
TALLERS
PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

Centre Cultural Albareda

Hivern 2018



AGENDA AGENDA

GENER

Dijous 11 19.30 h Guest Inauguració
   exposició

Dissabte 20 20 h Equilibris Teatre

Diumenge 21 10 h Aegon! La competició  Itinerari –
  a l’Antiga Grècia Caixa Fòrum

Divendres 26 18 h Fem música  Taller
  amb Makey Makey en família

Dissabte 27 19.30 h Tagó  Teatre 
   (Casa Àsia)
   
   

FEBRER

Dijous 1 19.30 h Murs lliures Inauguració
   exposició

Divendres 2 18 h Barcelona Clarinet Players Espectacle
   familiar

Dissabte 3 12 h Creació artística al Parc Activitat 
   paral·lela
   exposició

Dijous 8 18 h Disfressem-nos des de zero Taller 
   en família

Divendres 9 20 h Pivot Concert – 
   La Carbonera

Dimecres 14 19.30 h Els precursors del Jazz  Musicalment
  (amb Pau Fuster) parlant

Dijous 15 19.30 h Cinema documental musical  Cinema
  (In-èdit) documental

Divendres 16 20 h Dani Gancho Concert – 
   La Carbonera

Dissabte 17 11 h Els tresors del MAC Itinerari -
   MAC

Dissabte 17 20 h Yacine & The Oriental Groove Concert –
   Col·laboracions

Diumenge 18 12 h Arts Santa Mònica Itinerari – Arts
   Santa Mònica

Dijous 22 20 h Barbes de Balena Teatre

Divendres 23 20 h Goiko Concert – 
   La Carbonera

Diumenge 25 11 h La Fundació. Un edifici  Itinerari – 
  mediterrani Fundació Miró
   

MARÇ

Dijous 1 19.30 h Joguines Intervingudes Inauguració
   exposició

Dijous 1 20 h Concert de Mordake Activitat 
   paral·lela 
   exposició

Divendres 2 20 h Giulia Valle Concert – 
   Amazones

Dissabte 3 17.30 h Nyam Nyam Espectacle 
   per a nadons

Diumenge 4 10 h Les reserves del MNAC Itinerari -
   MNAC

Dimarts 6 20 h BCN Impro Fest Concert – 
   col·laboracions 

Dimecres 7 18.30 h Cafè d’artista Itinerari 

Dimecres 7 19.30 h Pioneres i Cantants: dones  Musicalment
  que fan música a l’Àfrica  parlant
  i a Amèrica Llatina 
  (amb Sarah Ardite) 

Dijous 8 20 h BCN Impro Fest Concert – 
   col·laboracions 

Divendres 9 18 h La finestra indiscreta Taller en família

Divendres 9 20 h BCN Impro Fest Concert –
   Amazones

Dissabte 10 20 h BCN Impro Fest Concert – 
   col·laboracions 

Diumenge 11 11 h Visita al Jardí Botànic Itinerari – 
   Jardí Botànic

Dimecres 14 20 h Do d’Acords Concert – 
   Col·laboracions

Dijous 15 19h La font màgica de Montjuïc Itinerari

Divendres 16 19h La font màgica de Montjuïc Itinerari

Divendres 16 20 h Anita Zengeza Concert – 
   Amazones

Dissabte 17 11 h Dones a la contra. Itinerari – 
  Repressió i resistències  Genealogies
  durant la dictadura Feministes

Dijous 22 19.30 h Cinema documental musical  Cinema
  (In-èdit) documental

Divendres 23 20 h Raquel Lúa & Amaya Miranda Concert – 
   Amazones



TALLERS 

NOU TALLER

INSCRIPCIONS
A partir de l’11 de desembre
Inscripció presencial al centre:
De dilluns a divendres, de 9.30 a 
13.30 h i de 16.30 a 20 h
Dissabte, de 16.30 a 20 h
Inscripció en línia: 
https://albareda.inscripcionscc.
com
Oficina Tiquet Rambles: 
Inscripcions presencials al Palau 
de la Virreina, la Rambla, 99. 
Horari: de dilluns a diumenge, de 
10 a 20.30 h

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Data d’inici dels tallers: setmana 
del 15 de gener, tret que se n’indi-
qui una altra.
Durada: 10 setmanes, tret que se 
n’indiqui una altra. 
Pagament: es farà un únic paga-
ment en el moment de formalitzar la 
inscripció. Un cop tancades les ins-
cripcions, no se’n retornarà l’import. 
El pagament es pot fer en efectiu o 
amb targeta. Les inscripcions tam-
bé poden fer-se en línia a: https://
albareda.inscripcionscc.com
Reducció i subvenció dels im-
ports als tallers: per a més in-
formació, adreceu-vos al mateix 
centre.
Import trimestral: el preu inclou 
totes les sessions.
Suplement: en cas d’inscripció 
presencial, el pagament del suple-
ment es farà en efectiu en el mo-
ment de formalitzar la inscripció. 
En cas d’inscripció en línia, el pa-
gament del suplement es realitzarà 
el primer dia de classe.
Places limitades: els grups hauran 
de tenir un mínim d’inscrits per po-
der impartir-los, i disposen de pla-
ces limitades.

GUITARRA 
ELÈCTRICA 
Dimarts, del 16 de gener al 20 
de març, de 18.45 a 20 h
Preu: 76,08 € (màxim 6 alumnes)
Professor: Jesús Ruíz

Es treballarà la guitarra solista i la 
guitarra rítmica, tant en el rock com 
en el blues i el jazz. Material ne-
cessari: guitarra elèctrica, pedal de 
distorsió o petita pedalera d’efec-
tes, dos jacks i pua.
 

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA (iniciació)
Dijous, del 18 de gener al 22 de 
març, de 18.45 a 20 h
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruíz

Cada alumne ha de portar l’instru-
ment.

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA 
(continuació) 
Dijous, del 18 de gener al 22 de 
març, de 20 a 21.15 h 
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruíz

Cada alumne ha de portar l’instru-
ment.

