÚSTICA I CLÀS-
SICA (NIVELL ELEMENTAL) 
Dijous, de 20.15 a 21.30 h 
Inici: 30 de setembre (9 sess.)
Preu: 41,11 €
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: 29 de setembre (9 sess.)
Preu: 41,11 €
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.

HARMÒNICA DE BLUES 
(INICIACIÓ)
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h
Inici: 28 de setembre (9 sess.)
Preu: 41,11 €
Professor: Lluís Souto
Aprèn a fer sonar aquest petit gran 
instrument a ritme de blues. A partir 
d’una breu història del blues i l’har-
mònica, estudiarem el seu funciona-
ment i algunes tècniques bàsiques. 
Tocaràs blues des de la primera 
sessió. Porta l’harmònica diatònica 
afinada en C (DO). 

COMBO DE BLUES:         
DEL BLUES AL JAZZ
Dilluns, de 20 a 21.15 h
Inici: 27 de setembre (8 sess.)
Preu: 36,54 €  
Professor: Sergi Blanch
Una evolució natural, tant en la his-
tòria de la música com en el procés 
de maduració de cada músic, és 
fer el camí que porta del llenguatge 
del blues cap al jazz. Veurem com 
convertir els acords del blues cap 
a altres tonalitats jazzy. Analitza-
rem estils com el gòspel o el swing 
i temes d’artistes com Ray Charles, 
Etta James, Charlie Christian... Cal 
tenir un nivell intermedi de música.



CANT I TÈCNICA VOCAL 
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 27 de setembre (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 
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 29 de setembre (9 sess.)   
Preu: 49,33 €   
Professora: Romina Krieger
Desenvolupa el teu potencial vocal 
mitjançant les tècniques de cant del 
rock i pop. Treballaràs la respiració 
conscient, control de la veu i troba-
ràs el teu estil personal cantant can-
çons emblemàtiques del repertori 
pop i rock, a diverses veus. No cal 
experiència vocal i musical.

ESTUDI DE SO,                             
ENREGISTRAMENT                    
I MESCLA (2N NIVELL)
Dilluns, de 19.30 a 21 h
Inici: 27 de setembre (8 sess.)
Preu: 43,85 €
Professor: Guillem Pascual
Taller dividit en tres blocs trimes-
trals, dissenyat per a tots aquells 
que vulguin introduir-se en el món de 
l’enregistrament sonor on explica-
rem conceptes bàsics de teoria so-
nora, practicarem amb components 
bàsics d’enregistrament i aprendrem 
a mesclar correctament. En aquest 
segon trimestre enfoquem l’apre-
nentatge en software d’enregistra-
ment a estudi i pràctiques a buc 
d’assaig.

RECURSOS

COM COMBATRE L’ECONO-
MIA DE L’ATENCIÓ? 
Dijous, de 19 a 20.30 h 
Inici: 25 de novembre (4 sess.)  
Preu: 18,64 €   
Professor: Eudald Espluga  
Sota el capitalisme de plataforma, la 
nostra atenció s’ha convertit en un bé 
escàs i valuós. L’acceleració i el mul-
titasking formen part de la nostra ex-
periència quotidiana. Les solucions a 
aquest problema són pensades des 
d’una perspectiva individualista i hiper-
productiva, que busca reinvertir l’aten-
ció per fer-la més rendible (en termes 
econòmics o de creixement personal). 
Davant d’això, què podem fer? Les 
assagistes Jenny Odell i Marina Van 
Zuylen desenvolupen propostes ori-
ginals, que qüestionen l’economia de 
l’atenció i ens permeten imaginar no-
ves formes de combatre-la. 

KIT DE SUPERVIVÈNCIA 
FEMINISTA 
Dilluns, de 19 a 20.30 h 
Inici: 27 de setembre (7 sess.) 
Preu: 38,37 €  
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? Algunes de les lectures 
seran Estimada Ijeawale: manifest 
feminista en 15 consells, Una cam-
bra pròpia de Virginia Woolf, Els ho-
mes m’expliquen coses de Rebecca 
Solnit o Por la causa de las mujeres, 
de Maria Montessori.

FEMINISME PER FASCICLES: 
LECTURES FEMINISTES PER 
SOBREVIURE AL SEGLE XXI  
Dimarts, de 19 a 20.30 h 
Inici: 28 de setembre (7 sess.)
Preu: 38,37 €  
Professores: Mar Redondo i Carlota 
Freixenet, de La Carbonera llibreria
Ets feminista però no acabes 
d’entendre què vol dir això de la 



interseccionalitat? Aquí llegirem 
juntes, preparant-nos per a deba-
tre amb més coneixements. Entre 
les lectures, A l’altra banda de la 
muntanya, de Mina Salami, i Inter-
seccionalitat, de Maria Rodó-Zárate.

