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Inscripcions a partir del 7 de juny, presencialment o en línia:
albareda.inscripcionscc.com

MÚSICA

ÀFRICA AL TEU INSTRU-
MENT: DEL SUBURBI A 
LA PISTA DE BALL  
Dilluns, de 19 a 21 h
Inici: 4 de juliol (4 sess.)
Preu: 29,23 € 
Professor: Ignasi Coromina, 
director de l’Orquestra Afri-
cana de Barcelona
Vols aprendre a tocar alguns 
dels principals ritmes de l’Àfrica 
urbana? Explicarem quins són 
i com es toquen els estils del 
makossa del Camerun i el jive 
de Sudàfrica. Taller obert a tota 
classe d’instruments i veu. La 
música a l’Àfrica és democrà-
tica, tothom hi té cabuda sigui 
quin sigui el seu nivell. 

BATERIA (INICIACIÓ) 
Dimarts, de 18.30 h a 21.30 h
Sessions: 12 i 19 de juliol (2 
sess.)
Preu: 21,93 €
Professor: Ricard Monné,    
de Happyfrogdrums
Coneixerem aquest gran ins-
trument, descobrirem el seu 
origen, la seva estructura i so-
noritat. Estudiarem el llenguat-
ge i l’escriptura musical de la 
bateria i experimentarem amb 
ritmes aplicats a la música mo-
derna. No es requereixen co-
neixements previs de bateria. 

SALUT

PADDLE SURF (INICIACIÓ) 
Dilluns, de 19 a 20 h
Inici: 4 de juliol (4 sess.)
Preu: 14,62 €
(activitat amb suplement)
Professorat: Escola Moloka’i 
Sup Center Barcelona
Inicia’t a aquesta pràctica aquà-
tica de forma segura i divertida! 
Aprèn a dominar la taula i la re-
mada per avançar de manera 
eficient i sense risc de lesions. 
Activitat apta per a totes les 
edats. Aquest curs té suple-
ment per material.

GIMNÀSTICA                      
ABDOMINAL                                      
HIPOPRESSIVA
Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
Inici: 4 de juliol (4 sess.)
Preu: 14,62 €
Professor: Borja Morera,            
d’Air Active

HATHA IOGA 
Dimarts, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 5 de juliol (4 sess.)
Preu: 18,27 € 
Professora: Sonia Ignacio

FIT BOXING 
Dimecres, de 20 a 21 h
Inici: 6 de juliol (4 sess.)
Preu: 14,62 €
Professor: Miquel Antolín,                
d’Air Active

TAI-TXI
Dijous, de 19.45 a 21 h
Inici: 7 de juliol (4 sess.)
Preu: 18,27 €   
Professora: Gemma Ordóñez
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BOHEMIAN RHAPSODY
Dimecres 29 de juny, a les 21.30 h
Dona la benvinguda a l’estiu amb 
el cinema a la fresca al pati de 
l’Albareda. Una celebració del 
grup Queen, de la seva música i 
del seu singular cantant, Freddie 
Mercury, que va desafiar estere-
otips per convertir-se en un dels 
showmans més estimats.
Actuació prèvia de Personaje 
Personaje amb Habla(,)Tra-
vesti a partir de les 21.30 h.

CINEMA A LA FRESCA

CONCERTS DE LA CARBONERA

COL·LABORACIONS

BATALLA DE CANÇONS 
Dissabte 25 de juny, a les 17.30 h
Activitat impulsada per un grup 
de joves rapers i raperes del 
barri, Relax & free.
Ho organitza: Tarda Jove.

PRODUCCIÓ I MESCLA 
MUSICAL PER A JOVES
Dilluns 4 de juliol, de 10 a 13.30 h
Taller gratuït per a joves del barri 

en el marc de 100% estiu ado-
lescent. Inscripcions al PIJ Pa-
ral·lel.