UKELELE (iniciació)
Dimecres, del 17 de gener al 21 
de març, de 18.45 a 20.00 h
Preu: 51,27 €
Professor: Manuel Benito, CEMB 
(Centre d’Estudis Musicals de 
Barcelona)

Cada alumne ha de portar l’instru-
ment. No cal tenir coneixements 
musicals.

UKELELE 
(continuació) 
Dimecres, del 17 de gener 
al 21 de març, de 20.00 a 21.15 h
Preu: 51,27 €
Professor: Manuel Benito, 
CEMB (Centre d’Estudis 
Musicals de Barcelona)

Cada alumne ha de portar l’instru-
ment. 

CANT I TÈCNICA 
VOCAL
Dilluns, del 15 de gener al 19 de 
març, de 19.15 a 20.45 h
Preu: 61,53 €
Professora: Romina Krieger

Adreçat a principiants que no ha-
gin treballat mai la veu i que no 
coneguin la tècnica però que vul-
guin aprendre les bases del cant 
modern. Durant el curs es cantarà 
en conjunt sobre bases musicals 
seguint els consells i el repertori 
(especialment en anglès i castellà) 
impartits per la professora. 

INICIACIÓ A 
L’ESTUDI DE SO, 
ENREGISTRAMENT 
I MESCLA 
Dimarts, del 16 de gener 
al 20 de març de 19.30 a 20.30 h
Preu: 41,02 €
Professor: Guillem Pascual

Dissenyat per a tots aquells que 
vulguin introduir-se en el món de 
l’enregistrament sonor i en el qual 
explicarem conceptes bàsics de 
teoria sonora, practicarem amb 
components bàsics d’enregistra-
ment i, per acabar, aprendrem a 
mesclar correctament. Taller dividit 
en tres blocs trimestrals.

MÚSICA



MÚSICA

COMBO DE MÚSICA 
BALCÀNICA
 

Dimarts, del 23 de gener 
al 13 de març, de 19.15 a 21.15 h
Preu: 65,63 €
Professor: Pier Paolo Candeloro

Dirigit a músics de nivell intermedi per 
tal de descobrir sonoritats i ritmes tra-
dicionals del sud-est d’Europa. Durant 
les sessions es formarà un combo per 
estudiar, analitzar i tocar un repertori 
de música balcànica per a bandes de 
vents i percussions, i on la improvisa-
ció ocuparà un lloc important. 
 

EXPRESSIÓ

BALLS LLATINS
 

Dimecres, del 17 de gener 
al 21 de març, de 20.30 a 
21.45 h
Preu: 43,86 € 
Professora: Maria Elena 
Espinosa

En aquest taller faràs un recorre-
gut per tots els ritmes més popu-
lars de Cuba i del Carib, exami-
nant amb detall els passos, girs i 
figures. La protagonista és la sal-
sa, filla del son cubano, també hi 
haurà rumba cubana, conga de 
Carnaval, mambo, txa-txa-txa 
cubà, pinzellades de merengue 
i bachata, però aprofundint en la 
salsa cubana, que és una mescla 
de tots aquests gèneres popu-
lars llatins. “Salsa y placer para 
vencer”

STREET DANCE
Dimecres, 17 de gener 
al 21 de març, de 19 a 20.15 h
Preu: 43,86 € 
Professor/a: Ainhoa Otero

T’ensenyarem els passos i tèc-
niques per desenvolupar el teu 
propi ball, a part de presentar-te 
el meravellós món del hip-hop 
i seguir aprenent Dance Hall o 
Booty Dance. Vine a ballar amb 
nosaltres i submergeix-te en 
aquesta atractiva cultura provi-
nent de Nova York!

CREATIVITAT

POSEM FIL A 
L’HIVERN! INICIACIÓ 
A LA COSTURA
 

Dimarts, del 16 de gener al 20 de 
març, de 19.15 a 20.45 h
Preu: 52,64 €
Professora: Paqui Ramírez
 

Aprèn a dissenyar patrons i confeccio-
na la teva roba aquest hivern! Per agafar 
confiança en l’ús de la màquina de cosir 
primer farem una bossa, una funda de 
coixí o algun complement per a la llar. 
Farem una faldilla o un pantaló i tam-
bé peces d’abric, dissenys còmodes i 
fàcils de confeccionar. Crearem patrons 
personalitzats i dissenyarem models 
amb les teles que més ens agradin!

RECURSOS

DAILY LIFE. EL DIA 
A DIA, EN ANGLÈS 
Dimecres, del 17 de gener al 21 
de març, de 19 a 20 h
Preu: 35,09 €
Professora: Connie Badrines
 

Mitjançant escenes del dia a dia mi-
llorarem l’oralitat de l’anglès perquè 
l’alumnat sàpiga comunicar-se de 
manera fluida en situacions quotidia-
nes. Cal tenir nivell bàsic.
 

PARLONS FRANÇAIS!
Dilluns, del 15 de gener al 19 de 
març, de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Professor: Pascal Verkest

Amb l’ajuda d’un professor nadiu i en 
un ambient distès podràs iniciar-te a 
la conversa en francès millorant-ne 
la comprensió oral, i podràs donar 
la teva opinió i debatre sobre temes 
d’actualitat, aprenent i compartint 
moltes coses relacionades amb la 
cultura i la societat dels nostres veïns.

COSMÈTICA I REMEIS 
NATURALS PER A UNA 
BONA SALUT
Dijous, del 25 de gener al 22 de 
març, de 19 a 20.30 h
Preu: 47,37 €
Suplement per a material: 9 €
Professora: Amaia Paíno

Taller d’iniciació als remeis naturals i la 
cosmètica casolana. De manera pràc-
tica i senzilla elaborarem diferents pre-
parats útils per autogestionar la salut, 
així com per a la higiene i cura de la 
pell, tot a base d’ingredients naturals. 

ZUMBA DANCE
Grup 1: dilluns, 
de 19.15 a 20.15 h
Del 15 de gener al 19 de març
Preu: 35,09 € 

Grup 2: dijous, 
de 18.20 a 19.20 h
Del 18 de gener al 22 de març
Preu: 35,09 € 

Professora: Sandra 
Rodríguez

Cal portar roba còmoda, calçat 
esportiu i aigua.