CREATIVITAT 

INICIACIÓ A L’ART DEL   
GRAVAT I L’ESTAMPACIÓ
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h 
Inici: 6 d’octubre (6 sess.)
Preu: 43,85 €
Professora: Maria Pujol
Aprèn tècniques de gravat i estam-
pació i crea les teves pròpies estam-
pes! Ens iniciarem a l’art del gravat 
i l’estampació mitjançant la pràctica 
i aprenentatge de 2 tècniques: gra-
vat en relleu - linòleum a la matriu 
perduda o mètode Picasso, i gravat 
directe - punta seca en metacrilat. 
Coneixerem i utilitzarem un tòrcul o 
premsa de gravat per estampar els 
nostres gravats sobre paper. Curs 
amb suplement per material.

MACRAMÉ I GANXET
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 29 de setembre (7 sess.)
Preu: 38,37 €
Professora: Marisa Gerardi
Continuem amb l’espai creatiu del 
macramé club, l’art de fer nusos per 
crear peces úniques amb encant, 
i afegim una altra tècnica de teixit 
que ha entrat amb força al món de 
la moda i la decoració de la llar: el 
crochet o ganxet. Els famosos gran-
nies (els quadradets que teixien les 
àvies amb restes de llana) en seran 
els protagonistes.

EXPRESSIÓ

TWERKING
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 6 octubre (8 sess.)
Preu: 29,23 €
Professora: Karmen Kueliyar
Mou les caderes a ritme de hip-hop 
o dancehall mentre tonifiques les 
cames, glutis i cintura. Entra en con-
tacte amb la cultura musical i dansa 
africana amb aquest ball sensual per 
a l’empoderament femení.

BALLET PER A ADULTS
Dimarts, de 18 a 19.15 h
Inici: 5 octubre (8 sess.)
Preu: 36,54 €
Professora: Xènia Lanau
T’oferim l’excusa perfecta per intro-
duir-te de nou o per primera vega-
da en la dansa clàssica; treballarem 
la tècnica bàsica del ballet i petites 
coreografies, que ens ajudaran a 
mantenir-nos en forma i a millorar la 
postura i el coneixement corporal. 
Tindrem barra de ballet per practicar 
bé la tècnica.

SALUT 

ZUMBA DANCE
Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
Inici: 27 de setembre (9 sess.)
Preu: 32,89 €
Professora: Judith Pedrós
Activitat aeròbica divertida i dinàmi-
ca que combina el ball i el fitness, en 
el qual es treballa tot el cos a ritme 
de la música.

FIT BOXING
Dimecres, de 20 a 21 h
Inici: 29 de setembre (9 sess.)
Preu: 32,89 €
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: 27 de setembre (9 sess.)
Preu: 41,11 €   
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 19.30 a 20.45 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.)
Preu: 45,68 €  
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: 27 de setembre (10 sess.)
Preu: 36,54 €
Professora: Carmen Chito
Ajuda a reduir el perímetre abdomi-
nal i aporta millores en l’àmbit estè-
tic, postural i funcional. Treballarem 
la faixa abdominal per tenir cura de 
l’esquena i prevenir i/o tractar pro-
blemes relacionats amb el sòl pelvià.

TAI-TXI
Dijous, de 19.45 a 21 h
Inici: 30 de setembre (10 sess.)
Preu: 45,68 €  
Professora: Gemma Ordóñez
Una pràctica que se centra en el mo-
viment i la respiració per treballar la 
resistència, la flexibilitat i l’equilibri 
que ens portin a assolir beneficis fí-
sics i mentals. Combinació perfecta 
entre exercici físic i mental.

FAMILIARS

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS
Per a infants de 16 mesos a 3 anys
Dilluns, de 16.45 a 17.45 h
Inici: 27 de setembre (8 sess.)
Preu: 41,33 € /infant
Professor: Riccardo Parenti
Activitats musicals vivencials d’audi-
ció, aprenentatge de cançons, jocs 
rítmics, danses, activitats vinculades 
a la lectoescriptura musical, cons-
trucció i execució d’instruments.

CREIXENT AMB MÚSICA
Per a infants de 3 a 6 anys
Dilluns, de 18 a 19 h
Inici: 27 de setembre (8 sess.)
Preu: 41,33 € /infant
Professor: Riccardo Parenti
Aprendrem cançons, ritmes, provarem 
diversos instruments i descobrirem di-
ferents músiques mitjançant la veu, el 
cos i el moviment. Activitats pensades 
per percebre la música d’una manera 
sensorial, experimental i lúdica.

