Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes d’abril de 2018
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, cinema, dansa i poesia
____________________________________
• Jocs Florals
Dilluns 16 d’abril, 18 h
XX Jocs Florals per a Gent Gran “Camp d’en Grassot-Vila de Gràcia-El Coll” 2018
Acte de lliurament de premis, lectura dels textos guanyadors, actuació de la Coral La Sedeta
i de la cantant i actriu Mone.
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, el Centre Cívic El Coll i el Casal Infantil La Sedeta.

______________________________________
• Presentació del llibre Activo Positivo de Mamen Tamayo
Dimarts 10 d’abril, 19 h
Sinopsi: En un futur no molt llunyà, a Ciudad els ciutadans no necessiten diners per viure-hi,
obtenen tot allò que necessiten a través del seu treball. Alberto no es conforma amb ser
una peça d’engranatge i desafia el seu món per conèixer el que hi ha fora de Ciudad. Aquest
viatge el portarà a descobrir l’esser humà com a tal i el motiu pel qual existeix Ciudad.

L’autora del llibre, Mamen Tamayo, és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat
Central de Barcelona.
Organitza: Centre Cívic La sedeta

______________________________________
Cine documental musical

_____________________________________
Festival IN-ÈDIT a La Sedeta
- Dimarts 17 d’abril, 19 h
CHASING TRANE: The John Coltrane Documentary
John Scheinfeld / USA / 99 min. / 2016 / Inglés
La forja d’un gegant. Biografia clàssica que narra les experiències i les passions que van mollejar el
revolucionari so d’un saxofonista universal. Segregació racial, aprenentatge amb Dizzy Gillespie,
Miles Davis i Thelonious Monk, la victòria sobre l’heroïna, l’ascensió mística. Amb les lloes de Sonny
Rollins, el seu fill Ravi, Bill Clinton, Cornel West i la veu de Denzel Washington.

* Actuació musical (10’) prèvia al passi del documental a càrrec de Gaby Mirabet (saxo alt) i
Sergio Belloso (guitarra) i actuació posterior a la projecció (10’) a càrrec de Pau Albir (saxo
alt) i Roger Herrero (piano). Tots ells interpretaran temes de John Coltrane.
Entrada lliure
Organitza: ICUB (institut de Cultural de Barcelona ) i Centre Cívic La
Sedeta

______________________________________
• Setmana de la Dansa a Gràcia
- Dimarts 24 d’abril, 20.30 h: “Una carta a medio escribir” (45’), espectacle de dansateatre a càrrec de la companyia Sirius Dance.
Coreografia i interpretació: Pilar Dukes Torras i Gergely Farkas
La història de quatre personatges, interpretats per dus persones, que salten des de la segona
generació anterior a l’actual. Cartes sense llegir, reflexions i decisions, creences i principis personals i
socials. No hi ha bons ni dolents. Tot és qüestió de l’ètica i de la prioritat de cada individu en un
moment concret de la seva vida.
“Ni molts ni pocs, en la mesura exacta, per a que, algunes vegades, et qüestionis les teves pròpies
certeses”. Víctor Hugo.

Entrada lliure
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

______________________________________
Música a la Sedeta
____________________________

• Concerts d’abril a la sala d’actes
Divendres 6 d’abril, 21 h
La Rateta ja no escombra l’escaleta
La Rateta ens presenta el seu nou disc i espectacle "Problemes Europeus", on reten
homenatge als enormes problemes minúsculs que ens trobem en el nostre dia a dia.
Un disc ple de música en femení, dolç i reivindicatiu, innocent i irònic. Un pas endavant en la
trajectòria musical del grup, explorant noves sonoritats, textures i llenguatges. La Rateta ja
no escombra l'escaleta és l'amiga que et fa somriure mentre et diu veritats a la cara, la tieta
guai que t'explica allò que els teus pares t'amagaven, la mare que reconeix que no és
perfecta, la parella que et demana el divorci amb una cançó... La Rateta és la veu de
moltes dones del segle XXI.

Divendres 13 d’abril, 21 h
TAPANGROUP SAROD Tabla Tanpura.
Pankaj De Sarkar (Sarod) i Tapan Bhattacharya (Tabla)
Tapangroup està format per professionals amb un intens coneixement de les més profundes
tradicions orals i musicals de la Índia, enriquides amb les aportacions individuals de cada
músic. Tapangroup crea un diàleg entre els instruments melòdics i el pols rítmic i vital de la
tabla, en un viatge màgic per un ric univers de textures, colors, sabors i timbres de la música
clàssica i tradicionals de la Índia.
Tapan, amb més de 30 anys d’experiència musical, ha sabut combinar el seu coneixement
tècnic amb una vitalitat creadora que transmet en els seus directes. Pankaj De Sarkar,
doctorat en música instrumental per la Universitat Rabindra Bharati, pota 35 anys difonent
la música del Sarod per tot el món.