PILATES
Dilluns, del 15 de gener al 19 
de març, de 20.30 a 21.45 h
Preu: 43,86 € 
Professor: Jesús Aragón 

HATHA IOGA 
Dimarts, del 16 de gener al 20 
de març, de 19 a 20.15 h
Preu: 43,86 € 
Professora: Sonia Ignacio

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL



Les inscripcions als tallers per a in-
fants i tallers familiars han de fer-les 
el pare, la mare o el tutor legal de 
l’infant. Els infants hauran de venir 
acompanyats d’un adult (gratuït 
per a l’adult acompanyant).

SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 
PER A NADONS 
Nadons (0-12 mesos)
Dimarts, del 16 de gener al 20 
de març, de 16.15 a 17.15 h
Preu: 32,19 €
Professora: Leila Ghorbel

Taller de descobriment de la músi-
ca en família: cantarem cançons de 
falda, farem jocs musicals i toca-
rem instruments de percussió tots 
junts. 

MÚSICA PER ALS 
MÉS PETITS
 

Per a infants de 16 mesos a 3 
anys
Grup 1: dilluns, del 15 de gener 
al 19 de març, de 16.45 a 17.45 h 
Preu: 32,19 €/ infant
Professor: Xavier Guinart

Grup 2: dimarts, 16 de gener al 
20 de març, de 17.45 a 18.45 h
Preu: 32,19 €/ infant
Professora: Leila Ghorbel

Farem música de manera vivencial. 
Hi haurà activitats d’audició, apre-
nentatge de cançons, jocs rítmics, 
danses, activitats vinculades a la 
lectoescriptura musical, construc-
ció i execució d’instruments, acti-
vitats pensades perquè els infants 
accedeixin als coneixements musi-
cals de manera lúdica.

TALLERS EN FAMÍLIA

GIMNÀSTICA 
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Dilluns, del 15 de gener al 19 de 
març, de 18 a 19 h
Preu: 35,09 €
Professor: Carlos Zarazúa

La gimnàstica abdominal hipopres-
siva està destinada a millorar la 
postura, a prevenir hèrnies i a redu-
ir el perímetre de la cintura. També 
millora la funció sexual, prevé la 
incontinència urinària i augmenta el 
rendiment esportiu.

TAITXÍ
Dijous, del 18 de gener al 22 de 
març, de 19.30 a 20.45 h
Preu: 43,86 € 
Professora: Gemma Sunayà

En aquesta saludable pràctica ens 
centrarem en el moviment i la res-
piració per treballar la resistència, 
la flexibilitat i l’equilibri per assolir 
beneficis físics i mentals. 

CREIXENT 
AMB MÚSICA
 

Per a infants de 3 a 6 anys
Dilluns, del 15 de gener al 19 de 
març, de 18 a 19 h
Preu: 32,19 €/ infant
Professor: Xavier Guinart

Sessions de sensibilització musical 
adreçades a infants des dels 3 fins 
als 6 anys. En aquestes sessions 
aprendrem cançons, ritmes, prova-
rem diferents instruments, i també 
descobrirem diferents músiques 
mitjançant la veu, el cos i el mo-
viment. Totes les activitats estan 
pensades per percebre la música 
d’una manera sensorial, experi-
mental i lúdica.

DANSA AMB ELS 
MÉS PETITS 
Per a infants des que caminen, 
fins als 3 anys
Dijous, del 18 de gener al 22 de 
març, de 17 a 18 h
Preu: 32,19 €/ infant
Professora: Celeste Ramos

A través de diferents dinàmiques 
amb ritmes, tacte, colors, contes, 
veu i psicomotricitat, els petits ani-
ran trobant la pròpia manera de ba-
llar i de jugar a fer-ho, passant pel 
moviment lliure i el “joc de crear”. 
Trobarem la bellesa de compartir 
en la diversió. El desenvolupament 
de la creativitat és fonamental en 
el creixement de l’infant. Podrem 
desenvolupar l’autonomia i l’auto-
estima dels participants.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

CATALÀ 
PER A ADULTS
Vols aprendre català? El Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
ofereix diversos cursos per apren-
dre’n i millorar-lo. 
Organització: CNL de Barcelona, 
delegació de Sants-Montjuïc
Més informació i inscripcions a:
c. Guitard 17, tel. 934 912 797 

SUSOESPAI
L’Associació SUSOESPAI, Creació 
i salut mental, és una entitat sense 
ànim de lucre que vol apropar els 
museus d’art a l’àmbit de la salut 
mental mitjançant la pràctica ar-
tística. Les propostes artístiques 
giren a l’entorn de les col·leccions 
permanents i les exposicions tem-
porals del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i la Fundació Joan Miró. 
Telèfon de contacte: 626 824 152

TALLERS FOLK AL 
SEC – INSTRUMENT 
Taller pràctic en què s’explicaran 
diversos aspectes sobre la gralla, 
com el manteniment de l’instru-
ment, la forma de respirar (instru-
ments de vent) o com, per exem-
ple, col·locar les mans per poder 
tocar correctament.

TALLER DE GRALLA
Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Del 10 de gener al 28 de març. 
Inscripcions al Centre Cultural Al-
bareda

TALLERS D’ENTITATS



PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 

Totes les activitats són gratuïtes tret que s’indiqui un preu.
Aforament limitat. Reserves presencialment, per telèfon 
(934433719) o online a: https://albareda.inscripcionscc.com
Es poden reservar fins a dues entrades per persona. Afora-
ment limitat. Les reserves es podran fer a partir de quinze 
dies abans de la data de l’activitat.

Gratuït

Cal inscripció prèvia

PerSpectiva: és la mirada de gènere dels equipaments 
que formen part del barri del Poble-sec: Centre Cívic 
El Sortidor, Biblioteca Francesc Boix i Centre Cultural 
Albareda.