TALLERS D’ENTITATS I COL·LECTIUS

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

SUSOESPAI, CREACIÓ I 
SALUT MENTAL
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 proporcionant-los estímuls i mo-
tivacions que ajuden a descobrir les 
seves potencialitats creatives. info@
susoespai.org. Tel: 626 824 152.

DANSES DEL MÓN
Dissabtes, de forma quinzenal. Ho 
organitza el Consell de Cultura Po-
pular i Tradicional del Poble-sec. 
conselltradicionalpoblesec@gmail.



com. 

CONCERTS
 INSÒLITS
 CONCERTS
              LA CARBONERA
 CONVOCATÒRIES 
 COL·LABORACIONS
ARTS ESCÈNIQUES
CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL
MUSICALMENT PARLANT
EXPOSICIONS
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
ITINERARIS

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.

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 Biblio-
teca Poble-sec Francesc Boix.

PRESENCIAL I VIRTUAL (STREAMING)

PROGRAMACIÓ
CULTURAL

PS

P/V



INSÒLITS

Cicle de concerts amb propostes 
singulars que es resisteixen a ser 
classificades.

LAS BAJAS PASIONES
Divendres 8 d’octubre, a les 20 h 
Projecte d’electrònica i música ur-
bana LGTBIQ format per tres inte-
grants que encaixen a la perfecció. 
El rap cru i directe del Trusty, les 
melodies pop i les tornades de l’Edu 
Libra, i els sintetitzadors del Toni 
Taboo, s’entrecreuen amb les gui-
tarres i uns beats d’un altre món, i 
d’altres temps que estan per arribar.

TWIN
Divendres 15 d’octubre, a les 20 h  
Ana López debuta en solitari amb un 
EP on l’electrònica i els contrastos 
són els grans protagonistes. L’EP de 
títol homònim, està format per qua-
tre cançons que es mouen entre la 
delicadesa i allò salvatge, la suavitat 
i la intensitat, entre el clarobscur i 
els colors, entre l’ombra i la llum.

SIWO
Divendres 22 d’octubre, a les 20 h  
El moçambiquès resident a Barcelona 
i precursor de la corrent afrofuturista 
a la ciutat, s’ha fet un nom en la mú-
sica independent estatal gràcies a un 
so particular en el que fusiona música 
africana amb altres estils com el hip-
hop, punk, soul i afrobeat. Un estil que 
molts cataloguen com “congotronics” 
i on Siwo aconsegueix una nova di-
mensió gràcies a la seva versatilitat.

CONCERTS

LUCIA FUMERO
Dijous 28 d’octubre, a les 20 h  
La pianista i cantant obre una porta 
a la seva imaginació amb Univer-
so normal, un nou treball farcit de 
música original plena de vitalitat i 
aire fresc. En format de trio, amb 
Martin Leiton al contrabaix i Juan 
R. Berbín a la bateria i percussions, 
ens apropa al seu univers sonor 
que s’arrela al folklore i s’enriqueix 
gràcies al bagatge en la clàssica i el 
jazz. Concert dins del BDC. 

THE CRAB APPLES
Dijous 4 de novembre, a les 20 h  
Deixant de banda les cançons 
d’amor i desamor, luxes, cotxes 
i marques, aquestes talentoses 
compositores i músiques tenen 
molt per reivindicar i les seves can-
çons són el punt de partida perfec-
te per reflexionar sobre la societat 
actual. El canvi climàtic, el masclis-
me, la desigualtat o l’actitud dels 
polítics són alguns dels temes so-
bre els quals canten en el seu nou 
àlbum, Crap. Concert dins el BDC.

  
AURA
Dissabte 20 de novembre,                             
a les 20 h  
Monique Makon té una de les veus 
més potents i càlides de Barcelo-
na i Clara Martín toca una guitarra 
rumbera i sensible a parts iguals. 
Reivindiquen la lluita feminista a 
través d’un recorregut per les veus 
femenines més potents dels últims 
anys, amb temes de soul, rhyt-
hm’n’blues i composicions pròpies. 
Concert dins el BDC.

CONCERTS



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 set-
mana als bucs d’assaig del centre.

ANNA TRÉA
Divendres 12 de novembre, a les 20 h
Cantant, compositora i una de les 
instrumentistes més respectades i 
populars de Brasil. Al 2016 va treu-
re el seu primer disc Clareia, on va 
compondre, arreglar i gravar tots els 
instruments. Actualment prepara el 
segon disc, produeix bandes sono-
res per a pel·lícules, espectacles 
de dansa i teatre i realitza direcció 
musical per artistes de tot el món.

