A totes les activitats cal reserva prèvia. Cabuda limitada.
Per a més informació consulteu el web de cada centre.
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CENTRE CULTURAL ALBAREDA
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Tel. 934 433 719
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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 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

Foto portada: Documental Underplayed

POBLE SEC

Carr

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

TALLERS
AUTODEFENSA FEMINISTA
Dilluns, de 20.15 a 21.45 h
Inici: 26 de setembre (10 sess.)
Preu: 56,45 €
Amb Carme Duran

FEMINISME PER FASCICLES:
LECTURES FEMINISTES PER
SOBREVIURE AL SEGLE XXI

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: 27 de setembre (8 sess.)
Preu: 45,16 €
Amb Carlota Freixenet, de La Carbonera Llibreria

TWERKING

Dimecres, de 18.15 a 19 .30 h
Inici: 28 de setembre (9 sess.)
Preu: 42,33 €
Amb Karmen Kueliyar

ARTIVISME

Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 4 d’octubre (6 sess.)
Preu: 45,16 € · Suplement: 10 €
Amb Marina Monsonís

CONCERTS
ANNA FERRER I
PAULA GRANDE

Divendres 25 de novembre, a les 20 h
Inspirades en el cançoner en línia
del Càntut presenten Vega, un disc
que visibilitza i dona veu a les mares,

filles, nenes i joves de generacions
passades. Inclòs dins el circuit Barcelona Districte Cultural.

XERRADES

EXPOSICIONS

ABRIL GABRIELE

HE HIT ME AND IT FELT LIKE A
KISS: LA ROMANTITZACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA A LA MÚSICA

DONES SUPERVIVENTS

Divendres 18 de novembre, a les 20 h
Viu la música des de la intuïció i
l’emoció, amb influències que van
des del soul al rock i el gòspel. Ens
presenta el seu projecte personal amb
banda.

CINEMA
UNDERPLAYED

Dijous 17 de novembre, a les 19 h
En els Top 100 dels millors DJ
d’electrònica publicats l’any 2019 hi
sortien cinc dones. Elles mateixes i
altres joves professionals dels plats,
analitzen aquest disbarat i exposen
els casos personals.
Presentació i debat a càrrec de
l’associació Artista o Musa.

TALLEM!
FEMINISMES A LA
GRAN PANTALLA

Dijous 10 i 24 de novembre, a les 19 h
Com parlar d’experiències de violència sense articular un discurs de la
por? Tres films que emprenen l’audiovisual com a lloc de trobada política
on compartir el present i imaginar
altres futurs possibles.
Amb La Mostra Internacional de
Films de Dones de Barcelona

Dijous 24 de novembre, a les 19.30 h
Al llarg de la seva trajectòria, Lana del
Rey ha estat constantment criticada
per estetitzar les relacions tòxiques.
Però quant possible és discernir entre
romantitzar la violència i exposar, en
forma de cançó, un situació d’abús?
Amb Alvie Gual-Cibeira, artista i
comunicadore.

Del 10 d’octubre al 17 de novembre
Fotografia
El sensellarisme femení està patint un
increment progressiu que fa necessari
apostar per formes d’intervenció específiques.
A càrrec de Ferran Padró, Sant
Joan de Déu Serveis Socials i ASSÍS

ESCÈNIQUES

CUINA PROPERA: POSANT
EN VALOR LES DIVERSITATS
ALIMENTÀRIES

LA PIETAT DEL PRECIPICI:
UN VIATGE VERTICAL

Dimecres 28 de setembre,
de 18.30 a 21 h
Suplement: 5 €
Taller de cuina i intercanvi de sabers
culinaris al voltant d’ingredients amb
orígens diversos produïts localment
per la petita pagesia del Parc Agrari
del Baix Llobregat.
Taller de cuina a càrrec l’Etnogràfica - Antropologia per la Transformació Social i el Menjador de La Base.

Dissabte 12 de novembre a les 19 h
Noves dramatúrgies
Una legió de persones de diversos orígens, cossos i identitats es
reuneixen a la perifèria d’una ciutat.
Juntes començaran un viatge en el
qual qüestionaran les seves identitats
conformant una nova comunitat.
A càrrec de Las Hermanas del Desorden en col·laboració amb Marcos
Xalabarder, Irene Lameiro i Cia.
NON Project.

CUINES DE BARCELONA

ARIADNA I EL MINOTAURE

Dimecres 16 de novembre,
de 18.30 a 20.30 h
Suplement: 3€
Repassarem com s’ha pensat la cuina
com a espai domèstic a la ciutat;
analitzarem l’evolució estètica de la
publicitat; i desvetllarem els vincles
entre arquitectura, cultura, cuina i
gènere.
Col·loqui i showcooking a càrrec
d’Isabel Segura i Marina Monsonís.

Teatre.
Dissabte 26 de novembre, a les 19 h
Una experiència traumàtica canvia
radicalment la vida d’Ariadna. La
mitologia, però també el punk són el
fil pel laberint de la incomprensió, la
monstruositat i la resiliència.
A càrrec de Teorema Teatre.

