Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes d’abril 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
______________________________________
Literatura

______________________________________
Dimecres 10 d’abril, 19.30 h
• Presentació del llibre “La ciutat comestible” a càrrec de Pilar Sampietro,
periodista i una de les autores
La natura ha decidit tornar a la ciutat.
Horts urbans, arbres, jardins, lluites veïnals... Dotze mesos, dotze experiències sobre la
construcció d'una ciutat verda explicades pels autors del llibre: Pilar Sampietro, Ignacio
Somovilla, Jabier Herreros i Jorge Bayo.
Dotze receptes fàcils per fer a casa: ungüents, perfums, galetes, cremes...
Quantes vegades has pensat que la teva vida a la ciutat seria més digne si tinguessis a la vora
un espai en el qual respirar, relaxar-te, caminar per l'herba, recol·lectar o cultivar? Al llibre es
mostra com està canviant la vida urbana, com aquesta natura, de la que els humans ens vam
desfer fa segles, ha decidit tornar.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

____________________________________
Dilluns 29 d’abril, 18 h
• Jocs Florals
XXI Jocs Florals per a Gent Gran “Camp d’en Grassot-Vila de Gràcia-El Coll” 2019

Acte de lliurament de premis, lectura dels textos guanyadors, actuació de la Coral La Sedeta
i de la cantant i actriu Mone Teruel.
Sala d’actes. Entrada lliure.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta, amb la col·laboració de l’Espai de
Gent Gran La Violeta, l’Espai de Gent Gran d’El Coll i el Casal Infantil La Sedeta.

______________________________________
Cine documental musical

____________________________________
Festival IN-EDIT a La Sedeta. Cine documental musical
- Dimarts 30 d’abril, 19 h
Yo soy la rumba. Paloma Zapata / Espanya / 94 min. / 2018 / Castellà, català
Dels corrals de Mataró als escenaris de mig món, l'aventura artística i personal de Peret,
l'artista que amb una mica de mambo, un raig de tanguillo i un pessic de rock va crear la
rumba catalana.
És necessària inscripció prèvia al web del centre cívic o trucant als telèfons 932 073 703 / 934 591 228

* Activitats complementàries:

- Divendres 26 d’abril, 17.30 h
Taller petits rumberos amb RumbaySon de Gràcia a la plaça La Sedeta
Taller recomanat per a infants de 4 a 10 anys i les seves famílies.
RumbaySon introduiran els més petits en la història de la rumba i en les tradicions més
rumberes del barri. Vine a ballar, cantar, i tocar les palmes amb aquest grup gracienc a la
plaça de La Sedeta!

- Dimarts 30 d’abril, 19 h
Actuació musical rumbera (12’) a càrrec de Pau Albir (saxo alt) i Roger Herrero (piano)
Entrada lliure
Organitza: ICUB (institut de Cultural de Barcelona ) i Centre Cívic La
Sedeta

______________________________________
Espectacles i activitats familiars
_____________________________________
Dimarts 2 d’abril, 17.30 h
 Temps de llum, espectacle per a la petita infància a càrrec de la
companyia Clardelluna

Un espectacle de teatre i titelles d'ombres basat en la pedagogia de la llum, acompanyat d‘
instal·lacions de llum com a proposta interactiva per als infants i les famílies. Una experiència
per somiar, pensar i sentir les estacions de l'any que ens permeten entendre la vida com un
cicle on tot transita i es transforma.
Recomanat per a nadons i infants de 0 a 3 anys
És necessària inscripció prèvia, enviant un correu a informació@cclasedeta.cat o trucant als
telèfons 932 073 703 / 934 591 228
Organitza: Casal Infantil i Centre Cívic La Sedeta

Divendres 5 d’abril, 18 h
 Flou Papagayo, espectacle de circ a càrrec de Mumusic Circus, dins del
Barcelona Districte Cultural. Plaça La Sedeta
Tres cossos, tres veus, s'uneixen en un circ en què cada individu és imprescindible per a
l'existència de l'altre. Un cercle escènic minimalista que deixa espai a la metàfora i a la
imaginació. Tres figures sensibles i emotives posen en evidència que l'art s'amaga en els
instants quotidians. Artistes units pel deliri comú que els fa bullir la sang i que volen fer
arribar fins on ets tu.
Recomanat per a totes les edat
Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta

___________________________________
Música a la Sedeta
_____________________________
• Concerts d’abril a la sala d’actes
Divendres 5 d’abril, 21 h
TANGHOYDE presenta: “Un bandoneón entre nosotros”
Rodolfo Jäger (veu i guitarra) i Guillermo Gomez Alvarez (guitarra). Artista convidat:
Darío Polonara (bandoneón).

