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Paral·lel 62 és un espai per a la música, obert a altres 
disciplines artístiques i gestionat de manera horitzontal i 
des de l’economia social i solidària. Reneix amb la voluntat 
de contribuir a fer del Paral·lel un lloc amb encara més vida 
veïnal i cultural per a tothom. 
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1.  
L’herència d’una sala històrica  
al Paral·lel  
 
L’any 1892, el primer teatre construït, situat a l’avinguda del Paral·lel, obre 
les portes: el Circo Español Modelo. L’espai acull actuacions de grans 
companyies d’acrobàcies i música. Un any més tard de l’obertura, canvia el 
nom a Teatro Circo Español i la cartellera comença a introduir peces de 
sarsuela i teatre. L’any 1907 l’edifici pateix un incendi del qual no es 
recupera fins al cap de dos anys i obre de nou com a Gran Teatro Español. 
 
El renovat Español passa de ser un circ on es pot fer teatre i sarsuela a 
esdevenir un teatre a la italiana, amb tecnologia moderna a l’escenari. 
L’espai és molt actiu i en un dia s’hi poden arribar a representar fins a vuit 
obres. En el transcurs del segle XX, el teatre combina la programació 
d’actuacions d’arts escèniques amb el cinema. De fet, en algunes 
temporades només compta amb la projecció de pel·lícules i s’anomena Cine 
Teatro Español.  
 
El 1980 tanca les portes com a teatre per donar-se a conèixer com a 
discoteca, el famós Studio 54. Fins a l’any 1994 és una sala de referència 
amb trets inspirats en el popular local de Nova York. Més tard, el 1999, es 
converteix en un restaurant que acull espectacles, el conegut Scenic 
Barcelona. 
 
Posteriorment, i després de l’adquisició de l’immoble per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, la gestió passa a mans de la Fundació SGAE, 
sota el nom d’Artèria Paral·lel. Més endavant, se subroga a la promotora 
The Project, que en els darrers anys ha impulsat el projecte de Sala Barts 
(Barcelona Arts On Stage). 
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L’any 2022, després d’un concurs públic, l’espai obre les portes de nou com 
a sala Paral·lel 62, gestionada conjuntament per una Unió Temporal 
d’Empreses formada per la Sala Upload i les cooperatives Quesoni i 
L’Afluent. Paral·lel 62 és un nou capítol per a l’espai, que es vol sumar a la 
història de la mítica sala del Paral·lel, conscient del seu valor patrimonial i 
històric per a la vida cultural de la ciutat. 
 

 
Façana de l’espai  — ©Jep Jorba 
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2.  
L’espai 
 
Paral·lel 62 està situat al cor de Barcelona, en un dels eixos culturals més 
populars i actius de la ciutat. 
 
La història de l’edifici ha marcat l’estètica i la distribució d’espais. És un 
equipament laberíntic, amb dues sales habilitades per a concerts i 
espectacles, una cuina professional ben equipada, un estudi de gravació 
actualment sense equip i diverses sales de petit format que poden acollir 
formacions, trobades associatives i tallers. La versatilitat dels espais i els 
seus usos són una gran oportunitat per atraure públic molt divers. Paral·lel 
62 també vol fomentar la participació i l’intercanvi cultural més enllà de 
les parets de l’espai i obrir-se al barri del Raval i a la ciutat. 
 
SALA GRAN 
És l’espai principal, el més versàtil i amb més capacitat. La sala consta 
d’una platea, un primer pis amb llotges laterals i frontal, i un segon pis amb 
amfiteatre i llotges laterals. Les mides de l’escenari són 9 metres d’ample i 
8,5 metres de fons útil. La sala gran també disposa de cinc camerinos i 
servei de barra a platea. 
 
L’aforament pot variar en funció de la configuració del públic a la planta 
baixa: 

● Platea amb butaques (933 localitats totals) 
● Platea amb grades (771 localitats totals) 
● Platea buida, públic a peu dret (1450 localitats totals) 
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Sala gran  — ©Clara Orozco 

 
SALA CLUB 
És un espai de petit format amb un aforament de 120 persones. Situada al 
primer pis, la sala Club té unes vistes privilegiades de l’avinguda del 
Paral·lel, un detall que la fa única a la ciutat. Les mides de l’escenari són 6 
metres d’ample de boca i 3 metres de fons.  
 
VESTÍBUL 
És l’aparador de Paral·lel 62 al barri i a la ciutat. Els finestrals ofereixen 
una obertura física i visual amb el territori. Juntament amb les dimensions 
de l’entrada generen unes bones condicions per donar nous usos a l’espai, 
vinculats als barris propers i a la ciutadania en general. 
 