ANGELADORRRM
Divendres 19 de novembre, a les 20 h
Quartet de rock liderat per Àngela 
Balcells i completat per Laura Ma-
gallón, Víctor Mazariegos i Joan 
Coll. La seva música oscil·la entre 
el xiuxiueig i el crit, amb lletres 
que giren al voltant de la família, 
les amistats i què significa fer-se 
gran. Peces originalment creades 
des d’una habitació que en direc-
te mantenen la intimitat amb la que 
van ser concebudes. 

FALGOS 
Divendres 26 de novembre, a les 20 h
Trio de Barcelona format per Flaudio 
(veu i guitarra), Leo (baix i cors) i Ed-
die Valente (bateria i cors). Amb 2 EP 
fins al moment i dos més en camí, el 
seu estil és el retropop de cançons 
urgents i intenses, preparades per a 
ser devorades a cada sospir.

CONVOCATÒRIES

PEDRERA 3.8
Convocatòria oberta                                                
del 15 de setembre al 31 d’octubre
Quarta edició del projecte de su-
port a grups musicals del districte 
de Sants-Montjuïc, impulsat per 
l’Espai Jove La Bàscula (La Mari-
na) i el CC Albareda (Poble-sec). 
El programa inclou tutoria i as-
sessorament musical, residència 
als bucs d’assaig, formació i pre-
paració d’un directe, a més de la 
possibilitat de ser programats en 
diferents concerts a la ciutat. Més 
informació al web.

COL·LABORACIONS

JORNADES ADIFOLK 
Dissabte 4 de setembre, a les 19 h
Al pati de l’Institut Consell de cent
Participació a les 9es Jornades 
Internacionals Folklòriques de Ca-
talunya, amb l’Esbart La Renaixen-
ça, l’Associació Cultural Honduras 
i un grup de folklore internacional. 
Ho organitza el Consell de cultura 
popular i tradicional del Poble-sec.



CELOBERT
Dissabte 18 de setembre, a les 17 h
Shows audiovisuals, actuacions 
en directe, instal·lacions d’art im-
mersiu, sessions de DJ, un debat 
musical i un conjunt d’exposicions 
que, a més d’exhibir-se durant l’es-
deveniment, estaran exposades 
durant tot el mes a la sala d’expo-
sicions de l’Albareda. Com és ha-
bitual, l’avantguarda i l’experimen-
tació seran els protagonistes d’un 
variat programa d’activitats dividit 
en Co[acts], Co[arts], Co[meets] i 
co[talks].

ENCANTADOS AMB RAMON 
MIRABET
Dimarts 28 de setembre, a les 20 h
Primer cicle de música que incor-
pora la llengua de signes, acces-
sible per a persones sordes. Un 
esdeveniment musical d’entrevista 
i concert, en directe i en línia. Una 
plataforma que vol dinamitzar el 
panorama musical incloent al col-
lectiu de les persones sordes com 
a públic real: compta amb Eva Gar-
cia Codorniu, intèrpret de Llengua 
de Signes de CODA. 

FESTIVAL BROT
Dijous 30 de setembre, a les 19 h  
Festival de música jove de Barce-
lona, organitzat pel Departament 
de Joventut i equipaments juvenils 
i musicals de la ciutat. Acollim una 
de les semifinals del festival amb 
tres dels grups seleccionats per 
participar-hi. 

ALBAREDALPARC¡¡¡                
PERIFÈRIA BEAT VOL.5
Dissabte 2 d’octubre
Festival al voltant de la cultura hip-
hop al parc de les Tres Xemeneies. 
Cal reserva prèvia. Més informació 
i horaris al web.
Jam de graffiti 
Sessió DJ Convidat + Jam de Break
Beatshowcase amb micro obert Ft. 
Waiky
Vinnie Kairos
Berta Garrido & B-Lies + Wenapava 
Rxnde Akozta

BEAT BATTLE 
Dissabte 23 d’octubre, a les 18 h  
Competició entre productors que fan 
la seva música amb màquines o or-
dinadors. S’hi enfronten els creadors 
de ritmes de diferents estils musicals 
(encara que acostuma a prevaldre el 
hip-hop instrumental). Es convocarà 
els beat makers a fer una sèrie d’eli-
minatòries. Tres finalistes hauran de 
samplejar una cançó d’un vinil i pro-
duir un beat nou en 45 minuts. Dins 
les activitats del Perifèria Beat.

BIS FESTIVAL
Dissabte 13 de novembre, a les 20 h  
El BIS Festival és una cita impor-
tant pel que fa a la temporada de 
festivals de petit format i que apro-
pa al públic noms potents de l’es-
cena independent de l’àmbit local i 
també de la resta de l’estat. 

