TALLERS I
PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Hivern 2022

Albareda

Centre Cultural Albareda

AGENDA

GENER
Divendres 14 19 h

Art improvisat al Poble-sec

Col·laboracions

Dijous 20

Altres escenaris possibles

Exposició i xerrada

Divendres 21 19 h

Do d’acords, orquestra infantil
i juvenil del Poble-sec

Col·laboracions

Dissabte 22

Edificis modernistes del
Poble-sec

Itinerari

19 h

12 h

Divendres 28 20 h

Yolsy

Concert
La Carbonera

Dissabte 29

18 h

Ba ba bach!

Espectacle familiar

De gener a
abril

Diversos
horaris

Barnasants

Col·laboracions

Divendres 4

20 h

Migration

Concert
La Carbonera

Dimecres 9

16.30 h

Museu en perill! Salvaguarda i
endreça de l’art català durant
la Guerra Civil

Itinerari

Dijous 10

19 h

Rudeboy: The story of Trojan
Records

Cinema documental
musical

Divendres 11

20 h

Beat Pambelé

Concert
La Carbonera

Divendres 18 17.30 h

Alma

Espectacle familiar

Divendres 18 18 h

Una passejada musical pel
Poble-sec

Itinerari

Dijous 24

Reggae, revolució i panafricanisme

Musicalment parlant

Divendres 25 17.30 h

Un carnestoltes a ritme de
samba

Activitat familiar

Dilluns 28

Itinerari al Teatre Lliure de
Montjuic

Itinerari

FEBRER

19.30 h

10.30 h

AGENDA

MARÇ
Dijous 3

19.30 h

Mutan sons & Monkeys

Exposició

Dijous 3

19 h

Descaparse

Arts escèniques

Divendres 4

12 h

Ruta feminista per Barcelona

Itinerari

Divendres 4

20 h

Iris Deco

Concert - Amazones

Dimecres 9

20 h

Jam session de l’Albareda

Col·laboracions

Dijous 10

19 h

Amazing Grace

Cinema documental
musical

Divendres 11

17.30 h

Paraula d’una nena negra

Activitat familiar

Divendres 11

20 h

Miss Raisa

Concert - Amazones

Dissabte 12

19.30 h

BCN Improfest

Col·laboracions

Diumenge 13 11 h

Visita al jardí botànic: les
plantes que ens alimenten

Itinerari

Dijous 17

Minusas al carrer

Arts escèniques

Divendres 18 20 h

Alba Morena

Concert - Amazones

Dissabte 19

17.30 h

Play!

Espectacle familiar

Dimecres 23

10.30 h

Camins d’aigua: un plaer
per als sentits als Jardins de
Laribal

Itinerari

Dijous 24

19.30 h

Algorritmes: música i
intel·ligència artificial

Musicalment parlant

Valeria Castro

Concert - Amazones

19 h

Divendres 25 20 h

CALENDARI TALLERS

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 18.15 a 19.45 h

Tècniques de cant: rock i pop

De 18.30 a 19.45 h

Composició de cançons

De 18.30 a 20 h

Tot en ordre

De 19.15 a 20.15 h

Gimnàstica abdominal hipopressiva

De 20 a 21.30 h

Cant i tècnica vocal

De 20 a 21.30 h

Combo de blues: del blues al jazz

De 20.30 a 21.45 h

Pilates

DIMARTS
De 18 a 19.15 h

Ballet per a adults

De 18.45 a 20 h

Guitarra elèctrica

De 19 a 20.30 h

Feminisme per fascicles: lectures feministes per
sobreviure al segle XXI

De 19.15 a 20.30 h

Harmònica de blues: tongue blocking (iniciació)

De 19.30 a 20.45 h

Hatha ioga

De 19.30 a 21 h

Tècniques avançades de creació i producció musical:
the final touch

DIMECRES
De 18.15 a 19.30 h

Twerking

De 18.30 a 20.30 h

Tècnica de transferència d’imatges

De 19 a 20.30 h

Tècniques de teixit artesanal

De 19.30 a 20.45 h

Ukelele (iniciació)

De 20 a 21 h

Fit boxing

DIJOUS
De 18.30 a 19.30 h

Balls afrocaribenys

De 18.45 a 20 h

Guitarra acústica i clàssica (iniciació)

De 19 a 20.30 h

Ecofeminismes per encarar la crisi climàtica (virtual)

De 19.45 a 21 h

Tai-txi

De 20.15 a 21.30 h

Guitarra acústica i clàssica (elemental)