G

PS

CONCERTS  
AMAZONES
LA CARBONERA
COL·LABORACIONS

ARTS ESCÈNIQUES 
CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL
MUSICALMENT PARLANT
EXPOSICIONS
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
ITINERARIS
PerSpectiva

CONCERTS 
G

Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Cal reservar l’entrada de manera pre-
sencial, trucant al 934 433 719 o online (https://albareda.inscripcionscc.
com). Es poden reservar fins a dues entrades per persona. Aforament li-
mitat. Les reserves es podran fer a partir de quinze dies abans de la data 
de l’activitat.

AMAZONES

Aquest mes de març, el nostre cicle de concerts està vinculat al Dia de la 
Dona Treballadora, amb projectes protagonitzats i liderats per dones.

GIULIA VALLE TRIO
Divendres 2 de març, a les 20 h

Compositora i contrabaixista a la recerca constant de noves vies d’expres-
sió, la catalana Giulia Valle encapçala actualment un trio amb la voluntat, 
segons afirma, demostrar el seu discurs musical de manera “més sintètica 
i interactiva”. En aquesta aventura interpreta tant peces de nova creació 
com relectures d’altres projectes. 
Aquest concert forma part del circuit Barcelona Districte Cultural.

BCN IMPRO FEST
Divendres 9 de març, a les 20 h

En aquest concert, el festival BCN Impro Fest participa del cicle Amazones  
amb una formació d’improvisadores que forma part de les programacions 
habituals d’aquesta escena a la ciutat. Coordinació: Mireia Tejero.

ANITA ZENGEZA
Divendres 16 de març, a les 20 h

Anita Zengeza és una cantant i compositora de Zimbabwe amb seu a Bar-
celona. A causa de la diversitat dels seus orígens sempre ha tingut un gran 
interès en diferents identitats culturals i estils de música. Ara presenta el 
seu darrer disc, Natural Journey, editat l’any passat. 
Aquest concert forma part del circuit Barcelona Districte Cultural.
 

PS



MÚSICA

RAQUEL LÚA & AMAIA MIRANDA
Divendres 23 de març, a les 20 h

Jove cantant i compo-
sitora de Nou Barris. 
Veu melismàtica amb 
segell mediterrani. Pro-
posa versions i peces 
de tons intimistes, amb 
acompanyament aus-
ter i delicat de la mà 
de la guitarrista Amaia 
Miranda.

LA CARBONERA 

Un cicle que mostra els grups que tiren endavant els seus projectes a 
l’Albareda. En aquests concerts veureu què es cou setmana rere setmana 
als bucs d’assaig del centre.

PIVOT
Divendres 9 de febrer, a les 20 h

PIVOT és un grup de música electrònica que compon en directe. Guiat per 
un director, mitjançant un llenguatge de senyals musicals, el grup compon 
totes les peces de manera improvisada.
 

G

DANI GANCHO
Divendres 16 de febrer, a les 20 h

Amb dos àlbums publicats, el cantautor elèctric barceloní Dani Gancho, 
mitjançant un pop-rock proper a artistes com New Raemon o Xoel López, 
ens parla de les vivències, alegries i frustracions pròpies del nostre temps. 
De manera lírica, amb lletres treballades i una proposta molt personal, as-
senyala tots aquells punts en què massa sovint fracassem com a individus 
i, per extensió, com a societat.

 

GOIKO
Divendres 23 de febrer, a les 20 h

Goiko és una banda 
assentada a Barcelona 
i formada pels flixancos 
Julián López de Santa 
Maria, Marcel Bagés i 
Genís Bagés. La seva 
proposta musical beu 
d’estils tant dispars 
com el lofi, el noise o 
l’americana i les seves 
cançons constitueixen 
una estimulant raresa, 
oscil·lant entre la cal-
ma i la distorsió, en què destaca la particular veu d’en Julián, comparada 
per mitjans com Rockdelux amb la de Fernando Alfaro (Surfin’ Bichos, 
Chucho).



MÚSICA

COL·LABORACIONS

BARNASANTS
De gener a abril

Continuem amb la col·laboració amb el festival de cançó d’autor de re-
ferència. En aquests concerts podreu prendre el pols als projectes emer-
gents i consolidats de la cançó entesa en u sentit ampli. Consulteu el web 
per veure’n la programació.

YACINE & THE ORIENTAL GROOVE
Dissabte 17 de febrer, a les 20 h

Música d’aquí i de tot arreu, electrònica i folk algerià; pop occidental, funk 
i melodies de Grècia que creen un paisatge de sons llunyans i alhora pro-
pers i on no tenen cabuda ni els discursos fàcils, ni els ja esgotats tòpics 
sobre la multiculturalitat. 
Aquest concert forma part del circuit Barcelona Districte Cultural.

BCN IMPRO FEST
De l’1 al 10 de març

Participem en una nova edició de BCN Impro Fest al CC Albareda i al-
tres espais de la ciutat, aquest any amb especial èmfasi en l’art sonor. 
Comptarem amb artistes reconeguts de la improvisació musical, acció-
performance i art sonor com Miquel Àngel Marín, Mireia Tejero o el Col-
lectiu Free’t entre d’altres. A la sala d’exposicions comptarem amb una 
exposició col·lectiva de joguines intervingudes i instal·lacions sonores 
d’artistes com Santiago Doljanin, que presentarà la seva última obra “Su-
perochosciladores”.

 

DO D’ACORDS
Dimecres 14 de març, a les 20 h

L’orquestra infantil i juvenil del Poble-sec, formada per infants de totes les 
escoles del barri, ofereix un dels seus concerts amb l’orquestra completa 
i les col·laboracions de músics professionals que formen part de la seva 
programació anual. 

G



Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Cal reservar l’entrada de manera pre-
sencial, trucant al 934 433 719 o online (https://albareda.inscripcionscc.
com). Es poden reservar fins a dues entrades per persona. Aforament li-
mitat. Les reserves es podran fer a partir de quinze dies abans de la data 
de l’activitat.

