Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de febrer 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

_________________________________
Festes populars
_________________________________
Carnaval al barri del Camp d’en Grassot
Dijous 20 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: 6 €/entrada (no serveixen els tiquets d’abonament).
Inscripció prèvia pels participants al Concurs de Disfresses: a partir del 31 de gener
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

Dijous 20 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

Dissabte 22 de febrer, a partir de les 17 h
- Rua de Carnaval pels carrers del barri animada per la Cia Més Tumàcat i una altra
xaranga.
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 Sagrada
Família, AFA de l’Escola de les Aigües, AFA de l’Escola Fructuós Gelabert, AFA de l’Escola nou
Graons, AFA de l’Escola Claret, AFA de l’Escola Teresianes Gràcia, Associació de Veïns del
Camp d’en Grassot, Associació de Comerciants Nova Travessera, Colla de Sant Medir Els
Pilons, Esplai Collserola, Asociación ForróFieira , Casal Infantil 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.

_____________________________________
Cinema
____________________________________
Festival IN-EDIT a La Sedeta. Cine documental musical
Dimarts 25 de febrer, a les 19 h
Lisbon Beat
Rita Maia, Vasco Viana / Portugal / 66 min / 2019 / VOSC
Retrat coral de la música dels afro descendents de l’extraradi de Lisboa. Una potent mescla
de kuduro, funaná, afrohouse, batida, trap i orgull de barri que reivindica l’aportació cultural
de les persones amb arrels de les ex colònies lusitanes.
Entrada gratuïta
Organitza: Festival In-Edit i Centre Cívic La Sedeta.

___________________________
Cinema infantil

___________________________
PETIT KINOSAURE és una programació de cinema infantil, tranquil i en català per als
infants més remenuts (de 2 a 4 anys). Les sessions són dinamitzades per un/a animador/a
que proposa dinàmiques per a interactuar amb la pantalla i condueix el petit públic a un
univers particular vinculat al Kinosaure que crea un ambient màgic de la sessió. La
programació està especialment adaptada per tal d’esdevenir la primera experiència
cinematogràfica dels infants, així com un bon refugi cultural per a les famílies més inquietes.
Aquesta programació innovadora per als infants més menuts compta amb pel·lícules
seleccionades d’entre tota la producció europea recent que, a més de la seva qualitat
narrativa i estètica, estan pensades per a un públic a partir de 2 anys. Tenen una durada
d'uns 45 minuts i són adequades al ritme i nivell de comprensió dels nens i nenes més petits.
Són films tranquils i pausats, sense estridències i d’una riquesa estètica tan variada com les
seves procedències.

Dimecres 26 de febrer, a les 17.30 h
Tipitips: qui juga?
Jessica Laurén, Suècia, 2010. 30 minuts.
Les històries de Qui juga? (Vem?, Jéssica Laurén, 2010) retraten moments de la vida
quotidiana amb un traç senzill que recorda els dibuixos dels infants. Barallar-se amb les
amistats, jugar, anar a dormir fora de casa, fer-se mal, o perdre’s al supermercat són
situacions alegres i tristes que poden semblar petites però que són el centre de grans
emocions.

_____________________________________
- Del 18 de febrer al 5 de març
III Concurs de dibuix i pintura infantil en homenatge al Dia Internacional de la
Dona Treballadora
Categories Infantils:
-

Categoria 3-7 anys
Categoria de 8 a 12 anys

Entrega de dibuixos i pintures: del 18 de febrer al 5 de març, a la consergeria del centre en
horari d’obertura.
Exposició de les obres presentades. Lloc i dies a confirmar.
Organitza: Casal Infantil La Sedeta i Espai Jove La Sedeta

____________________________
Música a la Sedeta
____________________________
 Cicle de concerts d’hivern a la sala d’actes
Divendres 7 de febrer, a les 21 h
Yuhnivesia + Hypàtia presenten a La Sedeta PARTICULAS
Yuhniversia (veu, ukelele, piano i petites percussions) i Hypàtia (guitarres, veu, piano i
petites percussions).
Un viatge a través dels cicles que connecten abstracte i concret. Diàlegs entre la intimitat, la
quotidianitat, la percepció i la fantasia. La honestedat que vol convertir-se en mirall per no
estar sola, per tocar l’infinit. Per entendre’s. L’ infinit és aquí i ara.
Yuhnivesia va ser la guanyadora del 19è Concurs de Cantautors/es d'Horta-Guinardó.