LOS SALVAJES
Divendres 17 de desembre, a les 20 h  
Són la història de la música d’aquest 
país. El mític grup barceloní d’origen 
poble-sequí es va obrir camí a Alema-
nya l’any 1964 i a la seva tornada, es 
van desmarcar de la resta de grups que 
sonaven a la ciutat. Després de més de 
50 anys en actiu, presenten nou disc 
que veurà a la llum properament.



LE DERNIER REFUGE
Dimecres 29 de setembre, a les 19 h 
Des de fa dècades, la ciutat de Gao, a 
Mali, és un refugi de pau per a viatgers 
africans. A les portes del desert de 
Sáhel, hi ha la Casa del Migrant, que 
acull cada any a milers de persones.
Pel·lícula i música en directe amb 
FICAB i Casa Amèrica.

YO NO ME LLAMO RUBÉN 
BLADES 
Dimecres 15 de setembre, a les 20 h
Repàs de 50 anys a la polifacètica vida 
del denominat “poeta de la salsa”.
Amb Espai Avinyó i Casa Amèrica.

LISBON BEAT
Dijous 21 d’octubre, a les 19 h 
Retrat de la música dels afrodes-
cendents de l’extraradi de Lisboa. 
Una barreja d’estil i orgull local que 
reivindica l’aportació cultural de les 
persones amb ascendència portu-
guesa africana.
Amb IN-EDIT, BDC i Perifèria Beat.

BRUK OUT!                                      
A DANCEHALL                           
QUEEN DOCUMENTARY
Dijous 18 de novembre, a les 19 h
Una finestra al món de les reines 
del dancehall. Les penúries, els 
anhels i l’alliberadora desimboltu-
ra de sis noies en competència al 
concurs més important mundial-
ment d’aquest ball vigorós i sexu-
al – també catàrtic-, que ha passat 
del ghetto al fenomen. 
Amb IN-EDIT i BDC. 

PULP: A FILM ABOUT 
LIFE, DEATH AND                     
SUPERMARKETS  
Dijous 16 de desembre, a les 19 h 
El documental definitiu sobre una 
de les bandes més grans del pop 
dels últims 30 anys, liderada per 
Jarvis Cocker, amb clàssics com 
Common People o This is hardcore.
Amb IN-EDIT i BDC. 
 

ARTS ESCÈNIQUES 

Companyies en residència artística al Centre Cultural Albareda.

LILITH
Dimecres 24 de novembre, a les 19 h  
LILITH (o el incendio del Paraíso) 
parla de les dones de la nostra ge-
neració. Dels xandalls de colors, 
els col·legis de monges, les cintes 
de cassette i del pes d’una educa-
ció basada en el dogma, la culpa 
i el càstig. Un retrat personal que 
parla de la càrrega cultural i el relat 
religiós que va educar a les dones 

que van deixar de ser nenes durant 
els anys 90.
A càrrec d’Ana Sanahuja i Clara Garcés

NEURODIVER – ¿QUÉ? 
Dimecres 15 de desembre, a les 19 h  
Obra de teatre de màscares (sense di-
àleg) basada en la metodologia de Ja-
ques Lecoq, que pretén abordar la sa-
lut mental des de l’empatia i de l’humor.
A càrrec de la Cia. Enmaskarade. 

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL 

Cicle amb projeccions, actuacions prèvies i debats.



CELOBERT CO[ARTS] 
Del 9 al 30 de setembre
Inauguració: dijous 9 de setembre, a 
les 19.30 h
Conjunt d’exposicions per a tots els 
que vulguin explorar les propostes 
creatives que els artistes gràfics 
han preparat per al Festival Celo-
bert 2021. Comptarem amb Xavier 
Botet presentant Poet Fanzine #4 
(fotografia), Marmor (instal·lació + 
fotografia), Betts El aspecto de lo 
invisible (pintura) i Felipe Rojas (co-
llapse/pintura). 

QUEENS & BARRI
Del 7 al 28 d’octubre                                                     
Inauguració: dijous 7 d’octubre,           
a les 19.30 h 
L’Espai 12@16 en col·laboració amb 
Perifèria Beat Festival i Cinema al 
Marge s’apropa i apropa part de les 
protagonistes de la cultura urbana 
de la ciutat i els seus barris amb DJ 
Owey, Berta Garrido, MAGA, Sigrid 
Amores, La Clika Pika, Andrea, Son 
dj, pintores de graff, Mc i ballarines, 
entre d’altres. 
Activitats complementàries:
2/10 Albaredalparc¡¡¡
Perifèria Beat Vol. 5

7/10 19.30 h Taula rodona
Les dones en el hip-hop
14/10 18.30 h Taller de rap
amb la Clika Pika
21/10 19 h Spoken Word
+ Documental Lisbon Beat