EQUILIBRIS
Dissabte 20 de gener, a les 20 h
Teatre. Cia. La Prodigiosa

L’actriu Gemma Julià ens ofereix un monòleg que descobreix el recorregut 
íntim d’una dona fins a convertir-se en mare d’acollida. És l’experiència 
d’una dona que decideix acollir un infant. Des dels primers tràmits al pri-
mer any de convivència, la protagonista camina per una corda fluixa im-
mersa en un procés que la capgira.

TAGÓ
Dissabte 27 de gener, a les 19.30 h
Teatre fòrum Casa Asia

Tagó, traduït per amagat o invisible és una obra de teatre escrita per Berjer 
B. Capati per a Casa Àsia per tal de presentar la història de la Immigració 
Filipina a Barcelona, com els veïns d’origen filipí viuen la ciutat, com s’or-
ganitzen i quins són els seus principals reptes actualment, sobretot pel que 
fa la construcció de la seva identitat i la integració a la societat d’acollida. 
Organitza Casa Àsia. Preu d’entrada: 5€

BARBES DE BALENA  
Dijous 22 de febrer, a les 20 h
Teatre. Els Pirates Teatre

L’any 1883 la Dra. Dolors Aleu i Riera, la primera dona llicenciada en medi-
cina de l’Estat espanyol , defensa aferrissadament la necessitat de l’edu-
cació de les dones. Avui, en ple segle XXI, la paraula, la música i el movi-
ment s’entrellacen a l’escenari per explicar la fascinant història de la Dra. 
Aleu i la de tantes dones que han recorregut el mateix camí en aquesta 
direcció: de l’interior a l’exterior, de la cosa íntima a la cosa més externa, 
de l’espai privat al públic, de la família a la societat.

PS

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL 

Dijous 15 de febrer a les 19.30 h
Dijous 22 de març a les 19.30 h
Dijous 12 d’abril a les 19.30 h
Consulteu la programació a la nostra web 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda

El cinema no només s’inventa històries, també pot explicar-nos i aju-
dar-nos a comprendre realitats que ens són alienes, vides que ens que-
den molt lluny i moments que, potser, ens hauria agradat viure... En col-
laboració amb el Festival In-Edit, Barcelona Districte Cultural us proposa 
un cicle de cinema documental que ha posat l’objectiu de la seva càmera 
en el món de la música i en els seus protagonistes.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Cal reservar l’entrada de manera pre-
sencial, trucant al 934 433 719 o online (https://albareda.inscripcionscc.com). 
Es poden reservar fins a dues entrades per persona. Aforament limitat. Les 
reserves es podran fer a partir de quinze dies abans de la data de l’activitat.

ARTS ESCÈNIQUES 
G G

MUSICALMENT PARLANT

Cicle de xerrades i music sessions per escoltar i pensar la música.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Cal reservar l’entrada de manera pre-
sencial, trucant al 934 433 719 o online (https://albareda.inscripcionscc.
com). Es poden reservar fins a dues entrades per persona. Aforament limitat. 
Les reserves es podran fer a partir d’un mes abans de la data de l’activitat.

ELS PRECURSORS DEL JAZZ
Dimecres 14 de febrer a les 19.30 h
A càrrec de Pau Fuster

El jazz és la música més 
important i influent dels 
dos últims segles a occi-
dent. Una música negra 
que té els seus orígens al 
segle XIX i neix dels néts 
d’esclaus del sud dels 
EUA. Espirituals negres, 
cançons de treball, músi-
ca europea i africana, el 
blues... El jazz és la gran 
creació dels afroameri-
cans i, de fet, l’aportació 
cultural més important 
de Nord-amèrica al món. En aquesta sessió sabrem d’on prové aquesta 
música i què sonava als EUA abans del jazz.
 

PS



PIONERES I CANTANTS: DONES 
QUE FAN MÚSICA A L’ÀFRICA 
I A AMÈRICA LLATINA  
Dimecres 7 de març a les 19.30h
A càrrec de Sarah Ardite

Aquesta serà una xerrada per descobrir i endinsar-nos en el treball de do-
nes pioneres i cantants d´Àfrica i Amèrica Llatina. Escoltarem i coneixerem 
dones pioneres i cantants com Miriam Makeba, Totó la Momposina, Ou-
mou Sangaré, Bushi Mhlongo, Emahoy Tsegué-Mayram Guèbrou, Brenda 
Fassie, Celeste Mendoza, Chiwoniso Maraire, Souad Massi, Yandé Codou 
Sene, Sathima Bea Benjamin…. i moltes altres. 
Activitat programada en el marc de la celebració del Dia de la Dona 
Treballadora.

MUSICALMENT PARLANT EXPOSICIONS
G

GUEST
De l’11 al 27 de gener
Inauguració dijous 11 de gener, a les 19.30 h

Guest és un projecte fotogràfic de llarg recorregut que penetra en la quo-
tidianitat de diverses famílies gambianes i senegaleses, i ens mostra la 
realitat social d’ambdós països des de la seva dimensió més local. En un 
món globalitzat com el nostre, les problemàtiques dels anomenats “països 
del nord i del sud” poden assemblar-se més del que ens pensem: conjun-
tures actuals com la falta d’oportunitats, l’emigració juvenil o la dominació 
ideològica que exerceixen les xarxes digitals, són alguns dels temes que 
es presenten a través d’històries individuals i col·lectives. Aquest projecte 
pretén reduir la bretxa “sud-nord”, posant èmfasi en els punts en comú, 
així com en les responsabilitats globals.

MURS LLIURES
De l’1 al 24 de febrer
Inauguració dijous 1 de febrer, a les 19.30h

L’exposició s’endinsa en l’evolució de Murs Lliures, un projecte que va 
néixer amb la intenció d’habilitar murs públics de la ciutat de Barcelona per 
a la creació artística legal. En un context en què l’espai públic veia dràsti-
cament restringit el seu ús artístic, Murs Lliures va sorgir com a necessitat 
de recuperar-lo per a la comunitat artística de la ciutat. Aquest projecte va 
realitzar la seva primera intervenció als murs del Parc de les Tres Xemene-
ies ara fa cinc anys, i encara hi continua intervenint, convertint la plaça en 
un espai públic d’art.