CUINA 
L’edifici disposa d’una cuina professional totalment equipada, que ha estat 
inactiva durant anys. Estem impulsant un projecte de restauració 
treballant conjuntament amb la cooperativa Abarka i que sigui un servei 
singular que funcioni més enllà del projecte de Paral·lel 62. 
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SALES PER A FORMACIONS, TALLERS I TROBADES 
A la segona planta l’espai disposa d’unes sales que formaran part de 
l’activitat sociocultural del projecte acollint formacions, tallers i trobades 
per a associacions i entitats del barri i la ciutat. 
 
ESTUDI DE GRAVACIÓ 
Es tracta d’un espai que no ha tingut cap ús en els darrers anys. L’objectiu 
és equipar-lo, per tal de posar-lo en marxa conjuntament amb una entitat 
que en dinamitzi i gestioni l’ús. 
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3.  
No només música: concerts i molt 
més 
 
Paral·lel 62 és un espai per a la música, obert a altres disciplines 
artístiques, que aposta per una programació de qualitat, inclusiva, 
accessible, intercultural i paritària. Una programació amb caràcter propi 
que combina propostes de referència i també noves veus, tot donant suport 
a l’escena local i acollint la internacional. 
 
Una de les voluntats del projecte és trencar amb l’hegemonia cultural 
occidental, fora dels marges anglosaxons, i apostar per projectes d’altres 
tradicions culturals. En l’àmbit local, Paral·lel 62 oferirà també una 
programació vinculada a l’entorn, treballant en xarxa amb entitats i 
associacions del territori, per promoure i acompanyar el talent local del 
Raval, i també dels barris veïns del Poble-sec, Sant Antoni i la resta de la 
ciutat. En aquest sentit, la sala Club acollirà una programació estable al 
barri amb propostes emergents i de km 0. 
 
L’espai està obert a tothom i es veurà reflectit amb una agenda d’activitats 
adreçada a tota mena de públics: des d’actes per a centres educatius, 
concerts i espectacles per a públic familiar, fins a propostes per a joves i 
gent gran. A banda de concerts, Paral·lel 62 també acollirà projectes que 
generin diàleg amb altres disciplines artístiques, com la dansa, el circ o el 
teatre. 
 
Paral·lel 62 vol ser un recurs per a la ciutadania i el sector musical i 
cultural, i es presenta com a equipament que sumi i fomenti la cooperació 
en lloc de la competència, responent  a necessitats dels agents culturals. A 
banda de l’exhibició, Paral·lel 62 també impulsarà projectes de formació i 
creació com a futur membre de la Xarxa de Cases de la Música, i acollirà 
residències artístiques obertes també a altres disciplines. En el terreny 
musical també es posarà en marxa l’estudi de gravació, situat a la Planta -
1 de l’edifici.  
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A més, el nou equip treballarà per continuar col·laborant amb 
programacions que ja han passat per l’espai com el Festival Grec, el 
Primavera Sound i per sumar-se al Barcelona Acció Musical (BAM), entre 
d’altres. En aquest sentit, es vetllarà per conservar el públic que fins ara 
havia freqüentat la sala, mantenint propostes impulsades per la gestió 
anterior com ara el musical El Petit Príncep o algunes actuacions del 
Festival Guitar BCN. 
 
En aquesta línia, per a la posada en marxa de l’espai s’han mantingut 
converses per a futures col·laboracions i sinergies amb diverses entitats del 
sector musical, com ara: L'Auditori, Bankrobber, BuenRitmo, Dublab, 
Indian Runners, Snap! Clap! Club, Festival Barnasants, Festival Càntut, 
Festival Clubs, art a la pista, Festival de Blues de Barcelona, Festival 
L’Alternativa, Foehn Records, Hidden Track Records, Mira Festival, 
SGAE, Sala Razzmatazz i Vida Festival, entre moltes d’altres. 
 
 

 
L'Imperatrice — © Christian Bertrand 
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PROGRAMACIÓ 
 
L’arrencada ha comptat amb les actuacions de The Magnetic Fields, 
L’impératrice o Jorja Smith en el marc del Primavera a la Ciutat; la 
primera edició del Festival Real 360º Experiències Binaurals, on el 
públic ha gaudit de la música d’artistes com Marala, Ana Tijoux o Joan 
Miquel Oliver en auriculars; el desè aniversari del festival Gambeat 
Weekend amb els concerts de The Undertones, Los Retrovisores, 
Pantrocrator; la 14a edició del Say It Loud amb les artistes Melanie 
Charles, Tonina i bandes com Jazzanova i Throes + The Shine; i el debat 
del sector musical a la jornada professional de l’Anuari de la Música, entre 
d’altres. 
 