TALLERS
INSCRIPCIONS

A partir del 13 de desembre
Inscripció presencial al centre:
De dilluns a divendres, de 9.15
a 13.45 h i de 16.15 a 21.45 h
Dissabte, de 16.15 a 21.45 h
Es recomana el pagament amb
targeta.
Inscripció en línia:
A partir del 13 de desembre a les 7 h
https://albareda.inscripcionscc.com
INFORMACIÓ DELS TALLERS
Preinscripcions:
de l’1 al 12 de desembre.
Data d’inici dels tallers:
setmana del 24 de gener,
tret que se n’indiqui una altra.
Durada: 7-8 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, adreceu-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.
Els tallers es duran a terme de
manera presencial aplicant la
normativa vigent i les mesures
en matèria de salut pública per
a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19.

MÚSICA

COMPOSICIÓ DE
CANÇONS

Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 24 de gener (6 sess.)
Preu: 27,41 €
Professor: Sergi Blanch

Ens centrarem en la creació
d’una cançó des de la idea inicial
i fins al tema finalitzat. Treballarem aspectes tan fonamentals
com les lletres, els acords i el
missatge, alhora que ens fixarem
també en el procés de gravació,
en la producció o en el llançament del single.

GUITARRA ELÈCTRICA
Dimarts, de 18.45 a 20 h
Inici: 25 de gener (7 sess.)
Preu: 53,26 €
Professor: Jesús Ruiz

Treballarem la guitarra solista i la
guitarra 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: 27 de gener (8 sess.)
Preu: 36,54 €
Professor: Jesús Ruiz

N Taller nou
V Taller virtual

Taller amb perspectiva
de gènere

Per a persones que comencen
de zero o amb coneixements bàsics de l’instrument.
L’alumnat porta l’instrument.

GUITARRA ACÚSTICA
I CLÀSSICA
(NIVELL ELEMENTAL)
Dijous, de 20.15 a 21.30 h
Inici: 27 de gener (8 sess.)
Preu: 36,54 €
Professor: Jesús Ruiz

Cal tenir un nivell mitjà de l’instrument i ganes de continuar
aprenent. L’alumnat porta l’instrument.

UKELELE (INICIACIÓ)

Dimecres, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 26 de gener (7 sess.)
Preu: 31,98 €
Professor: Joan Miquel Vila,
del Centre d’Estudis Musicals
de Barcelona (CEMB)

Un instrument per passar molt
bones estones sol o amb companyia. Amb poques sessions
podràs tocar les teves cançons
preferides. L’alumnat porta l’instrument. No cal tenir coneixements musicals.

Preu: 38,37 €		
Professor: Sergi Blanch

Una evolució natural, tant en la
història 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. Analitzarem estils
com el gòspel o el swing i temes
d’artistes com Ray Charles, Etta
James, Charlie Christian i d’altres. Cal tenir un nivell intermedi
de música. Per finalitzar el curs,
farem una jam session oberta.

CANT I TÈCNICA VOCAL
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Inici: 24 de gener (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 desbloquejar-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		

HARMÒNICA DE BLUES:
TONGUE BLOCKING
(INICIACIÓ)
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h
Inici: 25 de gener (7 sess.)
Preu: 31,98 €
Professor: Lluís Souto

Aprèn a fer sonar aquest petit
gran instrument a ritme de blues.
En aquest taller estudiarem la tècnica tongue blocking, que permet
combinar notes i acords alhora.
Tocaràs blues des de la primera
sessió. No calen coneixements
previs. S’ha de portar l’harmònica
diatònica afinada en A (LA).

COMBO DE BLUES:
DEL BLUES AL JAZZ
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Inici: 24 de gener (7 sess.)

Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Inici: 24 de gener (8 sess.)
Preu: 43,85 €		
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 trobaràs el teu estil personal cantant cançons emblemàtiques del repertori pop i rock,
a diverses veus. No cal experiència vocal i musical.

