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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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XERRADES I CINEMA

MICROHISTÒRIES MIGRANTS 
Divendres 12 de maig a les 19 h
A través d’històries personals, íntimes i reals 
aquest documental qüestiona els discursos 
hegemònics sobre la migració i polititza les 
emocions des d’una perspectiva intercultural, 
decolonial i feminista. No cal inscripció.
Amb La Quinta Pata. 

CINEMA CONTRA LA LGTBIFÒBIA
Dijous 18 de maig, a les 19 h
Us proposem una activitat didàctica i partici-
pativa en la que explicarem a través d’una se-
lecció de curtmetratges tot allò que necessitem 
saber per afrontar la lgtbifòbia.
Amb el Casal Lambda.

DELS DISTURBIS D’STONEWALL 
ALS CARRERS DEL POBLE-SEC
Dijous 1 de juny, a les 19 h
El 28 de juny és una data que segur que co-
neixeu per ser el dia de la visibilitat lgtbiq+. 
Però es tracta de la commemoració d’uns fets 
que encara no són prou coneguts Una xerrada 
per visibilitzar el moviment LGTBIQ+ i les seves 
protagonistes. Amb el Casal Lambda.

ESCRIPTORES DEL BARRI
Dimarts 13 de juny, a les 18.30 h
Xerrada en la que descobrirem la literatura de 
personatges femenins que han nascut, viscut 
o en estat vinculades al Poble-sec. Un recull 
d’aquestes dones i de la seva obra.
Amb CERHISEC.

EXPOSICIONS

PUGEM ALS ESCENARIS:                    
VISIBILITZACIÓ DE LES DONES 
DINS LA INDÚSTRIA MUSICAL
Del 9 al 25 de maig                                        
Inauguració: dimarts 9 de maig, a les 19 h
Un projecte artístic que vol  posar de mani-
fest la invisibilització que pateixen les dones, 
persones del col·lectiu LGTBIQ+ o identitats 
dissidents, de la indústria musical catalana. La 
mostra se centra en l’escena actual referent a 
Catalunya i se centra al cim dels escenaris i al 
darrere.

MIGRAR: UN CAMÍ DE RESISTÈNCIA, 
PERSEVERANÇA I RESILIÈNCIA
Del 12 de maig al 1 de juny                          
Inauguració el 12 de maig a les 18.30 h
Homenatge a l’esperit de lluita i la capacitat de 
resiliència de les persones migrades. Invitació a 
mirar-nos i reconèixer-nos, descobrir la bellesa 
i la riquesa que hi ha en la diversitat.
Il·lustracions de Narda Yubelly Rey Amaya i 
la col·laboració de La Quinta Pata.

MÒNSTRUA D’ART
Del 2 al 30 de juny
Mostra de peces que han creat les joves de la 
Comissió Jove a diferents tallers que ha orga-
nitzat l’Aliança Monstruosa durant el curs i les 
obres d’artistes dissidents que viuen o han pas-
sat pel barri. Amb l’Aliança Monstruosa.

FAMILIARS

LABORATORI: LA XOCOLATA        
RESSONANT
Divendres 26 de maig, de 18 a 20 h              
Suplement: 2 €
Taller pilot de teatre gastronòmic on cuinarem 
mentre compartim anècdotes que vulguin ser 
poetitzades pels ritmes musicals que acom-
panyen les nostres hores de treball, soledat o 
de resistència.
Amb Yazel Parra (Residència Balandra). 

COLORETE COLORADO
Dissabte 3 de juny, a les 11 h,                       
a la Plaça del Sortidor
Algú arriba tard, entra una trucada misteriosa, 
s’obre una maleta i l’espai s’omple d’andrò-
mines que ens transformen amb el poder i la 
tendresa transvestides. Contacontes travesti 
intergeneracional recomanada per a infants a 
partir de 4 anys. No cal inscripció prèvia.
Amb Personaje Personaje.

IMPOSSIBLE? 
Dissabte 20 de maig, a les 17.30 h                           
Teatre d’ombres i objectes amb música 
en viu
La vivència de dues persones, de dues guerre-
res reals, que han destinat part del seu temps i 
energia a cuidar l’espai i el medi que ens sosté. 
Amb la Cia. Frobvia.

ITINERARIS

MIGRANTOUR RUTA LGTBIQ+ 
Dissabte 3 de juny, a les 18 h
Caminem per desconstruir els discursos he-
gemònics mentre fem una passejada pel barri. 
Les rutes de Migrantour pel barri del Raval sem-
pre estan plenes de diversitat i, en especial per 
aquesta ocasió, es tenyeixen dels colors de la 
bandera de l’orgull LGBTIQ+.
Amb Nexes Interculturals.

MIRADES INSUBMISES: PENSAR 
LA DIVERSITAT SEXUAL I EL         
DESIG A TRAVÉS DE L’ART
Dijous 15 de juny, a les 18 h
Recorregut per les col·leccions d’art medieval 
i modern per introduir-nos a l’anàlisi i crítica 
dels processos normatius que preconfiguren la 
nostra identitat de gènere i la nostra orientació 
sexual. Amb el MNAC.