DO D’ACORDS
Dimecres 20 de juliol, a les 19 h
Concert de l’Orquestra infantil i 
juvenil del Poble-sec i la partici-
pació de músics convidats. S’hi 
interpretaran creacions dels 
alumnes, composicions origi-
nals especials per al concert i 
cançons conegudes. 

DIVAGANTES 
Divendres 8 de juliol, a les 20 h
Formació de reggae roots i ska 
de Barcelona formada l’any 
2019. Vuit músics de països dife-
rents es troben per unir els seus 
esperits i reflectir aquesta diver-
sitat a través de les cançons. 
Presenten el primer EP Respiro.

CAPROMOSCOW
Divendres 15 de juliol, a les 20 h
Grup de música indie alternati-

va, on es barreja la diversió, la 
passió i l’amistat. Una proposta 
musical molt enèrgica i atrevi-
da, amb matisos molt diferents 
a cada cançó. 

VIOLETA TELLO GRAU
Divendres 22 de juliol, a les 20 h
Presenta el seu pop poètic amb 
el directe Cinta es amor, una 
oportunitat per entrar en un mi-
cro món d’electrònica lluminosa 
de cambra. 

Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Reserves presencials, per 
telèfon o en línia a partir del dilluns de la setmana de l’activitat. 
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FESTA MAJOR DEL POBLE-SEC

MOSTRA DE CARTELLS 
+ LA CULTURA POPULAR 
COM A EIX DE LES FES-
TES MAJORS 
Del 6 al 23 de juliol 
Inauguració: dimecres 6 de             
juliol, a les 19.30 h 
Imatges festives de les 7 en-
titats que formen part del 
Consell de cultura popular i 
tradicional del Poble-sec. Pre-
parem-nos: aquest any torna-
ran a envair els carrers amb 
correfocs, sardanes, gegants, 
cants corals i castells! Al ma-
teix espai expositiu podeu 
veure la mostra del 24è Con-
curs de Cartells de la Festa 
Major del Poble-sec.

ESCENARI SALTÓ:        
ANGELADORRRM
Dimarts 19 de juliol, a les 21.30 h
Davant la Bodega Saltó,                    
C/ Blesa, 36
Actuació d’un dels grups se-
leccionats al Pedrera 3.8, 
programa d’acompanyament 
a grups musicals emergents 
de La Bàscula i el CC Albare-
da. Angeladorrrm fa pop ra-
biós i inconformista, aportant 
aire fresc dins del pop d’autor 
català pel seu equilibri entre 
guitarres afilades i lletres oní-
riques que reflecteixen pors i 
desitjos del tot contemporanis. 

ALBAREDA AL CARRER
Dissabte 23 de juliol                                                                          
Carrer Albareda, entre els carrers Palaudàries i Puig i Xoriguer
La llar Pere Barnés de la Fundació Arrels i el Centre Cultural Al-
bareda sortim al carrer per gaudir amb tot el barri d’una jornada 
festiva a l’aire lliure. Hi haurà servei de barra. No cal reservar 
entrada.

SONARIUM 
De 10 a 13 h
Espai de joc al carrer 
Activitat per a petita infància 
El so és el protagonista d’aquest 
espai de joc ple d’instruments 
afinats instal·lats sobre diver-
ses estructures que permeten 
accés als nens i nenes de for-
ma fàcil i natural. Jugant amb 
la música i els instruments, els 
infants s’apropen al llenguatge 
musical.

DINAR POPULAR I              
MÚSICA A LA CARTA 
De 13 a 15 h
Botifarrada a càrrec de la Fun-
dació Arrels, Llar Pere Barnés. 
Preu solidari. Venda de tiquets 
a la Llar (de 9 a 19 h, C. Puig i 
Xoriguer, 14). Tu esculls la mú-
sica que vols que soni al dinar!

ESCENARI BOIG 
De 15 a 16 h
Qui vulgui pujar a l’escenari a 
escenificar dansa, música o 
cant hi està més que convidat!