Divendres 27 d’abril, 21 h
Jules ens presenta el seu nou disc Polígons.
Juli Farfán (veu i guitarra), Fedor Veselov (piano/teclat), Àlex Álvarez (baix) i Roger Gascón
(bateria)
Jules és el projecte i nom artístic del músic, compositor, lletrista, cantant i filòleg barceloní
Juli Farfán (abans conegut com Juli Fargo i Dr.Fargo). És un projecte de bandautor que es
mou entre el pop, el rock, l'indie, el folk i la cançó d'autor.
El resultat d'aquesta combinació són unes cançons farcides de melodies contagioses, ritmes
variats i de vegades atípics, unes harmonies ben treballades, i unes lletres que bé poden ser
punyents i reivindicatives o bé poden tractar de temes quotidians amb molta tendresa.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
Tots els concerts són gratuïts

________________________________
•

Cicle de concerts de Primavera i Estiu al bar
- Divendres 20 d’abril, 22 h: Blue Velvet

Entrada lliure
Organitza: Coordinadora de grups de rock La Sedeta i el bar del centre cívic.

__________________________
Teatre
___________________________
14 d’abril, 18 h
• “La Casa de Bernarda Alba”, representació de l’obra de Federico Garcia Lorca, a càrrec
del Grup de Teatre Nou Horitzó i del grup de ball Danzarte
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

15 d’abril, 18 h
• “Taula Rodona”, representació de l’obra de Pere Calders, a càrrec de la companyia Vada
Retro Teatre
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
21 i 22 d’abril, 18 h
• “No et vesteixis per sopar”, representació de l’obra de Marco Camoraletti, a càrrec del
grup Teatre Dinàmics
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
28 d’abril, 18 h
• “Don Juan en la tercera fase”, lectura dramatitzada d’aquesta comèdia bilingüe de
producció pròpia, a càrrec del Grup de teatre GAT’s (Grup d’assidus, afeccionats al
teatre)
Entrada lliure

____________________________
Espectacles familiars
_____________________________________
7 d’abril, 17 h


“El Bosc com balla” (50’), espectacle familiar de teatre i titelles a càrrec de la
companyia CAL Teatre, dins del Programa Barcelona Districte Cultural
No tothom sap que la música va néixer als boscos. Quan una dona estava a punt de
donar a llum s’endinsava al bosc per trobar l’arbre que guardava la cançó del seu fill.
Aquesta cançó, cantada per primera vegada al néixer, acompanyaria el nen tota la seva
vida, en els moments alegres i en els moments tristos. En Lukas, un nen que viu enmig del
bosc amb la seva mare, descobreix que ell no té cançó i creu que per això les coses mai li
surten bé. Un dia, perdut enmig del bosc, es troba un gran arbre que alberga la
seva cançó i que li dóna el poder de comunicar‐se amb els arbres. Tanmateix, sempre
hi ha algú disposat a aprofitar‐se dels talents aliens. El vell Fito, encegat per la cobdícia,

intentarà utilitzar la cançó de Lukas per els seus interessos, encara que el preu a pagar
pugui ser massa alt. El bosc com balla tracta els valors de la identitat, la responsabilitat
individual i el respecte a l’entorn. Atenent al públic infantil (recomanat a partir dels 4 anys),
es reflexiona sobre l’adquisició de valors socials i cívics.
* 5 d’abril, de 16.30 a 19 h: taller familiar de construcció o manipulació de titelles, a càrrec
de CAL Teatre, a la Sala Polivalent (edifici annex)
Entrada lliure
Organitza: Organitza: ICUB (institut de Cultural de Barcelona ) i
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

____________________________
Exposicions a La Sedeta
____________________________
Del 4 al 21 d’abril
- Sexta exposició de dibuixos i mandalas realitzades pel grup de Gent Gran del Centre
Cívic El Coll-La Bruguera
L’exposició inclou obres de Conxita Becerra, Montse Corviella, Joan Díez, Eva Fernández,
Marina López, Araceli Martínez i Natalia Zapata.
24 d’abril al 12 de maig
- “Imatges i racons variats”, exposició de pintures a l’oli de Carles Giraldos Cuevas

_________________________________

