Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de febrer 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
______________________________________
Conferències
______________________________________
 Cicle de conferències: On vas Europa?
L’objectiu d’aquest cicle és avançar en la comprensió de les causes que han situat a la Unió
Europea en la cruïlla en la que es troba actualment.

Dimecres 30 de gener, 19 h
La Unió Europea del capital i la crisi
Ponents: Carlos Sánchez Mato, membre d'ATTAC i responsable de política econòmica d'IU, i
Ramón Franquesa, professor d'Economia Mundial de la UB.
La crisi econòmica que va esclatar l´any 2008, no és un esdeveniment ni imprevisible ni
inevitable. El desenvolupament de la Unió Europea (UE) , les polítiques neoliberals i la manca
d´una oposició forta en són algunes de les causes.

Dimecres 13 de febrer, 19 h
La Unió Europea al Món

Ponents: Enrique Seijas, activista i membre d'ATTAC, i Jérôme Duval, activista i membre del Comitè per a
l'Abolició dels deutes il·legítims (CADTM)

Reflexionarem sobre el passat i els principis ètics de la UE. Uns principis que actualment es
troben en crisi pel valor absolut que han adquirit el diner i la competència amb altres
cultures veïnes.

Dimecres 27 de febrer, 19 h
L’Europea fortalesa
Ponents: Andreu Domingo, demògraf, sots-director del Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
de la Universitat Autònoma de Barcelona i Anna Palou, periodista, membre de Stop Mare
Mortum.
Així es refereix la classe política a la possibilitat de tancar les portes de la UE a les migracions
procedents d’Àfrica i del món àrab en guerra. Però, és possible blindar les fronteres ? Europa
pot subsistir sense immigrants ?

___________________________________
Festes populars
_____________________________________
 Carnaval al barri del Camp d’en Grassot
Dijous 28 de febrer, de 17 a 20 h
- Dijous Gras. Ball de Carnaval per a la gent gran
Ball amb orquestra, coca de llardons i cava per a tothom. Concurs de disfresses amb premis,
i obsequi per a tots els participants.
Preu: 5,50 €/entrada (no serveixen els tiquets d’abonament).
És convenient agafar entrada anticipada. Disponible a partir del 31 de gener
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
Dijous 28 de febrer, a partir de les 17.30 h
- Dijous Gras. Festa infantil de Carnaval amb activitats i tallers gratuïts per a tots els infants
a la plaça La Sedeta
Organitza: Casal Infantil La Sedeta
Divendres 1 de març
- 16.30 h: taller de cuinar truites
- 19.30 h: concurs de truites obert a tothom i pica-pica
Organitza: Espai Jove La Sedeta

Dissabte 2 de març, a partir de les 17 h
- Rua de Carnaval pels carrers del barri animada per la Cia. Més Tumàcat i la Banda Patilla.
19 h, a la plaça La Sedeta, espectacle d’animació amb el Pep Callau i Els Pepsicolen.
Organitza: AFA de l’Escola Pau Casals, AFA de l’Escola La Sedeta, AFA de l’Escola Jovellanos,
AFA de l’Escola Claret, AFA de l’Escola Fructuós Gelabert, AFA de l’Escola Sagrada Família,
Associació de Veïns del Camp d’en Grassot, Associació de Comerciants Nova Travessera,
Colla de Sant Medir Els Pilons, Esplai Collserola, Casal Infantil la Sedeta, Espai Jove La Sedeta,
Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta, Centre Cívic La Sedeta i Cafeteria La Sedeta.
Col·labora: Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan.

_____________________________________
Espectacle poesia i música

_____________________________________
- Dimecres 6 de febrer, 20.30 h
BROSSA ENRABIAT
Mònica Van Campen (actriu), Oriol Tramvia (músic) i Lluís-Anton Baulenas (escriptor i
dramaturg)
Una proposta escènica de Lluís-Anton Baulenas a partir de la desconstrucció dels Poemes de
Revolta (1943-1978) de Joan Brossa, en homenatge en l'any del centenari del seu naixement.
Al costat del Brossa de la màgia, dels poemes visuals…, hi ha el Brossa més desconegut que
expressa poèticament la ràbia, la indignació, la humiliació dels anys foscos del franquisme.
Un Brossa irreverent, irritable, sovint agressiu. Tracta sense pietat la hipocresia dels
estaments bàsics del Règim franquista, injust i venjatiu, amb l'Església al capdavant.
Compromès, no es descuida tampoc la crítica a la poesia social de l'època: "Protestem, però
amb imaginació", diu. Cal descobrir l'altre Brossa.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

_____________________________________
Activitats familiars

_____________________________________
Del 18 de febrer al 5 de març
II Concurs de dibuix, pintura i fotografia “Una dona important a les
nostres vides”
El concurs consta de les següents categories:
· Dibuix i pintura de 3 a 7 anys
· Dibuix i pintura de 8 a 12 anys
· Dibuix de 12 a 16 anys
· Fotografia de 12 a 16 anys
Podeu consultar les bases a la pàgina web.
L’acte de lliurament de premis es farà el dimarts 19 de març a les 18.30 h
Organitza: Casal Infantil La Sedeta i Espai Jove La Sedeta

____________________________________
Cine documental musical

_____________________________________
Festival IN-EDIT a La Sedeta
El Festival Internacional de Cine Documental Musical IN-EDIT torna a La Sedeta aquest
trimestre:

- Dimarts 12 de febrer, 19 h
MATANGI / MAYA/ M.I.A.
Steve Loveridge / GB, EUA / 96 min. / 2018 / VOS
Dues dècades de vídeos casolans ens revelen la vida de M.I.A., primer com a refugiada a
Londres fugint de la guerra a Sri Lanka i després com a estrella en un negoci que no tolera
posicionaments polítics.
Entrada lliure
És necessària inscripció prèvia a través de la pàgina web, trucant al 93 207 37 03 / 93 459 12 28 o
presencialment al centre.