LIA KALI 
A les 18 h 
La cantant de Sibil·la3 presen-
ta el seu projecte en solitari, 
entre el soul i rap. Un repertori 
de temes propis i de versions 
que han sigut font d’inspiració. 
Un directe que transmet pas-
sió i força.



ITINERARIS

VISITA A LA LLOTJA DE 
BARCELONA
Dimarts 5 de juliol, a les 15.30 h
Coneixerem de primera mà la 
flota de la Confraria de Pes-
cadors de la Barceloneta, els 
diferents arts de pesca que 
s’empren i l’impacte ambiental 
que tenen. Quines espècies se 
subhasten i les mesures que 
s’estan prenent per afrontar 
els nous reptes que posen en 
risc els ecosistemes marins. 
Amb Anna Bozzano, d’El Peix 
al Plat. Accés a la llotja 6 €.

NAUFRAGIS: HISTÒRIA 
SUBMERGIDA
Dijous 7 de juliol, a les 10.30 h 
L’exposició dona a conèixer la 
riquesa i diversitat del patri-
moni arqueològic subaquàtic 
català, i, alhora, la important 
tasca d’estudi, salvaguarda i 
protecció que, des del 1992, 
realitza el Centre d’Arqueolo-
gia Subaquàtica de Catalunya 
(CASC), a l’ocasió del seu 30è 
aniversari. Amb el Museu d’Ar-
queologia de Catalunya.

EL FUNICULAR DE MONT-
JUÏC: LA CONQUESTA DE 
LA MUNTANYA
Dijous 14 de juliol, a les 17 h
Coneix en profunditat la his-
tòria del funicular que ha con-
nectat la ciutat amb la mun-
tanya de Montjuïc al llarg de 
gairebé 100 anys. L’exposició 
està organitzada com l’interior 
d’un funicular, amb els dife-
rents compartiments, finestres 
i bancs, on s’explica la història 
d’aquest mitjà de transport. 
Amb el Castell de Montjuic.

MIRÓ: EL LLEGAT MÉS 
ÍNTIM
Dimarts 19 de juliol, a les 18 h
L’exposició ens descobreix una 
faceta poc coneguda de Miró, 
la de col·leccionista de la seva 
pròpia obra, que es va traduir 
en la creació de tres col·lecci-
ons personals: la seva, la de Pi-
lar i la de Dolors. El projecte ret 
homenatge i és un agraïment 
tant a l’artista com a les tres 
generacions de la família Miró. 
Amb la Fundació Joan Miró.

TURNER: LA LLUM ÉS 
COLOR 
Dijous 21 de juliol, a les 17 h
Reconegut com el millor paisat-
gista del període romàntic pel 
seu domini de la llum, el color i 
l’atmosfera, l’exposició explora 
la fascinació de Turner pels fe-
nòmens meteorològics i atmos-
fèrics des dels inicis de la seva 
obra, a la dècada de 1790, i fins 
a finals dels anys 1840. Amb el 
Museu Nacional de Catalunya.

MUHBA REFUGI 307
Dissabte 23 de juliol,                                  
en diferents horaris                                                     
(10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 13 h)
Un dels refugis antiaeris cons-
truïts durant la Guerra Civil 
amb l’objectiu de protegir la 
població dels bombardejos in-
discriminats que va patir Bar-
celona. Un autèntic memorial 
de la lluita i el desastre de les 
guerres. Amb CERHISEC.

ESPAI BOMBERS
Dissabte 17 de juliol
Portes obertes per poder visitar 
l’espai expositiu durant la Festa 
Major del Poble-sec. Reserves 
a espaibombers@bcn.cat.

Itineraris coorganitzats amb CC El Sortidor. Reserva presencial, 
per telèfon o en línia. El punt de trobada es comunicarà un cop 
tancat el grup. Places limitades. Reserves a partir del 27 de juny 
(els de Festa Major a partir del 16 de juliol). 



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 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. 

barcelona.cat/ccalbareda

Sala d’actes equipada amb anell magnètic