TALLERS

FEMINISME PER FASCICLES:         
LECTURES FEMINISTES PER        
SOBREVIURE AL SEGLE XXI
Dimarts, de 19 a 20.30 h                                 
Inici: 2 de maig (5 sess.) Preu: 28,22 € 
Llegirem Odio a las mujeres. Ínceles, malfollaos 
y machistas modernos de Susanne Kaiser per 
parlar sobre la misogínia, la masculinitat ame-
naçada i la reacció davant una emergència 
feminista que fa trontollar els pilars patriarcals 
de la societat.  
Amb Carlota Freixenet, de La Carbonera llibreria.

TWERKING
Dimecres, de 18.15 a 19.30 h                          
Inici: 26 d’abril (7 sess.) Preu: 32,92 €
Professora: Carmen Cuéllar.

AUTODEFENSA FEMINISTA
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h                          
Inici: 10 de maig (7 sess.) Preu: 26,34 €
Amb Francisca Wieneke.

MANTENIM VIVA LA GASTRONOMIA 
SIRIANA
Dijous 27 d’abril, de 18.30 a 21 h                   
Suplement: 3 €
Una onada de youtubers d’origen sirià es dedi-
quen a ensenyar i divulgar receptes tradicionals 
del seu país natal. Viatge a aquesta nova mane-
ra de difondre la cultura de Síria posant atenció 
en l’evolució del paper de la dones àrabs en els 
últims anys.
Amb Diana Tchamitchian, d’Abrazo Cultural.

COSTURA CUIR
Divendres 9 de juny, a les 18.30 h                  
Suplement de 2 €
Com viuen la menstruació les persones no 
binàries? Què passa quan transitem les barres 
del gènere en un sistema pensat per unes iden-
titats cis? Porta els teus calçotets tipus “boxer” 
i els modificarem afegint un protector menstrual 
i decorant-los al nostre gust.
Amb Ana Serrano, de Narinan.eco.

COR MONSTRUÓS  
Els divendres, de 19.30 a 21 h
Grup coral amb perspectiva feminista/queer/
LGTB+ des d’on volem enfortir la comunitat 
aprenent a cantar juntes i compartint espais 
d’oci. Totes les veus són benvingudes!
Ho organitza: Aliança Monstruosa

CONCERTS

MARIANNE BRULL, LA DONA LLIURE
Dissabte 15 d’abril, a les 19 h
Homenatge a l’activista cultural del Poble-sec, 

que va morir el 8 de març del 2023 als 87 anys. 
Celebrem la figura d’aquesta dona immensa-
ment lliure amb un doble concert de dos dels 
seus trios de jazz de capçalera.
Ho organitza: Club de Jazz (Podcast).

MARGA ROTGER
Dissabte 22 d’abril, a les 20 h
Un repertori eclèctic inspirat en cançons popu-
lars, versos de poetes mallorquines i cançons 
pròpies lligades a la terra.
Ho organitza: Barnasants.

MERITXELL GENÉ
Divendres 5 de maig, a les 20 h
No diré res de mi és un recull de tretze poemes 
de Gabriel Ferrater musicats per Meritxell Gené. 
Ho organitza: Barnasants.

PAULA GRANDE
Dimecres 17 de maig, a les 20 h
Amb el seu tercer treball en solitari D.O.’s, Paula 
Grande parla de la història de vida de les per-
sones amb denominacions d’origen diverses, 
com la seva. Ho organitza: Barnasants.

WETDUST
Divendres 19 de maig, a les 20 h
Daniela Serradas lidera un grup de quatre mú-
sics que comparteixen un amor incondicional 
per la música dels 70. 

MELI PEREA
Divendres 9 de juny, a les 20 h
La cantant, compositora i lletrista tracta sobre 
com mirar endins, treballa en tornar a trobar-se 
amb les bases i l’essència per connectar amb la 
natura i així explorar altres realitats.

ARTS ESCÈNIQUES

LA GEGANTA DIU QUE SÍ
Divendres 21 d’abril, a les 19 h
Poesia, dansa i música
Poetesses de Poble-sec s’ajunten per fer un 
homenatge a la diversitat i a les paraules. Amb 
l’acompanyament de música en viu i el ballarí 
Magí Serra, amb coreografies improvisades. 
Amb Dau al sec i la BiblioMusiCineteca.

VERD I BLAU FA BABAU
Dissabte 10 de juny a les 19 h
Teatre
Blau construeix relacions tòxiques amb desco-
neguts i cada vegada s’enfonsa més en el mal 
sexe fins a convertir-se un gripau fastigós men-
tre fa l’amor. El protagonista intentarà arreglar i 
recuperar les amistats enfrontant-se amb afers 
externs i interns dins el seu cap.
Amb Jaume Llagostera i Cia. La Bastida.