A continuació es pot consultar l’agenda de concerts i espectacles previstos 
fins a finals d’any i les primeres confirmacions de 2023: 
 
23.10.22 20:00 Los Besos (club) 
25.10.22 20:00 Hiromi  
27.10.22 21:00 El Soterrani Presenta: Camping 

Caravaning Cubelles 
27.10.22 20:00 White Hills (club) 
29.10.22 20:00 YSY A 
04.11.22 20:30 Martirio - Chano Domínguez (54 

Barcelona Jazz Festival) 
05.11.22 21:00 Pony Bravo presenta: Espejo Blanco  
13.11.22 18:00 Manuel Gerena Homenatge a 

Catalunya 
15.11.22 20:30 Dave Holland - Chris Potter - Lionel 

Loueke - Eric Harland (54 Barcelona 
Jazz Festival) 

16 al 19.11.22  Culturopolis 
20.11.22 19:30 Andrea Motis - Marco Mezquida (54 

Barcelona Jazz Festival) 
23.11.22 20:00 Isla De Caras (club)  
26.11.22  Lágrimas De Sangre + Acros 
A partir del 5.12.22  El Petit Príncep  
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09.12.22  Facu Díaz - Se Pudrió Todo  
17.12.22  Ferran Palau 
28.01.23  The Musical Box 
29.01.23  The Musical Box 
16.04.23  Mariona Escoda  
01.06.23  Joe Satriani 

 
Pròximament, s’anunciaran noves propostes a l’apartat agenda de  
www.paral-lel62.cat. 
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4.  
Casa de la Música de Barcelona 
 
La Xarxa de Cases de la Música és un projecte sociocultural en xarxa que 
té com a objectius promoure la formació, la creació, l’exhibició i la difusió 
de la música popular i moderna a tot Catalunya; a més de complementar 
les infraestructures culturals municipals mitjançant l’organització 
d’activitats, dirigides tant als artistes i als creadors, com al públic en 
general. 
 
Amb quinze anys de trajectòria, Cases de la Música s’ha convertit en un 
projecte ferm i assentat a Catalunya, on col·laboren i treballen plegades 
administracions públiques (Ajuntaments, Diputacions i Generalitat) i les 
entitats privades que les gestionen. És un model de gestió cultural 
publicoprivada, pioner a Europa per dinamitzar la música al territori. 
 
Actualment pertanyen a la xarxa les sales: Clap (Mataró), Espai Orfeó 
(Lleida), La Mirona (Gironès), El Vapor (Terrassa), Salamandra 
(Hospitalet de Llobregat) i Stroika (Manresa). Paral·lel 62 s’incorpora i 
tanca la xarxa, un projecte que es posarà en marxa a partir de 2023.  
 
Paral·lel 62 s’unirà a l’ecosistema de la Xarxa amb el compromís 
d’esdevenir un recurs per als projectes ja existents que promouen la 
creació i la formació a la ciutat de Barcelona. Actuarà com a receptor i 
dinamitzador, i més endavant promourà un conjunt de beques destinades a 
la creació, com ara a la producció de directes, la gravació en estudi, la 
producció audiovisual, a la creació i composició, i per actuar en directe, 
entre d’altres. 
 
La Casa de la Música a Barcelona és un projecte finançat a partir d’un 
futur conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) i Paral·lel 62, i en procés d’integració a la 
Xarxa de Cases de la Música. 
 
Podeu consultar més informació sobre el projecte de la Xarxa al web: 
www.casadelamusica.cat. 
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5.  
Un espai obert al barri del Raval  
i a la ciutat 
 
La naturalesa integradora i cohesionadora de la música i, per extensió, de 
la cultura, fa que es presenti com un instrument de resistència enfront de 
les dinàmiques solitàries pròpies de les societats contemporànies. La 
música és un element d’intervenció comunitària de primer ordre i l’objectiu 
és obrir l’espai al barri i promoure l’accés i la participació del veïnat a la 
vida cultural, generar espais de trobada i potenciar-ne la diversitat.  
 