LA RUMBA CATALANA: 
GITANA I CATALANA
Del 10 al 27 de novembre
Inauguració: dimecres 10 de novem-
bre, a les 18.30 h
La rumba catalana és música d’ar-
rel, art que beu del talent i la tradi-
ció de la comunitat gitana catalana 
nascut als anys 50 i que esclata al 
món discogràfic als anys 60. L’ex-
posició és fruit d’un llarg treball 
comunitari sobre la memòria gitana 
encetat per l’Associació Carabutsí 
a través d’un grup de dones gitanes 
del Carrer de la Cera des de l’any 
2018. Exposició a la sala de lleure.
Activitat complementària:
Xerrada i actuació de rumba catalana
Dimecres 10 novembre, a les 18.30 h 

MUSICALMENT PARLANT

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

TOTHOM EN SAP DE MÚSICA
Dijous 16 de setembre, a les 19.30 h  
Parlarem de música però sense es-
pecialistes. Escoltarem un grapat 
de cançons meravelloses que ens 
ha descobert gent anònima que no 
es dedica al periodisme musical. 
Potser alguna pot entrar a formar 
part de la teva vida! Potser tu tam-
bé vols parlar d’alguna cançó! Amb 
Nando Cruz, periodista musical.

EL JAZZ TAMBÉ           
PROTESTA
Dijous 25 de novembre, a les 19.30 h  

De com el jazz ha estat eina de 
reivindicacions social, culturals, ra-
cials i feministes al llarg de la seva 
història. Des del seu naixement, 
passant pel free jazz dels anys 60 
i les expressions més contemporà-
nies properes al hip-hop. Un gène-
re musical sempre en efervescèn-
cia. Amb Olga Àbalos, periodista 
musical.

EXPOSICIONS



UN BOSC DE TEXTURES I 
CONTES
Divendres 28 d’octubre, a les 17.30 h        
De 4 a 10 anys
Quina textura té el bosc? Jugarem 
amb elements orgànics trobats al 
bosc experimentant amb la tècnica 
pictòrica del frottage, descober-
ta pel pintor Max Ernst el 1925. A 
càrrec de Catàrtic. A partir de les 
19 h, el Consell de Cultura Popular 
i Tradicional del Poble-sec organit-
za una sessió de contacontes i ens 
convida a ballar mentre torrem cas-
tanyes al pati (activitat subjecta a la 
normativa contra la Covid-19). Amb 
la col·laboració d’Ecop i l’Associa-
ció de Comerciants del Poble-sec 
- Paral·lel.

NÚVOLS AMB NADONS
Divendres 29 d’octubre,                                      
a les 17 h i a les 18 h                                                                        
De 0 a 5 anys 
Espectacle que combina la música 
de percussions en directe, clàssics 
del jazz, el vers i la narració d’un 
conte original. La interacció amb 
el públic és constant a través de 
diferents tècniques del llenguatge 
de percussió i d’instruments que 
facilita la companyia. Espectacle 
de la cia. La petita Malumaluga 
inclòs dins el Barcelona Districte 
Cultural. 

LALI BEGOOD PRESENTA 
EL JARDÍ SECRET 
Divendres 5 de novembre,                                                    
a les 17.30 h                                       
Espectacle per a tots públics
Ja fa deu anys que la Lali BeGood, 
coneguda abans com a Lali Ronda-
lla, va emprendre el seu projecte fa-
miliar: música, audiocontes i tallers 
per a infants desperts i inquiets… 
i per a mares i pares que no han 
perdut les ganes de cantar, ballar i 
riure amb cançons plenes d’humor 
i bones vibracions. Dins el Barcelo-
na Districte Cultural.

ELS NANS DEL POBLE-SEC  
Dimecres 10 de novembre
De l’11 novembre al 3 desembre
Homenatge als Gegants de les Tres 
Xemeneies. Les figures originals 
mantenen la singularitat de tenir 
dues fesomies: meitat personatge, 
meitat xemeneia. La part humana re-
presenta feines poc visibles i sovint 
menys valorades, però essencials 
per al dia a dia de l’època. Els nans, 
obra de Jordi Grau del Drac Petit de 
Terrassa, són construïts perquè el 
puguin portar petits i grans. 

UN BANY DE LLUM
Del 9 al 31 de desembre
L’Associació Susoespai. Creació 
i Salut Mental presenta una expo-
sició col·lectiva amb les obres re-
alitzades durant aquest 2021, un 
any difícil pel Covid, on el taller que 
porten a terme a l’Albareda ha es-
devingut un lloc important per re-
trobar la calma de la llum i el color, 
tant temps desats.

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. 