Activitats complementàries a l’exposició:

CREACIÓ ARTÍSTICA AL PARC
Dissabte 3 de febrer, a partir de les 12h
El dia 3 de febrer es realitzarà un esdeveniment de creació artística en 
directe als murs del Parc de les Tres Xemeneies per celebrar els 5 anys de 
vida del projecte.

PS



Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Cal reservar l’entrada online (https://
albareda.inscripcionscc.com), de manera presencial o trucant al 934 433 
719. Es poden reservar fins a dues entrades per persona per als tallers 
familiars i fins a cinc entrades per als espectacles en família. Aforament 
limitat. Les reserves es podran fer a partir de quinze dies abans de la data 
de l’activitat.

FEM MÚSICA AMB MAKEY MAKEY!
Divendres 26 de gener, a les 18 h

Taller per a infants a partir de 4 anys
Quin és el teu instrument favorit? Piano, guitarra, violí, saxo, trompeta? 
En aquest taller crearem els nostres propis instruments musicals amb di-
versos materials reciclats i fins i tot fruites! Gràcies a les plaques Makey 
Makey, els tocarem i junts donarem vida a un concert interactiu molt diver-
tit! A càrrec de TRESDOSÚ.

EL VIATGE DE TILL
BARCELONA CLARINET PLAYERS
Divendres 2 de febrer, a les 17.30 h
Concert per a públic familiar

Recomanat per a infants a partir de 5 anys 
Innovació, fusió, interdisciplinarietat o pedagogia són alguns dels concep-
tes que millor defineixen la línia creadora dels BCP. Les seves interpreta-
cions es caracteritzen per un minuciós treball cambrístic i una cuidada i 
enèrgica posada en escena. “El viatge de Till” és la història d’un nen que 
va descobrint la música viatjant pel món. Les aventures el portaran a visi-
tar des de la seva Alemanya natal, els ritmes de Sud-amèrica i fins i tot a 
fabricar-se el seu propi clarinet! 
Aquest concert forma part del circuit Barcelona Districte Cultural

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
G

JOGUINES INTERVINGUDES
De l’1 al 30 de març
Inauguració dijous 1 de març, a les 19.30 h

Dins del marc del BCN Impro Fest 2018, que en aquesta edició posa 
especial èmfasi en l’art sonor, acollim una exposició col·lectiva d’instal-
lacions sonores en la qual hi participaran artistes com Santiago Doljanin 
(que presentarà la seva última obra, “Superochosciladores”), Alessandro 
Olla, i altres artistes sonors ja reconeguts com Xavi Lloses o Eli Gras, entre 
d’altres. Art, experimentació i so units per transformar objectes en instru-
ments musicals.

Activitats complementàries a l’exposició:

ACTUACIÓ DE MORDAKE
Dijous 1 de març, a les 20 h
Mordake és un ensemble musical en el qual tots els integrants envien se-
nyal d’àudio a un conjunt de taules de mescla que es retroalimenten amb 
la tècnica no imput mixing. En cada improvisació busquen desenvolupar 
noves combinacions de connexions i efectes per construir el seus propis 
sistemes i instruments electrònics i mecànics.

EXPOSICIONS
G



ITINERARIS
G

DISFRESSEM-NOS DES DE ZERO
Dijous 8 de febrer, a les 18 h 
Taller per a infants a partir de 4 anys

Tresors intangibles, animals i personatges imaginaris... tot això pot ser 
possible amb un tros de cartró, una tela i un paper! Ho descobrirem, ens 
transformarem en altres éssers i ens mourem com ells en un joc de llum i 
ombres. A càrrec d’Alehop! [Exploradors urbans]

LA FINESTRA INDISCRETA
Divendres 9 de març, a les 18 h
Taller per a infants a partir de 4 anys

A partir del conte interactiu La Finestra Indiscreta, proposarem exemples 
per reflexionar i trencar els prejudicis culturalment assignats a nens i a ne-
nes i elaborarem una col·lecció de postals en què els infants podran mos-
trar la seva pròpia manera de veure els gèneres. A càrrec de Marina Saez

NYAM NYAM
Espectacle per a nadons de 0 a 3 anys
Dissabte 3 de març, a les 17.30 h

Nyam, nyam es dirigeix als més petits i petites de la casa amb cançons 
dolces i senzilles que proposen un joc entre l’infant i l’adult, que l’acom-
panyarà en els seus primers contactes amb la música a través de la veu. 
L’escenografia s’articula a partir d’un espai casolà i proper a l’infant, el de 
la cuina, amb tocs atractivament visuals.

La inscripció als itineraris gratuïts es podrà fer presencialment, per telè-
fon al 934 443 719 o online (https://albareda.inscripcionscc.com) El punt 
de trobada es comunicarà un cop tancat el grup. Places limitades. 
Inscripcions a partir del 18 de desembre. 

AEGON! LA COMPETICIÓ A L’ANTIGA GRÈCIA
Diumenge 21 de gener, a les 10 h

Atletes, guerrers, herois, filòsofs, polítics i artistes de l’antiga Grècia con-
reaven una concepció particular de la competitivitat present a la vida 
domèstica i mitològica. Aquesta exposició proposa una comprensió 
d’aquest esperit competitiu a través d’una selecció de tresors de l’espec-
tacular col·lecció del British Museum. A càrrec de CaixaForum Barcelona

ELS TRESORS DEL MAC 
Dissabte, 17 de febrer a les 11 h 

Visita que ens permet conèixer la col·lecció del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya a través de les peces més importants que s’exposen. Cada 
peça és significativa del moment històric que s’explica, com per exemple 
la mandíbula de Sitges que ens parla dels homo sapiens, la figureta de 
Tanit que ens permet conèixer la zona d’influència comercial dels fenicis, 
els cranis enclavats que marquen els ritus dels ibers o les peces arque-
ològiques trobades a Empúries i que ens mostren la influència de Grècia 
sobre el nostre territori. A càrrec del Museu d’Arqueologia de Catalunya

