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HORARI DEL CENTRE

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.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
    casaelizalde
    casaelizalde
    casaelizalde

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

MAPA

ADREÇA

Districte de
l’Eixample
bcn.cat/cccasaelizalde
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COINCIDENTS

Divendres a les 20 h

JORGE DA ROCHA

20  maig
Intèrpret: Jorge da Rocha · Contrabaix, veu, guitarra i loop

Músic portuguès establert a Catalunya, presenta el seu nou àlbum, 
BLAU (Being Lost As Usual), en solitari. Després de publicar dos tre-
balls amb veu i contrabaix, Da Rocha incorpora altres instruments i 
influències que obren el camí a noves textures i paisatges sonors. El 
músic amplia el seu original univers expressiu, inquiet i emotiu, marcat 
per la seva trajectòria jazzística, les arrels portugueses i una forta pas-
sió vers la música moderna, l’electrònica i la cançó. 

MOON VISION

3 de juny
Intèrprets: Albert Pardo · teclats i veu, Xevi Collado · guitarra, baix i 
veu, Júlia Collado · veu, Pau Schultz · bateria

Hi ha una cosa etèria en la música de Moon Vision, un pla irreal i abs-
tracte, un llenguatge propi i una manera d’expressar-se que els fa es-
pecials. Presentaran Instinct, el seu segon treball. Cançons que acon-
segueixen mantenir el segell electrònic tan característic de la banda 
però que han viatjat cap a horitzons més humans. Temes que parlen 
d’un estiu a Londres, del buit, de superar una malaltia i de rebel·lia. Un 
quadre impressionista, en el qual tot no es veu però cobra sentit.

CARLA

10 de juny
Intèrprets: Carla Serrat · veu i teclats, Joan Solana · teclats i sintetitza-
dors, Toni Serrat · bateria 

CARLA és l’alter ego musical de Carla Serrat, originària de Vic (Barcelo-
na). Des del seu debut discogràfic el 2015, Serrat dona ritme als batecs 
d’aquest projecte personal escrit amb majúscules, que es mou entre 
els més moderns estils del pop i l’electrònica més suggerent. En aquest 
concert presentarà els temes del seu nou treball Reflection, un recull de 
cançons que parlen de la necessitat d’introspecció, de connectar amb 
un mateix, de la solitud com a espai per a la reflexió.

GERMÀ AIRE

17 de juny
Intèrprets: Luca Masseroni · guitarra i veu, Andreu Ribas · bateria i 
veus, Joan Godayol · guitarra, Joan Paré · teclats 

Una de les bandes amb més projecció del panorama pop català. Lidera-
da pels vigatans Luca Masseroni i Andreu Ribas, continuen el seu camí 
iniciat el 2012 després de la dissolució de Mates Mates. El seu segon 
treball, Sempre, va ser produït per Joan Pons (Petit de Cal Eril). Amb 
aquestes credencials i amb molts concerts a les esquenes a festivals 
com el Primavera Sound o el Vida, presentaran la seva música en el que 
serà el concert de cloenda de la temporada de Coincidents.

Aquest concert es celebrarà al pati de La Casa Elizalde

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries 

indiquin en cada moment. 
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.

No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.