ES TRASPASSA: LA MEMÒRIA 
COMERCIAL DEL POBLE-SEC 
Dimecres 13 d’octubre, a les 18h
La transformació comercial de fi-
nals del segle XX i la que vivim 
actualment, amb el comerç digi-
tal, han suposat un terratrèmol al 
model medieval de mercat, taller i 
botiga. Qui ho diria que on ara hi 
ha un tot a cent abans hi havia un 
estable de carreters ple de cavalls? 
Amb Cerhisec.

L’ENIGMA IBER: ARQUEO-
LOGIA D’UNA CIVILITZACIÓ
Dissabte 16 d’octubre, a les 11 h
Exposició sobre la història i la cul-
tura dels anomenats pobles ibers, 
que visqueren a la façana mediter-
rània de la península Ibèrica i, fins i 
tot, més enllà, durant bona part de 
l’anomenada edat del ferro, entre els 
segles VI-I aC, fent un èmfasi espe-
cial en les comunitats arrelades en 
l’actual territori català. Amb el Mu-
seu Arqueològic de Catalunya.

PAISATGES ALIMENTARIS 
DEL POBLE-SEC 
Dimecres 20 d’octubre, a les 19 h
La persistència dels comerços sin-

gulars que es donen a Barcelona 
(botigues de llegums cuits, bacalla-
neries, bodegues especialitzades 
en vermuts…), el conflicte amb els 
diferents models comercials i els 
canvis produïts a partir de l’ober-
tura de comerços d’altres cultures 
alimentàries. Amb el Museu Etno-
lògic i de Cultures del Món.

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC: 
ZONA CANÀRIES 
Diumenge 24 d’octubre, a les 11 h
Canàries és un conjunt d’illes ba-
nyades per l’Oceà Atlàntic i prope-
res al continent africà, amb un clima 
suau tot l’any de caràcter subtro-
pical, amb zones humides com la 
laurisilva i altres més seques com el 
cardonal. Té espècies endèmiques 
com el pi i la palmera canaris i altres 
emblemàtiques com el drago i la 
canarina, preciosa campaneta, con-
siderada la flor nacional de les illes.

A PESCAR!
Divendres 10 desembre, a les 17.30 h 
Per a tots els públics 
Un pallasso decideix anar a pes-
car, pràctica que està molt lluny de 
les seves possibilitats, i per motius 
imprevistos haurà de submergir-se 
a les aigües a rescatar al seu amic 
Topito on descobreix un nou món. 
Un espectacle de clown per refle-
xionar sobre els inconvenients de 
la contaminació al mar. Espectacle 
de la cia. El Gecko con botas inclòs 
dins el Barcelona Districte Cultural.

RECICLATGE CREATIU 
Divendres 17 desembre, a les 17.30 h 
A partir de 3 anys
Aprendrem que alguns residus po-
den convertir-se en elements apro-
fitables. Amb la imaginació, trans-
formarem materials de deixalles en 
accessoris útils tot reduint el con-
sumisme típic de l’època nadalen-
ca i la nostra empremta ambiental. 
A càrrec de Bioeduca.

ITINERARIS

La reserva als itineraris gratuïts es pot fer en línia (https://albareda.ins-
cripcionscc.com), presencialment o per telèfon (934 433 719). El punt de 
trobada es comunicarà un cop tancat el grup. Inici reserves: itineraris 
setembre i octubre (20 de setembre). Itineraris novembre i desembre (25 
octubre). Activitats coorganitzades amb Centre Cívic El Sortidor i la col·la-
boració dels equipaments del territori.



LA MORT DIVERSA:           
ITINERARI PER DIFERENTS 
CENTRES DE CULTE DE 
POBLE-SEC 
Dissabte 6 de novembre, a les 10 h
El Poble-sec és un barri plural i di-
vers on hi conviuen diverses tradici-
ons religioses. Totes les tradicions 
tenen diverses formes d’entendre la 
mort i duen a terme rituals funeraris 
propis que coneixerem de la mà de 
persones de diverses comunitats 
que ens acolliran als seus centres 
de culte. Amb l’Oficina d’Afers Reli-
giosos del Poble-sec.

BOTÀNICA FUNERÀRIA 
Dimecres 10 de novembre, a les 11 h
El cementiri de Montjuïc és un tre-
sor patrimonial, amb tombes mo-
numentals i emblemàtiques. Amb 
motiu del dia de Tots Sants, les vi-
sitarem i descobrirem la biodiversi-
tat del recinte i la seva simbologia. 
Amb Cementiris de Barcelona.