TÈCNIQUES AVANÇADES
DE CREACIÓ I PRODUCCIÓ
MUSICAL: THE FINAL
TOUCH
Dimarts, de 19.30 a 21 h
Inici: 25 de gener (8 sess.)
Preu: 43,85 €
Professor: Guillem Pascual

A partir d’uns coneixements de
so, enregistrament i mescla, aprofundirem en recursos com ara

síntesi, events MIDI, programació
i automatitzacions d’efectes, i manipulació d’àudio digital. L’objectiu
és la producció d’una cançó finalitzada pel mercat digital. Cal dur
portàtil amb el programa Ableton
Live instal·lat i auriculars.
RECURSOS

ECOFEMINISMES PER
ENCARAR LA CRISI
CLIMÀTICA

V

Dijous, de 19 a 20.30 h
Inici: 17 de febrer (4 sess.)
Preu: 18,63 €		
Professor: Álex Mesa

El canvi climàtic és una realitat
que cada dia ens està arraconant
més. La problemàtica no va (no
només) de proposar solucions
a problemes concrets, sinó que
fa necessari repensar qüestions
molt arrelades: des del model
productiu, fins al model de societat o, fins i tot, la nostra forma
d’entendre i relacionar-nos amb
la natura en el seu conjunt i amb
la resta dels éssers humans. Treballarem les obres Abrazar la vida
de Vandana Shiva i Ecofeminismo
para otro mundo posible d’Alicia
Puleo.

FEMINISME PER
FASCICLES: LECTURES
FEMINISTES PER SOBREVIURE AL SEGLE XXI

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: 25 de gener (7 sess.)
Preu: 38,37 €		
Professora: Carlota Freixenet,
de La Carbonera llibreria

Ets feminista i vols estar absolutament al dia dels debats que
ens couen? Aquí llegirem juntes,
preparant-nos per a debatre amb
més coneixements. Aquest trimestre ens centrarem en les lec-

tures d’Alianzas rebeldes i Monstruas y Centauras.

TOT EN ORDRE

Dilluns, de 18.30 a 20 h
Inici: 21 de febrer (3 sess.)
Preu: 16,44 €
Professora: Yolanda López,
de Calma Vital

Per què tendim a acumular o a
aferrar-nos als objectes? Quines
metodologies ens permetran deixar enrere el desordre? Què és el
minimalisme i quins beneficis pot
aportar-nos? Abordarem els problemes que ens impedeixen mantenir l’ordre a casa i tractarem temes com els principis bàsics de
l’organització o mètodes pràctics
d’endreça. L’ordre enganxa.
CREATIVITAT

TÈCNICA DE TRANSFERÈNCIA D’IMATGES
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 2 de febrer
Preu: 29,23 € (4 sess.)
Professora: Maria Pujol

Vols aconseguir uns dissenys de
roba personalitzats? Aprendrem
i experimentarem amb l’estampació tèxtil per aconseguir una
estampació neta i a tot color de
les imatges que més ens agradin a les nostres peces de roba.
Utilitzarem un tòrcul o premsa de
gravat, però també aprendrem
a estampar manualment. Curs
amb suplement per material.

TÈCNIQUES DE TEIXIT
ARTESANAL
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 26 de gener (6 sess.)
Preu: 32,89 €
Professora: Marisa Gerardi

Aquest hivern no passis fred i
aprèn a teixir els teus complements a dues agulles. Utilitzarem
la tècnica d’enfeltrar a la rentadora un cop tinguem la peça teixida,
que li donarà un toc diferent i original. A classe farem una bossa i
un coll. El material anirà a càrrec
dels participants.

EXPRESSIÓ

SALUT

BALLS AFROCARIBENYS

FIT BOXING

Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Inici: 27 de gener (7 sess.)
Preu: 25,58 €
Professora: Magda Arbelo

Diverteix-te i posa’t en forma movent-te amb els ritmes del Carib.
Treballarem l’oïda musical i ballarem alguns dels balls afrocaribenys més populars: la salsa, el
merengue i la bachata. Activitat
pensada per ballar sense parella.

Dimecres, de 20 a 21 h
Inici: 26 de gener (8 sess.)
Preu: 29,23 €
Professor: Miquel Antolin,
d’Air Active

Entrenament funcional a través
de la boxa on, a més d’aprendre
a defensar-nos, tonificarem la
musculatura i farem càrdio per
desfogar-nos respectant 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: 24 de gener (9 sess.)
Preu: 41,12 €
Professor: Jesús Aragón

TWERKING

Dimecres, de 18.15 a 19.30 h
Inici: 26 de gener (8 sess.)
Preu: 36,54 €
Professora: Karmen Kueliyar

Mou les caderes a ritme de hiphop o dancehall mentre tonifiques les cames, glutis i cintura.
Entra en contacte 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: 25 de gener (8 sess.)
Preu: 36,54 €
Professora: Xènia Lanau

T’oferim l’excusa perfecta per
introduir-te de nou o per primera
vegada 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.

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 entre ment i cos.