Organitza: ICUB (Institut de Cultural de Barcelona ) i Centre Cívic La
Sedeta

___________________________________
Música a la Sedeta
____________________________________

 Cicle de concerts d’hivern a la sala d’actes
Divendres 1 de febrer, 21 h
Big Mama Montse & 30’s Band
Big Mama Montse (veu), Sister Marion (piano), Balta Bordoy (guitarra), Matías Míguez
(baix) i Xavi Hinojosa (bateria)
Big Mama Montse compleix 30 anys cantant blues i per celebrar-ho ens proposa un concert
festiu, envoltada de bons amics, per dur a l’escenari tota l'alegria d'aquesta música des de la
perspectiva artística que l'experiència li atorga. Al llarg de la seva trajectòria musical, ha
participat en Festivals de Jazz i de Blues de gran prestigi. Un concert d’aniversari on l'esperit
festiu del blues hi estarà ben present!

Divendres 8 de febrer, 21 h
Pantanito presenta a La Sedeta el seu nou disc “Maria Lionza”
En el seu tercer disc, Pantanito barreja la tradició de la rumba amb l’herència afro-llatina per
narrar històries personals d’amor domèstic i vivències quotidianes. Amb un enèrgic directe,

Pantanito estarà acompanyat en La Sedeta per reconeguts músics d’ambdós costats de
l’Atlàntic. La Rumba en femení, per a ballar, pensar i riure.

Divendres 15 de febrer, 21 h
Mazoni presenta ‘Cançons robades’ dins del Barcelona Districte Cultural
Jaume Pla (guitarra i veu)
Mazoni, un dels grans noms de l’escena pop a Catalunya, presenta “Carn, os i tot inclòs”
(2017). Aquest treball, amb el que torna a l’essència de la cançó acompanyat únicament de
la seva guitarra, és un viatge cap al cor de les cançons per mostrar-ne allò que n’és
imprescindible: la melodia i la lletra.
És necessària inscripció prèvia a través de la pàgina web del centre cívic, trucant al 93 207 37 03 / 93 459 12 28
o presencialment al centre.

Divendres 22 i dissabte 23 de febrer, 21 h
Camp de Bluegrass a La Sedeta. Concert dels professors (dia 22) i dels
alumnes (dia 23)

________________________________
Cicle de corals 2018-2019

__________________________
- Trobada d'Hivern: dilluns 11 de febrer, a les 17 h
Coral La Sedeta i tres corals convidades
Sala d’actes. Entrada lliure
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

__________________________
Teatre
___________________________
3 i 24 de febrer, 18 h
 “Melocotón en Almíbar”, representació teatral de l’obra de Miguel Mihura, a càrrec del
grup Rialles de les Corts.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
9 i 10 de febrer, 18 h
 “La Ratonera”, representació teatral de l’obra d’Agatha Christie, a càrrec del grup
Dinàmics Teatre.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

16 de febrer, 18 h
 “Yerma”, representació teatral de l’obra de Federico Garcia Lorca, a càrrec de la
Companyia Tea345.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

____________________________
Exposicions a La Sedeta
____________________________
Del 4 al 20 de febrer
- “La Transició: el despertar a la llibertat”, exposició del fotògraf Julián Martín Cuesta.
Retrospectiva periodística de la Barcelona dels anys 70 i 80 a través de les fotografies de
temàtica social fetes per Julián Martín durant aquestes dues dècades.
Del 22 de febrer al 9 de març
- “El Color de las Emociones”, exposició d’Art acrílic fluid a càrrec del pintor Libero Sturiale
Art abstracte, expressiu, capritxós, espontani i improvisat, on el protagonisme recau en
l’expressivitat de l’artista, que s’aboca en la sensació i en el color. El projecte actual de Libero
explora idees sobre combinacions de colors, creant peces úniques amb pintura acrílica
vertida, amb la finalitat d’expressar sentiments: calidesa, emoció, fredor, calma, profunditat...

________________________________
Visites culturals per a tothom
_______________________________
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
- Es realitzaran en dijous.
- Visites comentades amb guia especialitzat
- Places limitades
- Es prega arribar a l’hora concertada
- Inscripcions: a partir del 20 de desembre, els dijous de 10 a 13 h
- Visita a la Filmoteca de Catalunya
Visita gratuïta
Dijous 14 de febrer
Hora i punt de trobada: 10.45 h, a la Plaça de Salvador Seguí, 1-9
Metro: L2 (lila), Paral·lel / L3 (verda), Liceu. Bus: 120 (Rambla del Raval-Sant Josep
Oriol)
Descobrirem què s'hi fa a una Filmoteca, recorrent els espais d'exposició permanent,
exposició temporal, biblioteca i sales de cinema. Si voleu saber com és un projector de 35
mm, les bobines, els formats cinematogràfics, la pantalla i conèixer tots els secrets que
amaga la seu del Raval de la Filmoteca, no us perdeu aquesta activitat.

- Visita a la Casa Graupera (Mataró). (Inclou tastet)
Preu: 5 €
Dijous 28 de febrer
Hora i punt de trobada: 10 h, a les guixetes de Renfe de l’estació Arc de Triomf
Metro: L1 (vermella), Arc de Triomf. Bus: 19, V19 i D50 (Lluís Companys-Arc de Triomf)
La Casa Graupera de Mataró es dedica des de fa més de 122 anys a l’elaboració artesanal
de neules, torrons, xocolates i galetes tradicionals. Dedicada a la tasca a favor del sector
artesà alimentari, aquesta empresa familiar destaca per la creació de més de 50 varietats
de neules.

