Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de gener de 2017
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
______________________________
_____________________________
Espectacle multidisciplinar

___________________________________
Teen Time Gone, dansa i teatre en estat pur
Dimarts 17 de gener, 19 h
Dirigida pel director teatral i coreògraf Miquel G. Font (Habemus Corpus), Teen Time Gone
és una oda a l'adolescència. Escenifica les contradiccions de la joventut, el camí a triar, la
incomprensió i l'adequació a l'entorn, la construcció de la identitat i la personalitat pròpies i
la transició de l'adolescent cap a l'edat adulta. Amb una escenografia directa i plena de
detalls, i amb un equip artístic de cinc professionals del llenguatge físic, les reflexions
obertes en aquesta peça volen convidar als joves a sentir-se identificats i reflectits en cinc
històries diferents, que es desenvolupen, en un context fresc i còmic.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta i Habemus Corpus
Entrada lliure

______________________________________
__________________________________

____________________________
Música a la Sedeta
____________________________
Dimarts 31 de gener, 17.30 h
Hard Rock en família. El llibre d’en Roc
Josep Montoliu (bateria i veus), Valen Llopis (baix i veus), Pedro Rivas (guitarra) i Albert
Clemente (narració i veu principal)
“En Roc rep
l’avís que els pares arribaran una mica més tard a busca-lo i s’ha d’esperar a la biblioteca de
l’escola. Mentre s’espera, un llibre de la prestatgeria que té al davant li crida la atenció:
Història del Hard Rock.
A través d’un fet quotidià, i
per mitjà d’en Roc, us proposem un viatge de fantasia per la història del Hard Rock, des dels
seus orígens al blues i el rythm&blues, fins al heavy metal.”
Organitza: Centre Cívic La Sedeta i Casal infantil La Sedeta
Entrada gratuïta

________________________________
 Cicle de concerts d’hivern a la sala d’actes
Divendres 20 de gener, 21 h
Los Widow Makers. Juan Carlos Esteban (veu, ukelele i harmònica), Quique Sánchez
(bateria), Josete Blanco (baix elèctric), Mike Martínez (guitarra elèctrica i acústica) i Lluís
Gómez (banjo, mandolina i violí)
Aquesta banda porta a La Sedeta els ritmes clàssics nord-americans: country, blues més
tradicional, tocs de soul, western swing i molt rock and roll de la vella escola des d’una
perspectiva molt personal. Amb dotze anys de trajectòria i quatre discs, aquest grup de
l’anomenada Americana Music tocarà temes propis i versions personalitzades de clàssics
reconeguts.

Divendres 27 de gener, 21 h
Festival líric i declamació poètica. Joan Oms (tenor) i Presen Samaniego (rapsoda)
Festival líric de zarzuela, òpera, opereta, napolitanes... i declamació de poesia clàssica.

__________________________________
Cicle de concerts de Corals 2017



Trobada d’Hivern de Corals
Dilluns 25 de gener, 17 h
Sala d’actes. Entrada lliure
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

______________________________

Teatre
___________________________
8 de gener, 18 h
 “Mareig”, representació teatral de l’obra de Jordi Sánchez a càrrec del grup TEA 345
(Masrampinyo).
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
14 i 15 de gener, 18 h
 “Sentència de Sang”, representació teatral de l’obra d’Albert Capel a càrrec del grup
Vada Retro Teatre.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

________________________________
Exposicions a La Sedeta
______________________________
Fins al 10 de gener
- “Una mirada al barri”,exposició de fotografies del barri del Camp d’en Grassot-Gràcia
realitzades pels usuaris dels Clubs Socials de la Fundació Joia, dins de l’activitat Una Mirada
al barri.
Amb l’ajuda de la càmera fotogràfica, observem amb ull crític tot allò que ens crida
l’atenció. A través de les fotografies, mostrem la nostra particular visió dels llocs i espais
d’aquest barri. Aquesta activitat pretén apropar i connectar la nostra mirada amb la història
del barri, amb la seva gent, el seus carrers, parcs i recursos. I alhora connectar a la gent del
barri i el seus espais amb el nostre projecte, materialitzant-se a través d’aquesta exposició.
Del 12 al 31 de gener
- Exposició homenatge a Fermín Nicolás Romero. Un recull de la seva obra pictòrica
seleccionada per la seva filla, Rosa Nicolás.
* 12 de gener, 18 h: inauguració i visita comentada a l’exposició.

________________________________
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
- Informació i inscripcions: a partir del 12 de gener, els dijous de 10 a 13 h
- Museu de la xocolata
Preu: 9 €
Dimecres 25 de gener
Hora i punt de trobada: 9.45 h. C/ del Comerç, 36
Bus: 51 (Plaça Picasso-Jutjats), 19 i 55 (Arc de Triomf-Passeig Lluís Companys)
El Museu de la Xocolata és un equipament dinàmic impulsat pel Gremi Provincial de
Pastisseria de Barcelona. Ubicat a l’antic convent de Sant Agustí, presenta un recorregut
pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa i la seva difusió com un element
situat entre el mite i la realitat, entre les propietats medicinals i el seu valor nutritiu, que
relacionen tradició amb futur i que formen part del nostre imaginari col·lectiu.