HATHA IOGA

Dimarts, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 25 de gener (9 sess.)
Preu: 41,12 €
Professora: Sonia Ignacio

Prendre consciència del propi
cos: el ioga treballa l’equilibri,
harmonia i vitalitat per guanyar
flexibilitat, relaxar tensions i millorar la postura mitjançant tècniques respiratòries, físiques i
relaxació.

GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA
Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
Inici: 24 de gener (8 sess.)
Preu: 29,23 €
Professora: Miquel Antolin,
d’Air Active

Activitat que ajuda a reduir el
perímetre 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: 27 de gener (9 sess.)
Preu: 41,12 €
Professora: Gemma Ordóñez

Una pràctica que se centra en el
moviment i la respiració per treballar la resistència, la flexibilitat i
l’equilibri que ens portin a assolir
beneficis físics i mentals. Combinació perfecta entre exercici físic
i mental.
FAMILIARS

Les inscripcions als tallers per a
infants i tallers familiars han de
fer-les el pare, la mare o el tutor
legal de l’infant. Els infants hauran de venir acompanyats d’un
adult (gratuït per a l’adult acompanyant).

MÚSICA PER ALS MÉS
PETITS

Per a infants de 16 mesos
a 3 anys
Dilluns, de 16.45 a 17.45 h (7 sess.)
Inici: 31 de gener
Preu: 36,17 €
Professora: Aina Vallès, del
Centre d’Estudis Musicals de
Barcelona (CEMB)

Activitats musicals d’audició,
aprenentatge de cançons, contes
musicats i altres activitats que
combinen música amb materials
de suport; pensades per estimular i desenvolupar la capacitat
cognitiva dels nadons a través de
l’escolta i l’atenció.

CREIXENT AMB MÚSICA

Per a infants de 3 a 6 anys
Dilluns, de 18 a 19 h (7 sess.)
Inici: 31 de gener
Preu: 36,17 €
Professora: Aina Vallès, del
Centre d’Estudis Musicals de
Barcelona (CEMB)

Aprendrem cançons, danses,
provarem diversos instruments
de percussió i descobrirem diferents músiques mitjançant
audicions. Activitats pensades
per estimular i desenvolupar la
capacitat cognitiva dels infants a
través de l’escolta i la participació
en la música.
TALLERS D’ENTITATS
I COL·LECTIUS

CATALÀ PER A ADULTS

El Centre de Normalització
Lingüística 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

Susoespai, creació i salut mental, és una entitat sense ànim de
lucre que vol apropar els museus
d’art a l’àmbit de la salut mental
mitjançant la pràctica artística.
Les propostes artístiques giren
entorn de les col·leccions permanents i les exposicions temporals
del MNAC i la Fundació Joan
Miró. Telèfon: 626 824 152.

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
CONCERTS
AMAZONES
LA CARBONERA
COL·LABORACIONS
ARTS ESCÈNIQUES
CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL
MUSICALMENT PARLANT
EXPOSICIONS
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
ITINERARIS
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia. Cabuda limitada.
Reserves en línia a https://albareda.inscripcionscc.com,
presencialment o per telèfon: 934 433 719.
Es poden reservar fins a dues entrades per persona
a partir del dilluns
de la setmana de l’activitat.
Subscriu-te al butlletí
Setmanalment rebràs l’agenda d’activitats:

PS

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

CONCERTS

AMAZONES

Cicle vinculat al 8M, amb projectes protagonitzats i liderats per
dones.

IRIS DECO

Divendres 4 de març, a les 20 h

Alguna vegada us ha passat que
escolteu a algú cantar per primera vegada i sentiu com un calfred
recorre tot el cos i us travessa les
emocions més amagades? La
veu d’Iris Deco remou amb fermesa. Impacta i sedueix. Encara
que ja la coneixíem per formar
part de Moon Vision, debuta amb
Golden (Hidden Track Records,
2021), un disc en solitari que promet ser tota una revelació.

ALBA MORENA

Divendres 18 de març, a les 20 h

La cantant, compositora i productora presenta el primer treball Las dos edades (Autoeditat,
2021), on s’interrelacionen diferents gèneres: des de l’electrònica a la música urbana, passant
per la música clàssica, el flamenco i els gèneres alternatius.
Hi aborda temes com el suïcidi,
el dol, l’amor tòxic i la consciència-herència familiar. Guanyadora del XX Concurs Horta Cançó
d’Autor.