ARTS SANTA MÒNICA
Diumenge 18 de febrer, a les 12 h

L’Arts Santa Mònica és un centre dedicat a l’exploració de la creativitat i 
la innovació en l’actual cultura digital i els múltiples formats i llenguatges 
artístics. Un centre per a les arts, les seves hibridacions, la transversalitat 
de disciplines, l’experimentació i el risc, i la incertesa de la recerca. Farem 
una visita guiada a una de les exposicions programades per a la data. A 
càrrec d’Arts Santa Mònica

LA FUNDACIÓ, UN EDIFICI MEDITERRANI
Diumenge 25 de febrer, a les 11h

Aquesta activitat vol acostar el públic al món de l’arquitectura amb un dels 
exemples més notables del segle XX a Catalunya, l’edifici de la Fundació 
Joan Miró, projectat per Josep Lluís Sert i declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional . La visita consisteix en un itinerari comentat per diferents espais 
emblemàtics de la Fundació (els patis, les sales, la terrassa, la biblioteca), 
posant-hi atenció als aspectes més rellevants de l’arquitectura de Sert. A 
càrrec de la Fundació Joan Miró

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
G

PS



PerSpectiva 
G

ITINERARIS
G

Mirada de gènere dels equipaments que formen part del barri del Poble-
Sec: Centre Cívic El Sortidor, Biblioteca Francesc Boix i Centre Cultural 
Albareda. Trobareu tota la informació de les activitats a l’apartat correspo-
nent del fulletó (concerts, arts escèniques, activitats en família, xerrades i 
itineraris).

CONCERTS

GIULIA VALLE 
Divendres 2 de març, a les 20 h

BCN IMPRO FEST 
Divendres 9 de març, a les 20 h

ANITA ZENGEZA 
Divendres 16 de març, a les 20 h

RAQUEL LÚA & AMAIA MIRANDA 
Divendres 23 de març, a les 20 h

ARTS ESCÈNIQUES

EQUILIBRIS 
(Cia. La Prodigiosa) 
Dissabte 20 de gener, a les 20 h

BARBES DE BALENA 
(Els Pirates Teatre) 
Dijous 22 de febrer, a les 20 h

MUSICALMENT PARLANT

VEUS FEMENINES DEL CONTINENT AFRICÀ 
Dimecres 7 de març a les 19.30h

TALLER EN FAMÍLIA

LA FINESTRA INDISCRETA 
Divendres 9 de març, a les 18 h

ITINERARI

DONES A LA CONTRA. REPRESSIÓ I RESISTÈNCIES 
DURANT LA DICTADURA 
Dissabte 17 de març, a les 11 h

LES RESERVES DEL MUSEU NACIONAL 
D’ART DE CATALUNYA
Diumenge 4 de març, a les 10 h

Una passejada entre bastidors perquè conegueu de prop una de les fei-
nes més importants i desconegudes d’un museu: la conservació de les 
obres. Potser ja coneixeu la col·lecció permanent del MNAC, però segur 
que no coneixeu moltes de les obres d’art que el MNAC té conservades 
als magatzems. Ara teniu l’oportunitat de passejar per “les altres sales” 
del Museu, les sales de les reserves. A càrrec del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) 

CAFÈ D’ARTISTA
Dimecres, 7 de març, a les 18.30 h

Per a aquest cafè d’artista visitarem dos espais del barri. Visitarem El Ca-
tascopio, galeria d’art que dirigeix Rebeca Méndez, que té la finalitat de 
donar a conèixer els artistes emergents així com apropar l’art contempo-
rani a la ciutadania. Posteriorment, ens dirigirem al taller Margaritas 66, de 
gravat. Visitarem l’espai de treball de la Bea Mahan professional del gravat, 
que desenvolupa la seva obra al seu taller particular i experimenta amb 
altres tècniques que ha anat aprenent de manera autodidàctica. A càrrec 
de Bea Mahan i Rebeca Méndez

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC
Diumenge 11 de març, a les 11 h

Situat en un pendent suau del Parc de Montjuïc, el Jardí Botànic de Bar-
celona posa a l’abast del visitant una passejada diferent en cada estació 
de l’any a través de la vegetació de les cinc regions del món amb clima 
mediterrani. Aquesta vegada coneixerem la vegetació australiana de clima 
mediterrani, i veurem diferents eucaliptus, acàcies i ficus, entre d’altres 
espècies. A càrrec de l´Associació d’Amics del Jardí Botànic

ELS ENGRANATGES MÀGICS DE MÚSICA, LLUM 
I COLOR: LA FONT MÀGICA DE MONTJUÏC 
Grup 1: dijous 15 de març, a les 19 h
Grup 2: divendres 16 de març, a les 19 h

Els engranatges de la Font Màgica de Montjuïc dansen al ritme de la músi-
ca i el color. Coorganitzat amb el Centre Cívic El Sortidor i Centre Cultural 
Albareda. Amb el suport de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.  

DONES A LA CONTRA. REPRESSIÓ I 
RESISTÈNCIES DURANT LA DICTADURA    
Dissabte 17 de març, a les 11 h

Tercer itinerari del cicle Genealogies Feministes en què aprofundim en el 
camí d’involució ideològica, la pèrdua de drets aconseguits durant la Se-
gona República i la repressió i violència exercides especialment sobre les 
dones durant la dictadura. Una de les etapes més dures de la nostra his-
tòria en què les dones també van traçar camins de resistències. A càrrec 
d’Androna Cultura

PS



EL CENTRE

ENTITATS

ASSOCIACIÓ 
DIABLES DEL POBLE-
SEC
Vols formar part de la nostra enti-
tat? Tenim una secció d’adults, els 
Diables del Poble-sec, una secció 
infantil, els Fills de Satan del Poble-
sec i una secció de percussió, els 
Tabalers del Poble-sec. Pots con-
tactar amb nosaltres enviant-nos 
un correu a diables@diablesdelpo-
blesec.org i pots consultar tota la 
informació a 
www.diablesdelpoblesec.org

CLUB PETANCA 
POBLE-SEC
Vols aprendre a jugar a la petanca? 
De dimarts a dijous, d’11 a 13 h, 
pots anar a les pistes ubicades al 
parc de les Tres Xemeneies i de-
manar pel Sr. Juan Galindo o per 
Ricardo Rodríguez que t’ensenya-
ran aquest esport i passaràs una 
estona divertida. Activitat gratuïta, 
sense inscripció prèvia i per a totes 
les edats.

