Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de gener 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
____________________________
Música a la Sedeta
____________________________
 Cicle de concerts d’hivern a la sala d’actes
Divendres 19 de gener, 21 h
“A l’aire”. Clara Sallago (veu), Elena León (saxo soprano), Marina Vallet (saxo alt), Martí
Serra (saxo tenor) i Núria Brull (saxo baríton)
“A l’aire” ens ofereix una aproximació a la cançó d’arrel tradicional, buscant una
reinterpretació actual i molt personal de cada un dels temes a partir dels nous timbres i
sonoritats que ofereix el seu format. Entre els saxofonistes hi trobem músics de clàssica i de
jazz que fusionen la música de cambra amb la improvisació, així com les sonoritats
característiques d’aquests dos mons cap a la recerca d’un so propi. La veu combina el paper
de “veu cantant” amb la fusió dins del conjunt com un instrument més, desenvolupant la
seva versatilitat tímbrica.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
Entrada gratuïta

________________________________
- Trobada d’Hivern de Corals: Dilluns 22 de gener, a les 17 h
Coral La Sedeta i tres corals convidades
Sala d’actes. Entrada lliure
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

Presentació llibre
___________________________________
Presentació del llibre Natali o Naha, a càrrec del seu autor, Joan
Llopis
Dimarts 23 de gener, 19 h
Aquest llibre va néixer al centre Cívic La Sedeta, en els tallers d’Escriptura Creativa del curs
2016-2017, en els que hi va participar Joan Llopis. L’autor va continuar treballant en la seva
obra durant tot l’estiu fins que es va publicar a la tardor. El llibre és un thriller d'espies amb
molt de ritme.
Sinopsi: "Natali Melara és una dona jove, elegant, empleada model del Wiener Bank, a
Viena, però al mateix temps també és Nahan, agent encoberta del Mossad. Durant alguns
anys ha pogut mantenir les seves dues identitats en equilibri, però ara cau al xantatge d’un
dels homes més cruels i perillosos d’Europa, que és, a més a més, enemic personal del seu
pare. Des d’aquest moment, Natali es veu immersa en un joc en el que li és difícil arribar a
controlar si actua com a Natali o com a Nahan. Qui dispara el tret, qui la llàgrima? Natali o
Nahan és un thriller trepidant que parla sobre la identitat i la venjança."
Entrada lliure
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

______________________________________
Teatre
___________________________
20 i 21 de gener, 18 h
 “Consell Familiar”, representació teatral de l’obra de Cristina Clemente, a càrrec del grup
Vada Retro Teatre.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

________________________________
Exposicions a La Sedeta
______________________________
Fins al 31 de gener
- “Màgia, música i experimentació gràfica”, exposició de pintura de Francesc de Diego
Fuertes, artista gràfic.
Tres grups d'obra: Màgia, Música i Experimentació (principalment amb cafè i vi com a
tècniques aquoses).

________________________________

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 4 de gener, els dijous de 10 a 13 h
- Exposició “Poesia Brossa” al MACBA
Preu: 5 €
Dijous 18 de gener
Hora i punt de trobada: 11.45 h, Plaça dels Àngels
Metro: L2 (lila), Universitat / L3 (verda), Catalunya. Bus: 50 (Plaça Universitat)
El MACBA presenta Poesia Brossa, una revisió del treball d’aquest artista a través dels
llibres, les recerques plàstiques, travessant el teatre, el cinema, la música, les arts d’acció,
els gestos dels quals va ser pioner. L’exposició que el MACBA prepara vol aproximar-se a
l’obra de Brossa posant l’accent en la reconsideració de la seva influència i interrelació
amb la pràctica d’altres artistes.
- Espai Bombers - Parc de la Prevenció de Barcelona
Preu: 6 €
Dijous 25 de gener
Hora i punt de trobada: 11.45 h, Carrer de Lleida, núm. 30.
Metro: L3 (verda), Poble Sec. Bus: H16 (Paral·lel-Floridablanca), 55 (Lleida-Av.
Paral·lel), 50
El Parc de Bombers del Poble Sec és el més antic d'Espanya que continua en peu i, a més,
és l'única caserna de bombers històrica que es conserva a Barcelona. Aquesta construcció
d'estil neoclàssic va ser dissenyada per l'arquitecte Emilio Gutiérrez i es va edificar l'any
1929, amb motiu de l'Exposició Internacional. Recorregut per l'antiga caserna del Poble
Sec, actualment reconvertida en centre formatiu i divulgatiu dedicat a la prevenció i la
seguretat, així com en espai museístic que posa en valor el patrimoni i la trajectòria
històrica del Cos de Bombers de Barcelona.