VALERIA CASTRO

Divendres 25 de març, a les 20 h

MISS RAISA

Divendres 11 de març, a les 20 h

Imane Raissali, o més coneguda
com Miss Raisa, és una estudiant
de psicologia, cantant i comunicadora de 24 anys que crea música hip-hop. Raisa escriu sobre
diferents temes que la toquen
de prop, com el racisme, la desigualtat d’oportunitats i la llibertat
d’expressió, tot trencant estereotips i visibilitzant uns certs aspectes que viu dia a dia. Concert dins
el BDC.

Una de les promeses femenines
del 2020 es consolida amb el seu
EP Chiquita, una recopilació de
totes les cançons que ha escrit.
Aquest primer EP, després del
seu èxit en el seu homenatge de
versions, ens mostra per primera
vegada el talent de compositora,
sempre acompanyada per Alberto Torres, a la guitarra, piano i violí. Concert dins el BDC.

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.

YOLSY

Divendres 28 de gener, a les 20 h

Cantant i compositora nascuda a
Barcelona de pares equatoguineans. La seva música està influenciada pels sons del R&B, Hip Hop
i Trap-soul. Presentarà el seu primer EP, Miscelánea.

BEAT PAMBELÉ

Divendres 11 de febrer, a les 20 h

Col·lectiu musical i visual de colombians residents a Poble-sec
que exploren sons del trip-hop
i el hip-hop amb ambients de
dub i downtempo i influències de
músiques del Carib. Un equilibri
entre les rimes de Zé Fuga (MC),
les produccions instrumentals de
Dito-Sin (productor-beatmaker),
Luigi Mendez (percussió) i Nixer
(Dj) i les visuals de La Murga Visual.

COL·LABORACIONS

MIGRATION

Divendres 4 de febrer, a les 20 h

Migrar és moure’s d’un lloc a
un altre. L’atzar és moltes vegades el veritable motor de la vida.
Aquest projecte és el resultat de
la trobada accidental entre dues
persones: un bateria de Rosario,
Argentina, i un pianista de Porto,
Portugal. Barcelona és el punt de
trobada.

ART IMPROVISAT
AL POBLE-SEC

Divendres 14 de gener, a les 19 h

Free Impro Barcelona es dona
a conèixer a fi de fomentar l’art
improvisat al barri del Poble-sec.
Mostra interdisciplinar que reuneix artistes de l’escena d’improvisació lliure que han actuat
a l’Ateneu La Base Cooperatiu.
Tom Chant als saxos, Glòria Ros
a la dansa i Joni Sigil a la bateria.
Entrada gratuïta amb taquilla inversa.

BARNASANTS
De gener a maig

Continuem la col·laboració amb
el festival de cançó d’autor en
la seva vint-i-setena edició. En
aquests concerts podreu prendre
el pols dels projectes emergents
i consolidats de la cançó entesa
en un sentit ampli. Consulteu el
web per veure la programació i
el preu.

DO D’ACORDS

BCN IMPROFEST MAXINA

Concert de l’Orquestra Infantil
i Juvenil del Poble-sec i la participació de músics convidats.
S’hi interpretaran creacions dels
alumnes, composicions originals
especials per al concert i cançons conegudes. Més informació
a la web.

El BCN Improfest 2022 Maxina té com a lema i idea obres o
composicions,
improvisacions
i live electrònics amb màquines
sonores, software musical i la intel·ligència artificial aplicada al so
i composició IA. Juntament amb
la jornada de concerts hi haurà
tallers i l’exposició Mutan sons &
Monkeys a la sala d’exposicions
(inauguració dijous 3 de març, a
les 19.30 h).

Divendres 21 de gener, a les 19 h

JAM SESSION DE
L’ALBAREDA

Dissabte 12 de març, a les 19.30 h

Dimecres 9 de març, a les 20 h

Porta l’instrument i participa a la
jam de blues, soul i funk amb altres músics. Inscriu-te al web, on
trobaràs un llistat de temes que et
pots preparar. Obriran la sessió
els alumnes dels tallers de música de l’Albareda i després hi podrà pujar tothom qui ho vulgui. Ho
coordina: Sergi Blanch, professor
del taller de combo.
ARTS ESCÈNIQUES

Companyies i projectes artístics en residència al CC Albareda:

DESCAPARSE

MINUSAS AL CARRER

Dansa
Descaparse. (verbo pronominal).
tr. 1. Disociar capas adquiridas inconscientemente para exponer la
naturalidad innata. Él se descapa
para conocerse mejor a sí mismo.
2. Que impide escaparse de uno
mismo. Él se descapa para aceptar sus inseguridades. Un viatge
personal en forma de dansa, on
descapar-se per submergir-nos
en un riu ple de respostes.

