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CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Plaça del Sortidor, 12 - 08004 Barcelona
Tel. 934 434 311  
ccelsortidor@bcn.cat    
barcelona.cat/ccelsortidor

centrecivic.elsortidor
ccelsortidor
ccelsortidor

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
Albareda, 22-24 - 08004 Barcelona
Tel. 934 433 719
ccalbareda@ccalbareda.cat
barcelona.cat/ccalbareda

ccalbareda
ccalbareda
ccalbareda
ccalbareda

A totes les activitats cal reserva prèvia. Cabuda limitada.
Per a més informació consulteu el web de cada centre. 
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De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran 
al 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
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ARTS ESCÈNIQUES

HEROÏNES. SARGINT FAMÍLIES 
Dissabte 30 d’abril, a les 19 h
Tercer espectacle de creació de la cia La 
Prodigiosa entorn de l’acolliment. Heroïnes 
incorpora la vivència de dues joves que 
van créixer en família d’acollida i introdueix 
l’experiència d’acollir joves migrats. 

TRANS – DANCE – VERSAL  
Dissabte 4 de juny, a les 19 h
Projecte que neix del desig de transme-
tre una visió sense estigmes de la dansa 
oriental, amb un missatge de travessar 
les opressions de manera interseccional: 
per motiu de raça, classe, gènere, etc. 
mitjançant  la dansa que és universal.

XERRADES

ALIMENTACIÓ I PRIMERA INFÀNCIA
Data a determinar. Més informació        
a la pàgina web del centre
Espai de trobada on les professionals 
del barri ens explicaran quines són les 
opcions alimentàries més beneficioses 
per a les mares lactants i no lactants i les 
seves criatures. 

EL MÈTODE BLW
Dimecres 27 d’abril, de 16 a 18 h
L’alimentació complementària autorre-
gulada pel nadó (Baby Led Weaning) és 
un mètode respectuós per començar a 
introduir aliments sòlids complementaris 
a la llet materna.

CINEMA

MICROHISTÒRIES MIGRANTS
Divendres 27 de maig a les 19 h
Documental i teatre playback. 
A càrrec de La Quinta Pata i Ensamble TPB
Vine a celebrar la  història migrant que 
tothom porta a dins. Ruptures i enyors, 
resistències i discriminació però també 
oportunitats, creixement i alliberament. 

KEYBOARD FANTASIES:                   
THE BEVERLY GLENN-COPELAND 
STORY
Dimecres 15 de juny, a les 19 h
Després de veure-les de tots colors com 
a artista negre i trans, la seva vida donarà 
un gir inesperat als 74 anys al ser redes-
cobert per gent com Four Tet o Dan Snaith 
(Caribou) i per joves lliures de prejudicis.

QUEERCORE: HOW TO PUNK            
A REVOLUTION
Dimecres 22 de juny, a les 19 h
A mitjans 70, alguns artistes i activistes 
dissidents avorrits de la subcultura gai 
aburgesada i de l’homofòbia en el punk, 
aixequen una nova escena: el Queercore. 

CINEMA A LA FRESCA:                     
BOHEMIAN RAPHSODY
Dimecres 29 de juny, a les 22 h
Celebració del grup musical Queen, de 
la seva música i del singular cantant 
Freddie Mercury.

ITINERARIS

MIGRANTOUR
Dissabte 4 de juny d’11 a 13 h
A càrrec de Nexes Interculturals SCCL
Migrantour Barcelona és una innova-
dora proposta que vol posar en valor la 
interculturalitat de la nostra ciutat i les 
històries migrants davant dels discursos 
d’odi i la xenofòbia. 

LA MEMÒRIA DE LA REPRESSIÓ                            
DE LES PERSONES LGTBI+                
A BARCELONA                
Dijous 16 de juny, a les 18.30 h
Les petjades que han deixat 100 anys 
de resistències de les persones LGTBI+ 
a Barcelona. Els primers espais de 
socialització a principis del s. XX, els 
anys vint i trenta, la repressió franquista i 
la resistència. També analitzarem com va 
afectar la pandèmia de VIH i el sida als 
vuitanta i farem balanç del ressorgiment  
d’un ampli moviment a finals dels noran-
ta i principis del 2000. Amb Barcelona 
Rebelde.

TALLERS

AUTODEFENSA FEMINISTA 
Dilluns, de 20.15 a 21.45 h                      
Inici: 25 d’abril (7 sessions)                                                       
Preu: 38,37 €
Amb Carme Duran

FEMINISME PER FASCICLES: 
LECTURES FEMINISTES PER       
SOBREVIURE AL SEGLE XXI
Dimarts, de 19 a 20.30 h                       
Inici: 3 de maig (7 sess.)                                                            
Preu: 38,37 €
Amb Carlota Freixenet, de La Carbonera 
Espai de Llibres 

TWERKING  
Dimecres, de 18.15 a 19.30 h                                    
Inici: 4 de maig (7 sess.)                                                 
Preu: 31,97 €
Amb Karmen Cuellar

ÀLBUMS IL·LUSTRATS                       
EXTRAORDINARIS  
Dijous, de 18 a 19.30                             
Inici: 5 de maig (6 sessions)                                           
Preu: 32,89  €
Amb Sara Beltrame. En col·laboració 
amb la Biblioteca Francesc Boix

GESTIÓ EMOCIONAL I                       
ARTERÀPIA PER A DONES 
Dimecres, 18.30 a 20.30 h                     
Inici: 11 de maig (5 sessions)             
Preu: 36,54 € · Suplement: 10 €
Amb Saray Baró. Llicenciada en Belles 
Arts i Il·lustradora

ACTIVITATS FORMATIVES

FILÓ: CICLE DE LECTURA               
CREATIVA I FILOSÒFICA PER              
A INFANTS 
Diumenge 24 d’abril a les 11 h 
Qui soc jo?
En aquests tallers triarem un llibre per 
a llegir-lo totes juntes. Reflexionarem 

sobre temes concrets utilitzant el mètode 
filosòfic. 
Aquests tallers són oberts a totes però espe-
cialment dirigits a infants entre 8 i 12 anys.

CONCERTS 

AQUEST AMOR QUE NO ÉS U
Dijous 21 d’abril a les 19 h
Els poemes de Blanca Llum Vidal dialo-
guen, ballen, s’acaricien i es colpegen 
amb el violí de Sara Fontán. Amb la 
col·laboració d’Òmnium Cultural Sants 
Montjuïc

IRENE REIG TRIO 
Divendres 22 d’abril, a les 20 h
Compositora i saxofonista, és una de 
les representants més destacades de 
la nova generació catalana de músics 
de jazz. 

LA CLIKA PIKA  
Divendres 13 de maig, a les 20 h
Grup de rap de Barcelona format per 
quatre MC i un dj. El grup neix d’un taller 
de rap per a dones identitats dissidents. 

NEREA BASSART TRIO 
Divendres 20 de maig, a les 20 h 
L’agrupació de funk/pop-rock en català 
presenta el seu nou disc Presons.

RO RAPOPORT 
Divendres 27 de maig, a les 20 h 
Compositora, cantant i guitarrista nascu-
da a Buenos Aires (Argentina). Presenta 
Esa distancia ya no existe al costat de la 
bateria Elisenda Fabregas.

MIRLA RIOMAR 
Divendres 10 de juny, a les 20 h 
Nascuda a Salvador de Bahia transmet 
amb la música l’ancestralitat i les arrels 
socials d’un Brasil que ha fusionat al 
llarg de la seva història, marcada per la 
colonització i diverses cultures.


