
De gener a març de 2022

MÚSICA



CONCERTS

IRIS DECO 
Divendres 4 de març, a les 20 h 
Debuta amb Golden (Hidden Track Re-
cords, 2021), un disc en solitari que es 
mou entre el soul i el R&B i que promet 
ser tota una revelació. 

MISS RAISA 
Divendres 11 de març, a les 20 h 
Música hip-hop que parla de temes 
com ara el racisme, la desigualtat 
d’oportunitats o la llibertat d’expressió 
tot trencant estereotips. BDC.

ALBA MORENA 
Divendres 18 de març, a les 20 h 
Presenta el primer treball Las Dos Eda-
des (Autoeditat, 2021), on s’interrelaci-
onen gèneres com l’electrònica, músi-
ca clàssica o el flamenco. 
 
VALERIA CASTRO 
Divendres 25 de març, a les 20 h 
Una de les promeses del 2020 es con-
solida amb el seu EP Chiquita, acom-
panyada per Alberto Torres, a la guitar-
ra, piano i violí. BDC.

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

COL·LABORACIONS

AMAZONES 
Cicle vinculat al 8 de març, amb projectes protagonitzats i liderats per dones. 

YOLSY 
Divendres 28 de gener, a les 20 h
Cantant i compositora, la seva música 
està influenciada pels sons del R&B, 
hip hop i trap-soul. Presentarà el seu 
primer EP, Miscelánea. 

MIGRATION
Divendres 4 de febrer, a les 20 h 
El resultat de la trobada accidental en-

tre dues persones: un bateria de Ro-
sario, Argentina, i un pianista de Porto, 
Portugal. 

BEAT PAMBELÉ
Divendres 11 de febrer, a les 20 h 
Col·lectiu de colombians residents a 
Poble-sec que explora sons del trip-
hop i el hip-hop amb ambients de dub 
i downtempo i influències de músiques 
del Carib. 

ART IMPROVISAT AL POBLE-SEC
Divendres 14 de gener, a les 19 h 
Free Impro Barcelona es dona a conèi-
xer a fi de fomentar l’art improvisat al 
barri del Poble-sec. 

BARNASANTS
De gener a abril
Continuem la col·laboració amb el 
festival de cançó d’autor en la seva 
vint-i-setena edició.
Concerts i entrades a la web.

DO D’ACORDS
Divendres 21 de gener, a les 19 h 
Concert de l’Orquestra Infantil i Juvenil 
del Poble-sec i la participació de mú-
sics convidats. 

BCN IMPROFEST 
Dissabte 12 de març, a les 19.30 h
Idea, obres o composicions, impro-
visacions i live electrònics amb mà-
quines sonores, software musical i la 
intel·ligència artificial aplicada al so i 
composició IA. 



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

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

JAM SESSION DE L’ALBAREDA
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. 

RUDEBOY: THE STORY OF TROJAN 
RECORDS
Dijous 10 de febrer, a les 19 h
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 gòspel 
a l’Església Bautista Missionera New 
Temple, gravant el que seria el seu àl-
bum 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 conce-
bien els sons del futur als laboratoris 
radiofònics de la BBC.

XERRADA INAUGURAL                                     
‘ALTRES ESCENARIS POSSIBLES’
Dijous 20 de gener, a les 19 h
La inauguració de l’exposició Altres 
escenaris possibles serà una ocasió 
ideal per endinsar-nos en l’eixam d’ini-
ciatives musicals que coexisteixen al 
Poble-sec i a Barcelona.

REGGAE, REVOLUCIÓ                                     
I PANAFRICANISME
Dijous 24 de febrer, a les 19.30 h

Analitzarem el que ha aconseguit aques-
ta música universal nascuda als ghettos 
de Jamaica. Amb Ragnampaisser.

ALGORRITMES: MÚSICA                                    
I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
Dijous 24 de març, a les 19.30 h
La intel·ligència artificial transforma 
molts aspectes de la nostra vida quoti-
diana, entre ells, la música que escol-
tem. Xerrada participativa amb Sarah 
Ardite.

EXPOSICIONS

ALTRES ESCENARIS POSSIBLES 
Del 20 de gener al 20 de febrer
Inauguració: dijous 20 de gener,            
a les 19 h
Un recorregut pels incomptables es-
pais i col·lectius musicals que creixen 
en els marges, sota les pedres, a cada 
barri de la ciutat. 

MUTAN SONS & MONKEYS
Del 3 al 24 de març                              
Inauguració: dijous 3 de març,           a 
les 19.30 h
Exposició dedicada al col·lectiu i asso-
ciació Mutan Monkey, que fabriquen i 
creen artefactes sonors molt curiosos 
i únics. 



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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COMPOSICIÓ DE CANÇONS  NOU
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 24 de gener (6 sess.)
Preu: 27,41 €

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

UKELELE (INICIACIÓ)
Dimecres, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 26 de gener (7 sess.)
Preu: 31,98 €

COMBO DE BLUES:                                             
DEL BLUES AL JAZZ 
Dilluns, de 20 a 21.30 h

Inici: 24 de gener (7 sess.)
Preu: 38,37 € 

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 €

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

CANT I TÈCNICA VOCAL
Dilluns, de 20 a 21.30 h                                  
Inici: 24 de gener (8 sess.) 
Preu: 43,85 € 

Sala d’actes equipada amb anell magnètic