Teatre impro
Espectacle d’improvisació escènica a partir de l’encreuament
d’eines provinents del teatre físic,
la dansa, el clown i la música en
viu. Es planteja generar propostes de representació diferents de
les habituals, construint escenes
des dels nostres propis desitjos
de canvi, per a aportar en construir un imaginari col·lectiu més
feminista. Amb Cia. Minusas al
Vacío.

Dijous 3 de març, a les 19 h

Dijous 17 de març, a les 19 h

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL

Cicle de cinema documental musical amb actuacions prèvies, projeccions i debats. Hi col·labora: IN-EDIT i Barcelona Districte Cultural.

RUDEBOY: THE STORY
OF TROJAN RECORDS
Dijous 10 de febrer, a les 19 h

Entre el documental i la recreació
cinematogràfica, la història del segell més famós de música jamaicana
és també la de l’idil·li de joves britànics de classe obrera amb els ritmes
sorgits als guetos de Kingston.

AMAZING GRACE

Dijous 10 de març, a les 19 h

L’any 1972, Aretha Franklin va actuar durant dos dies a un concert
de gospel a l’església baptista

Missionera New Temple, gravant
el que seria el seu àlbum més venut Amazing Grace.

SISTERS WITH
TRANSISTORS

Dijous 21 d’abril, a les 19 h

Enlluernador homenatge a les pioneres electròniques, des de les
que concebien els sons del futur
als laboratoris radiofònics de la
BBC (Delia Derbyshire, Daphne
Oram) fins a les que van brillar els
anys 70 (Laurie Spiegel, Suzanne
Ciani), narrat per Laurie Anderson.

MUSICALMENT PARLANT

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

XERRADA INAUGURAL
‘ALTRES ESCENARIS
POSSIBLES’
Dijous 20 de gener, a les 19 h

La inauguració de l’exposició
fotogràfica Altres escenaris possibles serà una ocasió ideal per
visibilitzar, amb mapes i vídeos,
la riquesa i diversitat musical
que tenim escampada per tot
Barcelona i també per parlar de
diferents espais del Poble-sec
on hi ha música en viu. El periodista Nando Cruz conduirà una
xerrada participativa on potser
descobrim encara més escenaris
i n’imaginem d’altres.

REGGAE, REVOLUCIÓ I
PANAFRICANISME
Dijous 24 de febrer, a les 19 h

El reggae ha estat envoltat de mites falsos des que va ser conegut
a Occident: marihuana, rastes i
folclorisme. Però la música reggae als anys 70 pren el relleu de
la lluita dels drets civils de la comunitat negra nord-americana i li
dona una dimensió panafricana
i mundial. Analitzarem el que ha
aconseguit aquesta música universal nascuda als ghettos de Jamaica. Amb Ragnampaisser.

ALGORRITMES: MÚSICA
I INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL
Dijous 24 de març, a les 19 h

Ara les cançons poden ser composades per màquines i programes informàtics especialitzats. A
més, les plataformes d’streaming
tenen algoritmes d’aprenentatge
automàtic a partir dels quals s’elaboren recomanacions d’artistes,
determinant així tant la creació
com el consum de música. Parlarem de creativitat, valor artístic
i drets d’autor en temps de machine learning. Amb Sarah Ardite.
EXPOSICIONS

DONA’M ESPAI: EL
MAPA DE LES CURES DE
POBLE-SEC
Del 3 al 17 de gener

El mapa és fruit d’un procés de
treball per indagar com s’organitzen els veïns i les veïnes i el
teixit comunitari, social i cooperatiu per a sostenir la vida al Poble-sec. Una exposició de Més
que cures + Transductores, en el
marc de Cooperasec.

ALTRES ESCENARIS
POSSIBLES

Del 20 de gener al 20 de febrer
Inauguració: 20 de gener, a les 19 h

Quin és el darrer concert que has
vist al barri? Quants espais prop
de casa programen música en
viu? Creus que el teu és un barri
musicalment actiu? Voldries que
ho fos més? Són preguntes que
vol despertar aquesta exposició
fotogràfica plantejada com un
recorregut pels incomptables

espais i col·lectius musicals que
creixen en els marges, sota les
pedres, a cada barri de la ciutat.
Activitats paral·leles:
Xerrada inaugural amb
Nando Cruz
Dijous 20 de gener, 19 h
Passejada musical
pel Poble-sec
Divendres 18 de febrer, 18.30 h

MUTAN SONS &
MONKEYS

Del 3 al 24 de març
Inauguració: dijous 3 de març, a
les 19.30 h

L’exposició del BCNImprofest
2022 està dedicada al col·lectiu
i associació Mutan Monkey, que
fabriquen i creen artefactes sonors molt curiosos i únics que es
podran veure a la sala d’exposicions. Els Mutan Monkey centraran
l’edició d’enguany també en la
jornada d’actuacions del festival
i oferiran diversos tallers.

