
De setembre a desembre de 2021

MÚSICA



CONCERTS

LAS BAJAS PASIONES 
Divendres 8 d’octubre, a les 20 h    
Electrònica i música urbana LGTBIQ. 
Rap cru, melodies pop i sintes entre-
creuats amb guitarres i beats.

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. 

SIWO
Divendres 22 d’octubre, a les 20 h  
Congotronics: fusió de música africana 
amb altres estils com el hip-hop, punk, 
soul i afrobeat.

LA CARBONERA
Cicle que mostra els grups que tiren endavant els seus projectes a l’Albareda.

COL·LABORACIONS

INSÒLITS
Cicle de propostes singulars que es resisteixen a ser classificades.

CONCERTS

LUCIA FUMERO 
Dijous 28 d’octubre, a les 20 h  
La pianista i cantant presenta música 
original plena de vitalitat, entre el folk-
lore, la clàssica i el jazz. BDC.

THE CRAB APPLES
Dijous 4 de novembre, a les 20 h  
Presenten Crap, on han samplejat i 
filtrat instruments d’una formació de 
rock per a crear sons que emulen sin-
tetitzadors. BDC.

AURA 
Dissabte 20 de novembre, a les 20 h 
Soul i rhythm’n’blues en una proposta 
amb feminisme de fons per a l’apode-
rament de les dones. BDC.

LOS SALVAJES
Divendres 17 de desembre, a les 20 h  
Després de més de 50 anys en actiu, 
el grup d’origen poble-sequí presenta 
nou disc aquest 2021.

ANNA TRÉA 
Divendres 12 de novembre, a les 20 h
Cantant, compositora i una de les ins-
trumentistes més respectades i popu-
lars de Brasil. 

ANGELADORRRM
Divendres 19 de novembre, a les 20 h

Entre el xiuxiueig i el crit, amb lletres al 
voltant de la família, les amistats i què 
significa fer-se gran. 

FALGOS 
Divendres 26 de novembre, a les 20 h
Trio de Barcelona de retropop: can-
çons urgents i intenses, preparades 
per a ser devorades a cada sospir.

CELOBERT
Dissabte 18 de setembre, a les 17 h

Shows audiovisuals, actuacions, art 
immersiu, sessions DJ, un debat mu-
sical i exposicions.



MUSICALMENT PARLANT
Cicle de xerrades i music sessions per escoltar i pensar la música.

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL
Actuacions prèvies, projeccions i debats, amb l’IN-EDIT i el BDC.

ENCANTADOS AMB RAMON MIRABET
Dimarts 28 de setembre, a les 20 h 
Primer cicle de música que incorpora 
la llengua de signes. 

FESTIVAL BROT
Dijous 30 de setembre, a les 19 h  
Acollim una de les semifinals del Brot. 
Festival de música jove de Barcelona.

ALBAREDALPARC¡¡¡                                                 
PERIFÈRIA BEAT VOL.5
Dissabte 2 d’octubre
Festival al voltant de la cultura hip-hop 
al parc de les Tres Xemeneies. Jam de 
graffiti, sessió DJ i jam de break, beats-

howcase amb micro obert feat. Waiky 
Beats i concerts de Vinnie Kairos, Ber-
ta Garrido i Rxnde Akozta. Amb reser-
va prèvia.

BEAT BATTLE 
Dissabte 23 d’octubre, a les 18 h  
Competició entre productors que fan 
la seva música amb màquines o ordi-
nadors. 

BIS FESTIVAL
Dissabte 13 de novembre, a les 20 h  
El BIS escalfa motors amb una jornada 
de petit format amb noms de l’escena 
independent.

YO NO ME LLAMO RUBÉN BLADES
Dimecres 15 de setembre, a les 20 h
Un repàs a la polifacètica vida del “po-
eta de la salsa”. 
Amb Espai Avinyó i Casa Amèrica.

LISBON BEAT
Dijous 21 d’octubre, a les 19 h 
Retrat de la música dels afrodescen-
dents de l’extraradi de Lisboa. 

BRUK OUT! A DANCEHALL QUEEN 
DOCUMENTARY  
Dijous 18 de novembre, a les 19 h
Reines del dancehall, ball vigorós i sexu-
al que ha passat del ghetto al fenomen. 

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 úl-
tims 30 anys. 

TOTHOM EN SAP DE MÚSICA
Dijous 16 de setembre, a les 19.30 h  
Un grapat de cançons meravelloses 
que ens ha descobert gent anònima. 
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 reivindi-
cacions social, culturals, racials i femi-
nistes al llarg de la seva història. Amb 
Olga Àbalos, periodista musical.

EXPOSICIONS

CELOBERT CO[ARTS]  
Del 9 al 30 de setembre. Inauguració: 

dijous 9 de setembre, a les 19.30 h    
Exposició del Celobert 2021, festival de 
música electrònica i arts avançades.



De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei 
Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al 
fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del 
que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les 
activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els 
drets d’accés, rectificació, 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

TALLERS
Consulta tots els tallers de música a barcelona.cat/ccalbareda

BUCS D’ASSAIG
Tens un grup de música i necessites un lloc on assajar? Al centre hi ha bucs a preus assequibles 
equipats amb bateria, amplificadors i equip de veus. Informa-te’n a la web o a
ccalbareda@ccalbareda.cat

Entrada gratuïta amb reserva prèvia.
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MÚSICA BRASILERA MÉS ENLLÀ 
DELS CLITXÉS 
Dijous, de 19.30 a 21 h                                             
Inici: 30 de setembre (7 sess.)                
Preu: 38,37 €

FINGER DRUMMING BEATMAKING 
Dimecres, de 19 a 21 h                                          
Inici: 13 d’octubre (4 sess.)                                                
Preu: 21,93 €

GUITAR FUNK/ROCK 
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h                   

Inici: 27 de setembre (7 sess.)                             
Preu: 31,97 € 

COMBO DE BLUES: DEL BLUES AL 
JAZZ 
Dilluns, de 20 a 21.15 h                          
Inici: 27 de setembre (8 sess.)           
Preu: 36,54 €   
  
ESTUDI DE SO, ENREGISTRAMENT 
I MESCLA (2N NIVELL)
Dilluns, de 19.30 a 21 h                          
Inici: 27 de setembre (8 sess.)         
Preu: 43,85 €

QUEENS & BARRI 
Del 7 al 28 d’octubre. Inauguració: 
dijous 7 d’octubre, a les 19.30 h
Les protagonistes de la cultura urbana 
de la ciutat i els seus barris. Amb Espai 
12@16, Cinema al marge i Perifèria Beat. 
Consulta activitats paral·leles al web.

LA RUMBA CATALANA: GITANA I 
CATALANA 
Del 10 al 27 de novembre. Inaugura-
ció: dimecres 10 de novembre, 18.30 h
La rumba catalana beu de la comunitat 
gitana catalana nascuda als anys 50 i 
esclata al món discogràfic als anys 60. 
Amb Carabutsí.

PEDRERA 3.8
Convocatòria oberta del 15 de setembre al 31 d’octubre.
4a edició del programa de suport a grups musicals emergents del Districte de 
Sants-Montjuïc, impulsat per l’Espai Jove La Bàscula i el Centre Cultural Albareda.            
Inclou assessorament, residència als bucs d’assaig, formació, preparació d’un directe i 
la possibilitat de programació de concerts. Consulta les bases al web.


