Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de gener de 2020
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
_____________________________________
Cinema
____________________________________
Festival IN-EDIT a La Sedeta. Cine documental musical
- Dimarts 21 de gener, 19 h
20.000 DAYS ON EARTH
Lain Forsyth, Jane Pollard / 2014 / USA / 97 min
Nick Cave mastega els moments fins a fer-los cançons i les omple d’uns monstres que, diu,
són una versió distorsionada d’ell mateix. Però qui és ell? Aquest documental explora la seva
infància, el seu temor a perdre la memòria, la seva relació amb altres músics, amb les
drogues, amb el públic. És un documental fet de monòlegs, diàlegs, assajos, fotografies,
viatges, xerrades amb Kylie Minogue... que reuneix totes les cares d’una de les veus més
melancòliques, desolades i adolorides de l’escena musical.
Entrada gratuïta
Organitza: Festival In-Edit i Centre Cívic La Sedeta.

___________________________

Música a la Sedeta
____________________________
 Cicle de concerts d’hivern a la sala d’actes
Divendres 24 de gener, a les 21 h
Catfolkin
Diuen les llegendes que un polsim de flauta travessera amb una mica de fusta de violí, un
acordió amb olor de vell i set bandarres amb ganes de gresca, van engendrar en un indret
desconegut del Baix Vallès la banda Catfolkin. D’ençà que van hissar veles ara fa tres anys,
els Catfolkin han passat per innumerables concerts allà on hi hagués un mínim racó per
omplir amb la seva música, la seva màgia, la seva alegria i sobretot, amb tota la gresca i festa
possible! Amb cançons impregnades del més pur folk tavernari barrejat amb una bona
guarnició de cultura popular catalana, la banda i el seu directe suposa una combinació tal
que fa que automàticament hom no pugui parar de picar de mans i donar cops de peu a
terra, tot cantant les seves enganxoses tornades.
Entrada gratuïta
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

___________________________
Teatre
___________________________
11 de gener, a les 18 h
 “L’Art de la Comèdia”, representació teatral d’Eduardo de Filippo, a càrrec del Grup
Rialles de Les Corts.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
17 de gener a les 19 h i 18 de gener a les 18 h
 “Amor Trencat”, representació d’aquesta obra d’Albert Capel, a càrrec de la companyia
Vada Retro Teatre
Preu: 5 € / jubilats: 3 €

_______________________________
Exposicions a La Sedeta
________________________________
Fins al 7 de gener de 2020
- “Món Collage”, exposició de collages d’Assumpta Rojas Gibert.

‘El collage em permet deixar anar la fantasia, amb imatges tretes de revistes, diaris, postals...
De vegades, combinades amb aquarel·la i llapis. Creant mons imaginaris’.
Del 14 de gener al 13 de febrer
- “Pintures i sensacions”, exposició d’acrílics de Jaume Roig.
Pintor autodidacta des de fa un any, Jaume Roig ha trobat en la pintura un entreteniment i
una forma d’expressar tot allò que li motiva. Li agrada molt el color, tota la seva obra és de
colors vius.

_______________________________
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 2 de gener, els dijous de 10 a 13 h
- La Plaça del Diamant, una novel·la i una pel·lícula presents en els carrers de Gràcia (3
hores)
Preu: 9 €
Dijous 16 de gener
Hora i punt de trobada: 9.45 h, al carrer de Gran de Gràcia/Astúries
Metro: L3 (verda), Fontana. Bus: 22,24,87 i V17. FGC: L6,L7,S1,S2,S5,S6 i S7
Prenent com a punt de partida la novel·la de Mercè Rodoreda "La plaça del Diamant”
(1962), i alhora la pel·lícula del mateix nom del director Francesc Betriu, intentarem
descobrir indrets, fets, personatges i anècdotes que es reflecteixen en ambdues
expressions artístiques. No oblidem que la pel·lícula va ser rodada en els carrers i les places
de Gràcia, l'estiu de 1982. Alhora que celebrem el trentè aniversari d’una novel·la i una
pel·lícula.
- Les Masies d’Horta. De Can Travi a Can Mariner, passant pel carrer Campoamor i les
Torres d’Estiueig (3 hores)
Preu: 9 €
Dijous 23 de gener
Hora i punt de trobada: 9.45 h, a l’Av. Vidal i Barraquer /Jorge Manriques (davant
l’escultural “Els Llumins”
Metro: L3 (verda), Montbau. Bus: 10,27,60,73,76,173 i V21
Amb aquest passeig intentarem recuperar el passat rural i agrícola de l’antic poble d’Horta.
Anem molt enrere en el temps, descobrirem un dels indrets més antics de l’actual territori
d’Horta, i com aquesta presencia des d’època romana ha arribat als nostres dies, amb les
antigues explotacions agrícoles, i edificacions ja molt reformades, com són les antigues

masies de Can Travi, Can Cortada i Can Mariner. Tot passant per un dels carrers més
característics de l’Horta de les darreries del segle XIX i principis del XX, el carrer
Campoamor...