Espectacle de flamenco queer al bar La Federica. Foto: Martí Fradera

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Entrada gratuïta amb reserva prèvia, en línia a https://albareda.inscripcionscc.com, presencialment o trucant al 934 433 719. Es poden
reservar fins a dues entrades (dos infants) per persona per als tallers
familiars i fins a quatre entrades (infants i adults) per als espectacles en
família. Cabuda limitada. Les reserves es podran fer a partir del dilluns
de la setmana de l’activitat o espectacle.

BA BA BACH!

Dissabte 29 de gener, a les 18 h

Espectacle per a petita infància
Un espectacle de la companyia
Com Sona on la música és la protagonista a través del so, els instruments, les vocalitzacions i les
inflexions de la veu. Espectacle
sense text, inspirat en melodies
de J. S. Bach. Senzill, tendre i
proper.

que parla del pas del temps. Amb
LaBú Teatre. Inclòs dins el Barcelona Districte Cultural.

UN CARNESTOLTES A
RITME DE SAMBA
Divendres 25 de febrer, a les
17.30 h
A partir de 5 anys

El carnaval de Rio de Janeiro és
un dels més famosos del món i la
samba n’és protagonista. D’origen afrobrasiler, és un dels ritmes
més festius i carnavalescs per
excel·lència. En aquest taller coneixerem alguns dels seus principals instruments i ritmes. Veniu
disfressats a gaudir de la festa!
Amb l’associació Unidos de Barcelona.

PARAULA D’UNA NENA
NEGRA
ALMA

Divendres 18 de febrer, a les
17.30 h
De 2 a 7 anys

Un viatge poètic i sensorial a través de les quatre estacions de
l’any, cada una amb una ànima
pròpia que prendrà forma a través
dels objectes i materials que s’anirà trobant la protagonista. Teatre
d’objectes i moviment on gaudir
d’una proposta amb materials naturals, divertida i alhora poètica,

Divendres 11 de març,
a les 17.30 h
De 6 a 10 anys

La Sally és una nena negra amb
familiars que provenen de països
d’arreu del món. Quan ve a viure
aquí experimenta el racisme en
primera persona. A casa seva,
s’estira al llit i viatja pels països
dels seus avantpassats. Conte teatralitzat a càrrec de Maisa
Perk. Hi col·labora: Llibreria La
Panafricana.

PLAY!

Dissabte 19 de març, a les 17.30 h
Per a tots els públics

tius en una taula amb elements.
A càrrec de Ual·la. Inclòs dins el
Barcelona Districte Cultural.

Una invitació al joc permanent,
a posar en relació elements dispars sense un sentit concret per
explorar possibilitats creatives
sense límits i abraçar formes diverses i belles de la realitat que
ens envolta. Un concert de “tablemusic” on les polifonies vocals són les grans protagonistes,
acompanyades de ritmes percu-

ITINERARIS

Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Places limitades. Reserves 11 de
gener (per als de gener), 1 de febrer (per als de febrer) i 21 de febrer
(per als de març) a partir de les 10 h en línia o presencialment.
El punt de trobada es comunicarà un cop tancat el grup. Itineraris coorganitzats amb Centre Cívic El Sortidor.

EDIFICIS MODERNISTES
DEL POBLE-SEC

UNA PASSEJADA MUSICAL PEL POBLE-SEC

La trama densa i empinada de
Montjuïc la va fer menys atractiva que l’Eixample per a fortunes
burgeses amb esperit de mostrar
poder. Però no foren pocs els
promotors i propietaris que van
voler construir segons el gust del
moment. Un itinerari per aixecar
la mirada. A càrrec de Josep
Guzmán, de CERHISEC.

Sortirem del Centre cultural Albareda i recorrerem els carrers
del barri per descobrir llocs on
hi ha música en viu. Escenaris
visibles o discrets, a l’aire lliure
o d’interior, amb programació regular o intermitent. Una passejada pels espais que componen el
nostre circuit musical de proximitat conduïda pel periodista musical Nando Cruz amb l’ajut dels
veïns i veïnes que millor coneixen
el batec cultural del barri.