Divendres 14 de febrer, a les 21 h
Falsterbo torna a La Sedeta amb el nou disc ‘Nit amiga’
Montse Domènech (veu i percussions), Eduard Estivill (veu i guitarra), Jordi Marquillas (veu,
guitarra, mandolina i violí) i Albert Guitart (baix)
Falsterbo, l'històric grup català de música folk, ens presenta el seu darrer treball "Nit
amiga", amb el qual van celebrar, aquest any passat, els seus 50 anys de trajectòria
musical. Un treball amb 10 cançons de composició pròpia, on destaquen les harmonies
vocals cuidades, les melodies suaus i una nítida instrumentació acústica.
L’any 1967 Eduard Estivill, Joan Boix i Amadeu Bernardet van fundar el grup Falsterbo 3. Un
any després, van formar part del Grup de Folk, on van coincidir amb artistes com Jaume
Arnella, Xesco Boix (germà de Joan Boix), Els Sapastres, Pau Riba o Jordi i Albert Batiste.
També van participar a l’històric concert del 23 de maig de 1968 al Parc de la Ciutadella.
L’any 1969 Joan Boix deixa el grup i s’hi va incorporar Montse Domènech. Un any més tard,
Boix va tornar al grup i hi va marxar Amadeu Bernardet. La formació es va mantenir estable
fins al 1973. El grup també ha estat conegut amb els noms de Falsterbo i Falsterbo Marí.
Actualment continua en actiu amb Eduard Estivill, Montse Domènech, Jordi Marquillas i
Albert Guitart.

Divendres 28 de febrer, a les 21 h
TANGHOYDE presenten: ‘Jazzeando Tangos’
Rodolfo Jäger (veu i guitarra), Guillermo Gomez Alvarez (guitarra), Pablo Cruz (bateria) i
Santiago Acevedo (contrabaix)
La riquesa del Jazz sumada a la poesia del Tango per generar un llenguatge diferent.
Entrada gratuïta
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

________________________________
Cicle de corals 2019-2020
__________________________
- Trobada d'Hivern: dilluns 3 de febrer, a les 17 h
Actuació de la Coral La Sedeta i tres corals més convidades.
Sala d’actes centre cívic. Entrada lliure.

___________________________
Teatre
___________________________

8 i 15 de febrer, a les 18 h
 “Posa’m la tres”, representació teatral de l’obra d’Eulàlia Garcés (membre de Dinàmics),
a càrrec del grup Dinàmics Teatre.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
29 de febrer, a les 18 h
 “Nirvana”, representació teatral d’aquesta creació col·lectiva del grup, amb la Direcció
Artística de Silvia de la Rosa, a càrrec del Club Descabellades.
Preu: 3 € / Jubilats: 2 €

_______________________________
Exposicions a La Sedeta
________________________________
Fins 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.
Del 17 al 28 de febrer
- “Urban sketching a La Sedeta”, exposició d’un grup d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut La
Sedeta.
Exposició de dibuixos realitzats pels alumnes utilitzant la tècnica de l'Urban sketching, que
consisteix en dibuixar in situ, a partir de l’observació directa de la vida urbana. El seu lema és
“Veure el món, dibuix a dibuix”.

_______________________________
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
- Patis i terrasses de Ciutat Vella (2 hores)
Visita gratuïta
Dijous 6 de febrer

Hora i punt de trobada: 9.45 h, a la Plaça de Catalunya (cantó muntanya/Pg. de Gràcia,
plataforma entre els dos brolladors)
Metro: L1 (vermella) i L3 (verda), Catalunya. Bus: 24,52,55,67,V15 i H16.
FGC: L6 i L7
Just en la frontera entre l’Eixample i Ciutat Vella, en el teòricament centre de la ciutat de
Barcelona, ens endinsarem en places, patis, terrasses i jardins alguns públics i d’altres
privats, que ens permetran endarrerir segles enrere i alhora gaudir de vistes i racons,
sovint inèdits pels barcelonins, com ara brolladors, hotels, jardins privats, comissaries,
gratacels...
- Visita al Cementiri del Poblenou. El cementiri més antic de la ciutat de Barcelona (3
hores)
Preu: 9 €
Dijous 20 de febrer
Hora i punt de trobada: 9.45 h, a l’Av. Icària, / Badajoz (porta principal del cementiri)
Metro: L4 (groga), Llacuna, sortida c/ Ciutat de la Granada. Bus: 59,V25,V27 i H16
Descobrirem el cementiri més antic de la ciutat de Barcelona, situat a prop del mar, entre
els barris del Poblenou i la Vila olímpica. Ens endinsarem en el segle XVIII, i arribarem fins
al segle XXI, destacant el valor patrimonial de l’arquitectura i escultura funerària; és a dir,
capelles, panteons, mausoleus, tombes de nobles, burgesos, alcaldes, musics, científics i
també la tomba del santet.