Paral·lel 62 és un espai d’oportunitats, formació i creixement per als barris 
propers: el nostre, el Raval, i també a Sant Antoni i el Poble-sec, entorns 
amb una intensa vitalitat i un ric teixit cultural. Una de les mirades del 
projecte és que tingui impacte positiu al territori, i fins i tot, que la seva 
activitat traspassi les parets de l’edifici.  
 
Per impulsar projectes socioculturals en l’àmbit de la música i més enllà, 
Paral·lel 62 es coordinarà amb entitats, equipaments i associacions que 
treballen al barri i altres que aposten per l’economia social i solidària. Un 
exemple és la dinamització i gestió de la cuina de la mà d’Abarka. A través 
de la gastronomia, la cooperativa treballa per generar oportunitats laborals 
de persones migrades i racialitzades, i ofereix servei de càtering i tallers 
específics. 
 
La relació amb el Raval i la resta de la ciutat, i del país, s’anirà forjant a 
poc a poc, recollint les diferents necessitats i proposant noves línies de 
col·laboració. D’entrada, Paral·lel 62 ja ha engegat aliances amb: Xamfrà, 
Associació de Professionals del Circ de Catalunya, Associació Xàfec, 
Centre Cívic Casa Golferichs, Centre Cultural Albareda, Centre de Titelles 
de Lleida, Cooperasec, Fundació Tot Raval, La Ciutat Invisible, La Marfà, 
Taller de Músics, Teatre Arnau, Xarxa de Ràdios Comunitàries de 
Barcelona, Fundació Tot Raval, Associació A Bao A Qu, Xarxa de Cases de 
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la Música de Barcelona, Associació Cultural Indian Runners, Carmen 
Zapata (gerent ASSAC i presidenta de MIM), Associació professional de 
Teatre per a tots els públics, Festival de cinema L’Alternativa, Poetry Slam 
i Fundació La Roda, entre d’altres. 
 
 

 
Aplek, primera trobada de creadors digitals en català   — ©Sergi Pinazo 
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6.  
L’equip 
 
Les cooperatives L’Afluent i Quesoni i la Sala Upload han constituït una 
Unió Temporal d’Empreses (UTE) per gestionar l’espai. Les tres entitats 
han definit i dissenyat la proposta, i han subrogat gairebé la totalitat del 
personal tècnic de la gestió anterior del projecte de la Sala Barts. D’aquesta 
manera, Paral·lel 62 ha guanyat en coneixement intern i tècnic per 
arrencar el projecte de la mà de professionals que fa anys que hi treballen. 
 
Equip (en fase de consolidació): Núria Ferré José (codirecció, àmbit 
gerencial) -propera incorporació-, Angie Batet (Administració), Jordi 
Sureda (Cap de sala), Tàrek Ryan (Cap tècnic), Justo Gallego (Tècnic de 
llums), Paco Almenara (Responsable de manteniment), Fèlix Mendoza 
(Maquinista) i Pablo Videla (Responsable de barres). 
 
ANNA CERDÀ I CALLÍS, directora de Paral·lel 62 
Gestora i activista cultural, ha treballat al departament d'Exposicions del 
MACBA (2005-2022), tasca que ha combinat amb interessos diversos, 
especialment en l’àmbit de la música. Codirectora del festival popArb 
(2005-2015), des de 2017 està involucrada en el disseny i l'organització 
d'Acció Cultura Viva, un festival que va més enllà del fet musical, impulsat 
per l'Ajuntament de Barcelona a través del programa Cultura Viva de 
suport a pràctiques culturals comunitàries de valor públic. És part del 
Consell Rector de La Murga, cooperativa cultural sorgida de la comunitat 
al voltant del projecte Indigestió; pertany a l’Associació MIM (Dones de la 
Indústria de la Música); al comitè assessor de L’Auditori i a la junta de 
Xàfec, la Xarxa de festivals de música de Catalunya de petit i mitjà format. 
mitjà format. 
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L’AFLUENT 
Cooperativa de serveis culturals amb una extensa trajectòria en la gestió 
cultural, especialment en la producció i el comissariat tècnics i artístics 
d’esdeveniments musicals, així com en la gestió integral de locals de 
música en directe. L’Afluent forma part de la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES) i de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). 
Actualment, és un projecte associat a la Fàbrica de Creació – Fabra i 
Coats i col·labora amb diferents projectes del programa Cultura Viva de 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
La gestió de la sala de concerts VOL, la direcció artística del festival 
Barcelona Acció Musical (BAM) o la producció i comissariat del cicle de 
concerts dels Vespres de la UB són alguns dels projectes actuals de la 
cooperativa. 
 
lafluent.com 
 
 
QUESONI 
Cooperativa que treballa en l’àmbit de la cultura des de diferents vessants: 
gestió d’esdeveniments, programació cultural, serveis artístics i serveis 
tècnics de so, il·luminació i audiovisuals. La cooperativa està present en 
diversos espais col·lectius com La Comunal, l’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental, CulturaCoop o la Xarxa de Festivals de Catalunya. 
Quesoni impulsa les pràctiques de l’economia solidària en el món de la 
cultura, des del vessant de la prestació de serveis fins a la promoció de 
projectes propis. 
 