Dissabte 22 de gener, a les 12 h

MUSEU EN PERILL!
SALVAGUARDA I ENDREÇA DE L’ART CATALÀ DURANT LA GUERRA CIVIL
Dimecres 9 de febrer,
a les 16.30 h

El MNAC es va crear el 1934 i
des de l’inici va acollir les grans
col·leccions del patrimoni artístic
català. El cop d’estat del 1936 va
estroncar la projecció i va fer perillar la seva integritat. L’exposició
combina diferents elements expositius, però destaca la potència visual de les fotografies que
es conserven d’aquells trasllats i
moviments, un veritable tresor. Hi
col·labora: MNAC.

Divendres 18 de febrer, a les 18 h

ITINERARI AL TEATRE
LLIURE DE MONTJUÏC

Dilluns 28 de febrer, a les 10.30 h

Coneix el Teatre Lliure per dins.
El Palau de l’Agricultura va ser
construït per l’Exposició Universal de 1929, que avui en dia és la
seu de Montjuïc del Teatre Lliure.
En la visita per les instal·lacions
del teatre, coneixerem la història
de l’edifici i del teatre, i podrem
veure les parts secretes a les
quals els espectadors no hi tenen accés. Hi col·labora: Teatre
Lliure.

RUTA FEMINISTA PER
BARCELONA

Divendres 4 de març, a les 12 h

Les que van dir: NO! Recuperem la memòria sobre la condició femenina en la història de la
ciutat de Barcelona, des de la
seva fundació fins la seva transició. Hem escollit algunes de les
dones que varen protagonitzar
grans i petites gestes i, que a la
seva manera, varen canviar la
realitat, oposant-se a la condició
de subalternes que la societat
els imposava. Hi col·labora: Fem
Memòria.

CAMINS D’AIGUA: UN
PLAER PER ALS SENTITS
ALS JARDINS DELARIBAL

Dimecres 23 de març, a les 10.30 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. Quins tipus d’aigua fem
servir a la ciutat? Quanta aigua
consumim? Coneixerem la història d’aquests jardins i parlarem
també de les fonts que formen
part de les nostres rutines urbanes. Hi col·labora: Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB).

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC: LES PLANTES QUE
ENS ALIMENTEN

Diumenge 13 de març, a les 11 h

Situat en un pendent suau del
Parc de Montjuïc, el Jardí Botànic
de Barcelona proposa una passejada diferent en cada estació
de l’any. Les plantes alimentàries
sempre han estat presents a la
nostra gastronomia. Coneixerem
les plantes que ens alimenten,
provinents de diferents parts del
món i que gaudeixen del nostre
clima mediterrani

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@diablesdelpoblesec.
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 Rodríguez 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 Poble-sec? Més info: castellersdelpoblesec.cat
i musics@castellersdelpoblesec.cat.

GRALLES I TABALS DEL POBLE-SEC

SC ELS MODERNS

Els Geganters i Grallers del Poble-sec
fan setmanalment 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.

Vols participar en una banda de trompetes 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 Moderns del Poble Sec o a:
s.c.modernspoblesec@gmail.com.

PROJECTES
DO D’ACORDS

TEMPS PER A TU

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’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.

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 cuidadores de persones amb dependència. Organització: Programa de Temps i
Qualitat de Vida, Institut 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.

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: Sara Medina. Contacte: tardajove@tasca.cat.
Tel. 659 838 121.

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 al telèfon 934 019 565,
al mail maite.garcia@barcelonactiva.cat i
reserva plaça per a la sessió informativa.
Organització: Barcelona Activa.

SERVEIS
ESPAI DE TROBADA

BUCS D’ASSAIG

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!

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 info: ccalbareda@ccalbareda.cat.

CESSIÓ D’ESPAIS
L’equipament té espais disponibles per a entitats, associacions, particulars i empreses.
Més info a ccalbareda@ccalbareda.cat
o visita el nostre web.
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HORARI D’ATENCIÓ
e dilluns a divendres
De dilluns a divendres
deh9.15 a 13.45 h
de 9.15 a 13.45
i de 16.15 a 22de
h 16.15 a 21.45 h
Dissabtes, de 16.15
a 22 de
h 16.15 a 21.45 h
issabtes,

PER A MÉS INFORMACIÓ

instagram.com/ccalbareda
instagram.com/ccalbareda
facebook.com/ccalbareda
facebook.com/ccalbareda

twitter.com/ccalbareda
spotify.com/user/ccalbareda

twitter.com/ccalbareda
barcelona.cat/ccalbareda
spotify.com/ccalbareda
Sala d’actes equipada amb anell magnètic
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 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.

