Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de setembre de 2019
c/ Sicília, 321
tel. 934 591 228
fax: 932 077 235
www.bcn.cat/cclasedeta
ccsedeta@bcn.cat

Metro: L4 Joanic
L2 i L5 Sagrada Família
Bus: H8, 20, 45, 47, 92, 114 i 116
______________________________________
Espectacles i activitats familiars
____________________________________
“Prohibit no tocar!” Espai de joc per a infants de 0 a 3 anys
Divendres 13 de setembre, de 16 a 20 h
“Prohibit no tocar!” és un espai de joc sensorial interactiu per a nadons i infants fins als tres
anys i les seves famílies. Un espai de joc lliure dissenyat a mida de les necessitats, interessos
i habilitats dels més petits, on es fa i s'alimenta el seu instint natural de tocar i explorar amb
tots els sentits, representant la seva manera de conèixer i descobrir el món.
Organitza: Casal Infantil La Sedeta
Col·labora: Centre Cívic La Sedeta

_____________________________
Música a la Sedeta
_____________________________
• Cicle de concerts de Tardor al bar
- Divendres 20 de setembre, 22 h: Malacara & Wilson Band (rock).
Entrada gratuïta

Organitza: Coordinadora de grups de rock La Sedeta, Sedetarock, Centre Cívic La Sedeta i
Cafeteria La Sedeta.

XVI Cicle d’aperitius musicals matinals al porxo de La Sedeta
Dissabte 28 de setembre, 12.30 h
- Solà & Estella
Albert Solà (veu i guitarra) i Sergi Estella (veu i guitarra)
No són del Mississipí, de fet l’únic riu que han vist ha sigut la seca riera de Rubí, algú va
deixar que Albert Solà i Sergi Estella fessin un duet de blues i folk i ara en patim les
conseqüències. Bevent de la música americana, Solà & Estella ens ofereix un repertori de
versions d’artistes com Son House, Robert Johnson, Bob Dylan i no descarten en el futur
fer-ne alguna d’Andy & Lucas. Dues veus, dues guitarres, al ritme de bombo i pandereta,
Solà & Estella ha voltat per diferents escenaris i festivals i el dia 28 de setembre aterren
a La Sedeta amb tot el seu arsenal.
Entrada gratuïta
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
Col·labora: Cafeteria La Sedeta i Coordinadora de grups de rock de La Sedeta

__________________________________
Teatre
___________________________________
14 setembre, 18 h
•

“Armand gresca”, representació de l’obra d’Adrià Ortega, del Quadre Escènic de Sant
Medir
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

28 setembre, 18 h
•

“Melocotón en almíbar”, representació de l’obra de Miguel Miura, a càrrec de Vada
Retro Teatre
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

____________________________
Exposicions a La Sedeta
____________________________
Del 16 de setembre al 2 d’octubre
- Exposició dels guanyadors del XVIII Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan, secció
aficionats

L’exposició inclou obres dels artistes Unai Gómez (1r premi), Margarita Serraclara (2n
premi) i Maria Mercè Pou (3r premi) .
L’Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan organitza aquest Concurs-exposició en el
marc de la Festa Major del Camp d’en Grassot.

________________________________