GRALLES DELS 
CASTELLERS
Ets músic i et ve de gust aprendre 
a tocar la gralla o el tabal amb els 
Castellers del Poble-sec? Vine els 
divendres, de 20 a 22 h, i pregunta 
per nosaltres.
Més informació: 
castellersdelpoblesec.cat 
musics@castellersdelpoblesec.cat

GRALLES I TABALS 
DEL POBLE-SEC
Els Geganters i Grallers del Po-
ble-sec assagem els dimecres de 
20.30 a 21.30 h. És un assaig obert 
a qualsevol persona que vulgui 
aprendre a tocar la gralla o el tim-
bal per acompanyar les cercaviles 
dels gegants del barri. Només cal 
que portis l’instrument i rebràs un 
curs impartit pels membres de la 
colla de grallers. Contacte: Cristina 
Velasco, gegants@poblesec.org

SC ELS MODERNS
Vols participar en una banda de 
trompetes i tambors? Doncs vine 
amb nosaltres i t’ho passaràs bé. 
Som Els Moderns del Poble-sec, 
una entitat fundada el juliol del 
1926, i assagem els divendres de 
20 a 22 h. Pots contactar amb 
nosaltres a través de Facebook 
(SC Els Moderns del Poble Sec) 
o a: S.C.MODERNSPOBLESEC@
gmail.com

PROJECTES

DO D’ACORDS
Do d’acords, l’orquestra infantil i ju-
venil del Poble-sec, és un projecte 
socioeducatiu de l’associació In-
tegrasons adreçat a infants i joves 
del Poble-sec. La metodologia que 
fan servir es basa en l’ensenya-
ment d’instruments musicals i la 
creació artisticocomunitària com a 
mitjà ideal per al desenvolupament 
d’aptituds, diàleg i transmissió de 
valors. Es desenvolupa un model 
de gestió comunitari i participatiu. 
Més informació a: integrasons.com

LA TARDA JOVE
Punt de reunió per a joves a par-
tir de 16 anys. Es fan diferents ta-
llers i es parla dels temes que us 
interessen. Si vols conèixer d’altres 
nois i noies de la teva edat i apro-
fitar els dimecres i els divendres 
de 17.30 a 19 h per fer algun taller 
(ball, manualitats, relaxació, tarda 
de cinema...), vine a conèixer-nos. 
Contacte: Laura Pérez: lauryt-pm@
hotmail.com. Tel. 685 129 650

TEMPS PER A TU 
Dissabtes quinzenals, 
de 16.30 a 20 h

Activitats lúdiques per a joves i 
adults amb discapacitat que per-
meten fomentar la conciliació de la 
vida laboral, familiar i personal de 
les famílies cuidadores de perso-
nes amb dependència.
Organització: Programa de Temps i 
Qualitat de Vida, Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona i Distric-
te de Sants-Montjuïc. Per a més 
informació podeu contactar amb el 
tècnic de discapacitats del Distric-
te, furgell@bcn.cat, o bé a través 
del Programa de Temps i Qualitat 
de Vida, tempspertu@bcn.cat.

TREBALL 
ALS BARRIS
Espai de recerca de feina i tallers 
monogràfics guiat per personal 
tècnic dins d’un itinerari d’inserció 
sociolaboral. Si vius al barri i bus-
ques feina, informa’t del Dispositiu 
d’Inserció del Projecte Treball als 
Barris, telèfon 934 019 565, mo-
nica.pecero@barcelonactiva.cat i 
reserva plaça per a la sessió infor-
mativa.
Organització: Barcelona Activa

SERVEIS

ESPAI DE TROBADA
El Centre Cultural Albareda posa a 
la teva disposició un espai on tro-
bar-te amb altres persones, llegir 
una novel·la o la premsa del bar-
ri, intercanviar llibres, prendre un 
refresc o un cafè. Vine a conèixer 
aquest espai!

CESSIÓ D’ESPAIS
L’equipament té espais disponibles 
per a entitats, associacions, parti-
culars i empreses. 
Més informació a 
ccalbareda@ccalbareda.cat 
o visita el nostre web.

BUCS D’ASSAIG
Si tens un grup de música i neces-
sites un espai on assajar, vine al 
Centre Cultural Albareda. Dispo-
sem de set cabines insonoritzades 
de diferents dimensions (de 17,20 
m2 fins a 34,80 m2). Tres d’aques-
tes cabines estan equipades amb 
equip de so, bateria, dos amplifica-
dors de guitarra i un de baix. 
Més informació a 
ccalbareda@ccalbareda.cat 
o visita el nostre web.

ASSESSORAMENT
Us oferim un espai de suport en tot 
allò que necessiteu per tirar enda-
vant el vostre grup de música o ac-
tivitat creativa: comunicació, gestió 
administrativa, facturació, creació 
de projectes...Tots els dimarts a les 
16 i les 17 h concertant cita prèvia 
a l’adreça electrònica o telèfon del 
centre. A càrrec d’ARTTICCO. 



ADREÇA HORARI D’ATENCIÓ

Albareda, 22-24  De 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 Dissabtes de 16.15 a 21.45 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

Tel. 010
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda

facebook.com/ccalbareda

twitter.com/ccalbareda

spotify.com/ccalbareda

MAPA

Paral·lel (L2 i L3)

21, 91, D20, H14 i V11

Funicular de Montjuïc

CENTRE 
CULTURAL 
ALBAREDA

AVINGUDA DEL PARAL·LEL

C. D’ALBAREDA

C. DE PALAUDÀRIES

C. DE PUIGXURIGUER

C. DE VILA I VILA

PL. 
DE LES 

DRASSANES

C. NOU DE LA RAMBLA

AVINGUDA DE LES DRASSANESJARDINS 
DE LES TRES 
XIMENEIES

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic

MAC


