Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de gener 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
____________________________
Música a la Sedeta
____________________________
 Cicle de concerts d’hivern a la sala d’actes
Divendres 18 de gener, 21 h
Los Widow Makers presenten a La Sedeta el seu nou disc “Atrapados en Rojo”
Juan Carlos Esteban (veu i ukelele), Josete Blanco (baix elèctric), Mike Martínez (guitarra
elèctrica i acústica), Danny Hawthorn (bateria i percussions) i Lluís Gómez (banjo, violí i
mandolina).
“Atrapados en Rojo” és el cinquè disc d’aquest grup madrileny, que acaba de complir 15
anys en actiu, un treball que marca el nou camí de la banda, més proper al swing i el soul.
Música d’arrel americana, des del vell blues al swing, el country i tocs de rockabilly i folk per
gaudir d’aquest concert.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
Entrada gratuïta

__________________________________

Activitats familiars

_____________________________________
Dimarts 22 de gener, 10 h
“Primers auxilis en la petita infància”, xerrada a càrrec de Nicola Portolani, del CAP Claret
Espai adaptat per a què les famílies puguin venir amb els seus fills i filles. Cal inscripció prèvia
enviant un e-mail a casalinfantil@sedeta.com
Organitza: Casal Infantil La Sedeta

Dimarts 22 de gener, 17.30 h
Nyam, nyam!
Concert teatralitzat a càrrec de la companyia Daquidallà
Dos cuiners, una olla i moltes cançons. Barrejant ingredients inusuals, aquests músics de la
cuina ens tocaran melodies i ritmes d’arreu del món. L’espectacle s’adreça als més petits i
petites, amb cançons dolces i senzilles que proposen sempre un joc entre l'infant i l'adult,
que l'acompanyarà en el seus primers contactes amb el món de la música.
Recomanat per a nadons, nens i nenes, de 0 a 3 anys.
És necessària inscripció prèvia enviant un correu a informacio@cclasedeta.cat, trucant al 93 207 37 03 / 93
459 12 28 o presencialment al centre.

Organitza: Centre cívic La Sedeta

_____________________________________
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
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. (Ponent a confirmar)
Organitza: ATTAC Acordem i Centre Cívic La Sedeta

______________________________________
Teatre
___________________________
12 i 13 de gener, 18 h
 “Manual d’un Garrepa”, representació teatral d’aquesta adaptació d’Albert Capel, a
càrrec del grup Vada Retro Teatre.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

________________________________
Exposicions a La Sedeta
______________________________
Del 9 al 31 de gener
- “Treballadores del món”. Avancem cap a la igualtat de gènere, exposició de textos i
imatges cedida per la Fundació Pau i Solidaritat.
A través de 10 panells expositors, es mostra la precària situació laboral de diferents
col·lectius de dones en diversos països del món, incloent també, entre d’altres, les nenes
treballadores, les dones migrants o les que treballen a l’economia informal.

________________________________

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 Facultat de Medicina – Edifici històric
Preu: 5 €
Dijous 17 de gener
Hora i punt de trobada: 10.45 h, al carrer de Casanova, 141-149
Metro: L5 (blava), Hospital Clínic. Bus: 59 i 63 (Hospital Clínic-Casanova)
La Facultat de Medicina, inaugurada l’any 1906, s’ha convertit en un edifici emblemàtic de
l’Eixample i del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. La seva situació, vinculada a

l’Hospital Clínic, fa que cada any milers de ciutadans utilitzin aquest equipament, però que
molt pocs el coneguin com a conjunt patrimonial.
- Ruta de comerços emblemàtics de la ciutat de Barcelona
Preu: 8 €
Dijous 31 de gener
Hora i punt de trobada: 10.15 h, al Banc d’Espanya (Plaça de Catalunya-Portal de l’Àngel)
Metro: L3 (verda) i L1 (vermella), Catalunya. Bus: 55, H16 iV15 (Plaça de CatalunyaPortal de l’Àngel)
Barcelona gaudeix encara d’un important nombre d’establiments que han sabut vèncer el
pas del temps. Són únics, històrics i centenaris. Són locals emblemàtics amb personalitat
pròpia i testimonis dels fets més importants de la nostra ciutat al segle passat.