Divendres 12 d’abril, 21 h
Cicle Veus de la Mediterrània. Picot
Jordi Marfà (violí i veu), Daniel Pitarch (teclats) i Dani Clavera (bateria)
Picot és un conjunt de Barcelona de música pop-folk en català. Les seves cançons fusionen la
música tradicional del mediterrani i dels Balcans amb harmonies pop, i donen veu a grans
poetes catalans com Joan Salvat Papasseit i Maria Mercè Marçal.

Divendres 26 d’abril, 21 h
Oriol Tramvia ens presenta el seu nou disc “Lainopia”

Oriol Tramvia (guitarra i veu), Izä (segona veu, guitarra i percussions), Rosa Serra
(violoncel i veus), Lluís Xandri (guitarra) i Albert Guitart (baix)
Oriol Tramvia segueix el seu continuat procés de transformació i arriba amb nova banda per
estrenar els temes del seu nou disc “Lainopia” on, a més de les seves composicions, torna a
transitar per aquest territori tan estimat per ell com es el dels poetes catalans del segle XX.
Escoltarem temes de Joan Salvat Papasseit, Joan Argenté el poeta de Badalona, Salvador
Espriu, Miquel Bauçà i Agustí Pons, alguns dels seus temes més desconeguts i també algun
d’aquells que ens conduiran a un agradable viatge a la celebració dels sentits i a l’estat
natural de l’home, lainopia.
Tots els concerts són gratuïts
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

________________________________
Festes populars
___________________________
Segon diumenge de mes, de 12 a 14.30 h
•

Matinal de swing a la plaça La Sedeta
Ball amb DJ de SwingCats
Organitza: SwingCats
Col·labora: Centre cívic La Sedeta

____________________________________
Teatre
___________________________________
6 i 7 d’abril, 18 h
•

“Això no és vida”, representació de l’obra de T-Teatre, a càrrec del grup Teatre
Dinàmics
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

27 d’abril, 18 h


“Vull ser famosa”, representació de l’obra inspirada en Molière, a càrrec del grup
Arsènic Teatre.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

_____________________________________

____________________________
Exposicions a La Sedeta
____________________________
Fins al 17 d’abril
- “Contrasts”, exposició de pintura i dibuix de Pere Menéndez i Francisco Garcia
Fusió de colors, ombres, llums... per transmetre’ns la visió d’aquests dos creadors a
través dels objectes que pinten.
Del 23 d’abril al 14 de maig
- “Fotografia Matemàtica”, exposició de fotografies relacionades amb conceptes
matemàtics realitzades per alumnes de l’Institut La Sedeta.
Aquestes fotografies s’emmarquen en el Concurs de Fotografia Matemàtica, organitzat
per l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques
(ABEAM).

________________________________
Visites culturals per a tothom
_______________________________
- Visites comentades amb guia especialitzat
- Places limitades
- Es prega arribar a l’hora concertada
- Informació i inscripcions: dimarts 26 i dijous 28 de març, i a partir d’abril, els dijous
de 10 a 13 h
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
- Visita a l’Ajuntament de Barcelona
Visita gratuïta
Dijous 4 d’abril
Hora i punt de trobada: 9.45 h a la Plaça de Sant Jaume / Ferran
Metro: Liceu, L3 (verda) / Jaume I, L4 (groga)
Ens endinsarem en l'antiga i actual seu de l'Ajuntament de Barcelona, recuperant els seus
orígens medievals i coneixent la seva història com a seu del poder local. Alhora que visitem
els seus espais més emblemàtics, com la seva antiga façana gòtica, el Salo de Cent, el Saló
de la Reina Regent, el Saló de les Cròniques, la galeria gòtica, l'escala d'honor, l'escala
negre, el pati i el conjunt escultòric, la façana neoclàssica, l'edifici nou i el novíssim.
- Visita al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i els seus voltants
Preu: 7 €
Dijous 11 d’abril

Hora i punt de trobada: 9.45 h a la Plaça del Monestir/Baixada del Monestir, 15
Bus: 68, 75, H4 / FGC: Reina Elisenda, L12
Redescobrirem una de les joies més valuoses de l'arquitectura gòtica barcelonina, es tracta
d'un petit recinte emmurallat, on la Reina Elisenda de Montcada fundà un conjunt monàstic
de monges clarisses d'ençà el segle XIV.
Destacant l'església, el claustre, la Sala Capitular, el Refectori, les Procures... Alhora que hi
veurem tot l'entorn que envolta aquest petit nucli medieval.

