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El 10 d’octubre de 2014 La Capsa reobre les portes per a tothom. 
Després de 5 anys, l’equipament recupera la seva seu amb nous 
bucs d’assaig, el bar, un estudi de so, una sala de concerts 
renovada i l’esperit de sempre. I per celebrar-ho proposa un cap 
de setmana de concerts gratuïts. Referent històric dins del circuit 
de música independent, La Capsa] reprèn la seva programació 
regular de música en viu amb un cap de setmana de concerts 
(10, 11 i 12 d’octubre) i comptarà amb Grupo de expertos 
SolyNieve, el dj GzZ!, Los Mambo Jambo, el dj Miqui Puig, Bongo 
Botrako, Se Atormenta una Vecina i la Always Drinking Marching 
Band 

La Capsa] és un projecte cultural de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que pren la música, el fet sonor i 

l’audiovisual com a eixos centrals, i que aposta per l’exploració, la creació i la multidisciplinarietat. El 

treball de proximitat, la implicació i el diàleg amb la ciutadania són elements essencials i prioritaris a La 

Capsa], equipament que es defineix com a  generador de processos i projectes culturals connectats amb 

la realitat. 

Aquest 10 d’octubre de 2014 La Capsa] reobre les seves portes. Després de 5 anys, l’equipament 
recupera la seva seu amb nous bucs d’assaig, el bar, un estudi de so, una sala de concerts renovada i 
l’esperit de sempre. I per celebrar-ho proposa un cap de setmana de concerts gratuïts. 

El primer concert serà divendres 10 d’octubre a les 22.30 h amb el Grupo de expertos SolyNieve, el dj 

GzZ!, Los Mambo Jambo i el dj Miqui Puig. El dissabte 11 d’octubre a les 23 h actuaran Bongo Botrako, 

Se Atormenta una Vecina i la Always Drinking Marching Band. Finalment, el diumenge 12 d’octubre a 

les 20 h La Capsa] obre les portes per a una jam-session. 



La Capsa] ha estat un referent històric dins del circuit de música independent i enguany reprèn la 

programació regular de música en viu. Grups com Love of Lesbian, Mucho Muchacho, El Niño Gusano, 

Carrots o Sidonie van iniciar la seva trajectòria en aquest equipament, i d’altres com Los Planetas, Manu 

Chao, Violadores del Verso, Transglobal Underground o La Buena Vida han passat pel seu escenari. 

Què és La Capsa] 
La Capsa] és un projecte cultural que treballa per al desenvolupament de processos d’aprenentatge, 

creació i expressió en el camp de la música, l’audiovisual i el fet sonor en un sentit ampli i amb una mirada 

multidisciplinària. 

L’equipament aposta per l’exploració i l’experimentació i posa a l’abast dels seus usuaris els mitjans i les 

infraestructures per a una acció cultural musical, sonora i audiovisual expressiva, social i viva. Ofereix 

bucs d’assaig esporàdics o en residència (oberts 24 hores al dia 7 dies a la setmana), estudi de so, sala 

de concerts i un bar amb terrassa. 

La Capsa], un projecte cultural de proximitat 
El treball de proximitat, la implicació i el diàleg amb la ciutadania són elements essencials i prioritaris a La 

Capsa], equipament que es defineix com a generador de processos i projectes culturals connectats amb 

la realitat. 

Des de la música, l’audiovisual i el fet sonor, La Capsa] vol facilitar experiències vitals significatives 

individualment i també de forma col·lectiva, i ho fa apostant per la capacitat emancipadora, 

transformadora i qüestionadora de l’expressió cultural. 

A més, ara La Capsa incorpora també la formació en música moderna atès que ha esdevingut una seu 

més de l’Escola Municipal de Música del Prat, inaugurada recentment. 

La Capsa i la seva història 

La Capsa] és un projecte cultural públic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Des de la seva creació el 

1995, ha estat un equipament de referència com a centre promotor de les cultures emergents i, per altra 

banda, també ha estat un centre referent per al desenvolupament de les polítiques juvenils al municipi. 

S’ha posicionat com un espai de trobada i relació, de creació i participació per als joves de la ciutat. 

A mitjan 2009 l’inici de la construcció de la línia L9 del metro va forçar el tancament de l’edifici de La 

Capsa per fer-hi reformes. Des del 2009 i fins a l’actualitat el projecte de La Capsa] s’ha descentralitzat i 

ha portat a terme projectes i processos diversos al Prat de Llobregat, fent ús dels diferents equipaments i 

espais públics de la ciutat. Tanmateix, durant aquest període, ha desenvolupat una important acció i 

presència virtual que ha mantingut la visibilitat del projecte a la ciutat. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha assumit aquest projecte de reforma que ha permès renovar i 

adequar l’edifici a les noves necessitats de seguretat, accessibilitat i acústica, i així donar resposta a les 

necessitats constructives d’un edifici dedicat a la música amplificada. 



La recuperació l’any 2014 de l’edifici de La Capsa], ubicat plenament en el nucli urbà, ben comunicat i 

envoltat de serveis a la ciutadania, aposta per un model públic de gestió mixta, fonamentat en la 

participació dels sectors públic, privat i social, i gestionat amb criteris d’eficàcia i eficiència. 

Informació pràctica 

Divendres, 10 d’octubre 

19 h, Inauguració oficial i portes obertes 

22.30 h, Concert de Grupo de expertos SolyNieve, el dj GzZ!, Los Mambo Jambo i el dj Miqui Puig. 

Dissabte, 11 d’octubre 

23 h, Concert de Bongo Botrako, Se Atormenta una Vecina i la Always Drinking Marching Band. 

Diumenge, 12 d’octubre 

20 h, Jam-session. 

La Capsa] 
Av. del Pare Andreu de Palma, 5-7 

08820 El Prat de Llobregat 

93 478 51 08 

info@lacapsa.org 

lacapsa.org 

Com arribar-hi? 

BUS: 65,165, 21, L10, L78, N16, N17 

 
 