MONTJUÏC. EL PARC 
D’ATRACCIONS 
Diumenge 21 de novembre, a les 12 h
De la mà de l’escriptor i historia-
dor Paco Villar analitzarem el que 
va suposar per Barcelona, el Parc 
d’atraccions de Montjuïc i com 
després de més de 20 anys del 
seu tancament, la seva existència 
encara perdura en l’imaginari de la 
ciutat. Amb el Castell de Montjuïc.

GAUDÍ AL MNAC
Dimecres 1 de desembre,                            
a les 16.30 h
Una revisió crítica de l’obra de l’ar-
tista i arquitecte. Gaudí no era, ni 
de bon tros, el geni aïllat i incom-
près, sinó que la seva obra es va 
desenvolupar no només en un con-
text artístic i arquitectònic especí-
fic, local i internacional, sinó també 
dins estratègies polítiques, ideolò-
giques i estètiques ben concretes. 
Amb el MNAC.

EL CENTRE

ASSOCIACIÓ DIABLES                     
DEL POBLE-SEC
Vols formar part de la nostra entitat? Tenim 
una secció d’adults, els Diables del Po-
ble-sec, una secció infantil, els Fills de Sa-
tan del Poble-sec i una secció de percussió, 
els Tabalers del Poble-sec. Pots contactar 
amb nosaltres enviant-nos un correu a dia-
bles@diablesdelpoblesec.org i pots consul-
tar tota la informació a:
www.diablesdelpoblesec.org.

CLUB PETANCA POBLE-SEC
Vols aprendre a jugar a la petanca? De di-
marts a dijous, d’11 a 13 h, pots anar a les 
pistes ubicades al parc de les Tres Xeme-
neies i demanar pel Sr. Juan Galindo o per 
Ricardo Rodríguez que t’ensenyaran aquest 
esport i passaràs una estona divertida. Ac-
tivitat 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? Més info: castellersdelpoblesec.cat  
i musics@castellersdelpoblesec.cat.

GRALLES I TABALS DEL POBLE-SEC
Els Geganters i Grallers del Poble-sec fan 
setmanalment un assaig obert a qualsevol 
persona que vulgui aprendre a tocar la gra-
lla 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 trompe-
tes i tambors? Doncs vine amb nosaltres 
i t’ho passaràs bé. Som Els Moderns del 
Poble-sec, una entitat fundada el juliol del 
1926. Contacta a través de FB @SC Els Mo-
derns del Poble Sec o a:
s.c.modernspoblesec@gmail.com.

ENTITATS



DO D’ACORDS
Do d’acords, l’orquestra infantil i juvenil del 
Poble-sec, és un projecte socioeducatiu de 
l’associació Integrasons adreçat a infants 
i joves del Poble-sec. La metodologia que 
fan servir es basa en l’ensenyament d’ins-
truments musicals i la creació artística i co-
munitària com a mitjà ideal per al desenvo-
lupament 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 bar-
ri 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: Sara 
Medina. Contacte: tardajove@tasca.cat.
Tel. 659 838 121. 

TEMPS PER A TU 
Dissabtes quinzenals, de 16.30 a 20 h. Activi-
tats lúdiques per a joves i adults amb disca-
pacitat que permeten fomentar la conciliació 

de la vida laboral, familiar i personal de les 
famílies cuidadores de persones amb depen-
dència. Organització: Programa de Temps i 
Qualitat de Vida, Institut Municipal de Perso-
nes 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 mono-
gràfics guiat per personal tècnic dins d’un 
itinerari d’inserció sociolaboral. Si vius al 
barri i busques feina, informa’t del Disposi-
tiu d’Inserció del Projecte Treball als Barris, 
telèfon 934 019 565, nuria.gorgues@barce-
lonactiva.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 
finalitat mobilitzar i posar en acció recursos 
estructurals i personals de dones en situ-
ació de precarietat i vulnerabilitat, i acom-
panyar-les en el desenvolupament de plans 
d’acció personals per tal de promoure el seu 
empoderament.

PROJECTES

ESPAI DE TROBADA
El Centre Cultural Albareda posa a la teva 
disposició un espai on trobar-te amb altres 
persones, llegir una novel·la o la premsa del 
barri, intercanviar llibres, prendre un refresc 
o un cafè. Vine a conèixer aquest espai!

CESSIÓ D’ESPAIS
L’equipament té espais disponibles per a en-
titats, associacions, particulars i empreses. 
Més info a ccalbareda@ccalbareda.cat o 
visita el nostre web.

BUCS D’ASSAIG
Si tens un grup de música i necessites un 
espai on assajar, vine al Centre Cultural Al-
bareda. Disposem de set cabines insonorit-
zades 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 info: ccalbareda@ccalbareda.cat. 

SERVEIS



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
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De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades perso-
nals s’incorporaran al fi txer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament 
de Barcelona 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 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

barcelona.cat/ccalbareda