Entre els projectes actuals de la cooperativa destaquen el Festival Say It 
Loud i una oficina de management i segell discogràfic amb artistes com 
Queralt Lahoz, Rodrigo Laviña y su Combo i Tarquim, entre d’altres. 
 
quesoni.cat 
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SALA UPLOAD 
Club de clubs i un dels principals epicentres de la música independent en 
viu de la ciutat, situat a la muntanya de Montjuïc. Guanyadora del premi al 
millor club de Barcelona el 2019, la Sala Upload promou festivals com 
Gambeat Weekend, Barcelona Psych Fest i el cicle de concerts a l'aire 
lliure Pícnic Beat. Amb una programació àmplia i diversa, l’espai també 
acull clubs destacats d'avantguarda i creativitat LGTBIQ+ (Maricas) o 
d'integració de la cultura africana moderna com ara (Voodoo Club). 
 
Han passat pel seu escenari artistes com The Sonics, C. Tangana, Dixon, 
Amyl and The Sniffers, Nathy Peluso, Temples, Bad Gyal, Seth Troxler, 
Shannon and the Clams, Suffocation, Ame, Os Mutantes i Ms Nina, entre 
molts d’altres. 
 
sala-upload.com 
 
 

 
Pantrocrator al Festival Gambeat Weekend— ©AitorRodero 
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7.  
Model de gestió 
 
Des de Paral·lel 62 volem fer créixer l’equipament i el projecte a través 
d’una governança horitzontal, pròpia i inclusiva. La innovació pel que fa 
als formats, les fórmules i la comunicació, així com la relació entre l’espai, 
els músics i els assistents, i entre música i altres disciplines artístiques, és 
un dels trets distintius i diferencials del projecte envers altres sales i 
equipaments similars. 
 
Per assolir una governança participada i compartida, es crearan espais 
d’opinió i de decisió a partir de comissions de treball específiques obertes a 
la ciutadania. A més, es posarà en marxa un Consell Social de l’equipament 
que reflectirà les sensibilitats i la pluralitat dels sectors implicats: centres 
educatius, entitats i associacions del territori, agents del sector musical, 
etc. La seva funció serà d’acompanyament, reflexió i anàlisi global del 
projecte i les seves línies estratègiques. 
 
ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
El procés és també rellevant, no només el resultat. Amb la intenció de 
deixar enrere l’herència vertical de gestió de serveis, Paral·lel 62 treballa 
en un model de gestió vinculat a l’economia social amb l’objectiu d’integrar 
els col·lectius que en formen part a la gestió de l’espai i a la governança de 
manera orgànica. La intenció és crear nous llocs de treball, implicar les 
entitats a la governança i a la participació del projecte. 
 
La transició dels serveis serà gradual. Per exemple, el servei de venda 
d’entrades en línia es gestionarà amb Tickètic. 
 
FINANÇAMENT 
La sostenibilitat econòmica de Paral·lel 62 es basa en un finançament 
centrat en els recursos propis, amb un suport complementari que prové de 
subvencions i patrocinis privats.  
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Al voltant d'un 80% del projecte es finançarà amb ingressos propis de 
l'activitat i el 20% restant amb finançament públic i privat de manera 
equitativa. 
 

 
Festival Say It Loud — ©SIL 

 
Marala al Festival Real 360º Experiències Binaurals — ©Inti Gajardo 
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8.  
Col·laboracions 
 

Un projecte de 

  
 

 
Amb el patrocini de 

 

 
 
 

Finançat per 

 
 

Amb la col·laboració de 
ABARKA 

ALTEREVENTS 
LA TREMENDA 

 
Membres de 

Xarxa de Cases de la Música de Catalunya 
ASACC 

Fundació Tot Raval 
 

Amb l’impuls de 
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9.  
Contacte  
 
 
 
 
 
 

Segueix tota l’actualitat de l’espai a: 
www.paral-lel62.cat/ 

 
Subscriu-te al nostre butlletí! 

 
i a les xarxes socials @parallel62bcn 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


