Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de març 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
______________________________
______________________________________
Cine documental musical

_____________________________________
Festival IN-EDIT a La Sedeta
El Festival Internacional de Cine Documental Musical IN-EDIT torna a La Sedeta aquest
trimestre amb dues noves propostes:

- Dimarts 6 de març, 19 h
LES MANS D’ALÍCIA
Verònica Font, Yolanda Olmos
España / 61 min. / 2017 / Español, Catalán, Inglés
L’esplendorosa trajectòria d’una de les pianistes més excepcionals
de tots els temps, la barcelonesa Alícia de Larrocha.
L’obsessiva dedicació, l’antidivisme, la sofisticació i també la soledat d’una nena prodigi que
va esdevenir incomparable intèrpret de Mozart, Granados, Albéniz o Mompou. En ella,
l’única cosa petita era el seu tamany.
Entrada lliure
Organitza: ICUB (institut de Cultural de Barcelona ) i Centre Cívic La
Sedeta

______________________________________

La Sedeta celebra el Dia Internacional de la Dona

______________________________________
Dijous 22 de febrer, 1 de març i 8 de març
-De les 18.00 a les 20.00 h: Taller Traient-nos la Disfressa de Superwoman. “Cada dia menys
perfecte, més humana, més feliç”. Sovint les dones volem demostrar-nos i demostrar al
nostre entorn que podem amb tot. Però... què passaria si un dia no féssim les coses des
d’aquesta autoexigència?
Cal inscripció prèvia a: bit.ly/centrefamilies
Organitza: Centre per a Famílies amb Fills i Filles Adolescents de La Sedeta

Dijous 15 de març
- De les 18.00 a les 20.00 h: Taller Fent Equip Parental. La família és com un equip de
bàsquet, cadascú té una funció i, si algú falla, falla l’equip i no anotem els punts desitjats.
Com ens posicionem els pares, mares i/o tutors?
Cal inscripció prèvia a: bit.ly/centrefamilies
Organitza: Centre per a Famílies amb Fills i Filles Adolescents de La Sedeta

Divendres 16 de març
- De les 17.00 a les 19.00h: Taller d’Autodefensa. La instructora Karin Konkle ensenyarà
diferents tècniques per defensar-se.
Organitza: Espai Jove La Sedeta

Dimarts 20 de març
- 17.30 h: Petita Dona Escènica a càrrec de Dona Cançó, espectacle familiar de gènere
format per petites peces de diverses disciplines (1 h):
- “El Ogro Payaso”, representació del conte de Glòria Fuertes, que parla sobre el
maltractament infantil, narrat per Ariadna Martí i amb la música en directe d’Alicia Martel.
- “La Martel”, l’Alicia Martel farà de mestra de cerimònies durant tot l’acte, cantant algunes
cançons infantils que sempre han tingut connotacions masclistes i que ara ella reivindica
amb unes lletres totalment transformades.
- “Cía La La Clown”, tres pallasses molt compromeses volen donar una conferència sobre la
igualtat de gènere. Tenim la conferenciant i les seves ajudants, una es diu ‘Power’ i l’altra
‘Point’... quin embolic que s’han fet, a partir d’ara tot és possible!
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
- 18.30 h: Acte de lliurament dels premis del I Concurs Infantil i Juvenil de Dibuix i Pintura
“Homenatge a les dones que acompanyen als infants i joves en el seu dia a dia”. Exposició
d’originals dels participants entre el 12 i el 23 de març
Organitza: Casal Infantil La Sedeta i Espai Jove La Sedeta

Dimecres 21 de març
- 18 h: “Dones d’Aigua” a càrrec d’Elisabeth Ulibarri (narració) i Paco Peñaranda (música).
Fortes, imparables, dolces i salades, mal·leables, sòlides i gasoses, serenes i salvatges. Obren
camins, esberlen roques i s'escapen fins de la mort. Arriben allà on ningú més no arribaria.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
- 19 h: Presentació comentada de fotografies sobre la dona treballadora realitzades pels
alumnes del Taller de Fotografia Digital amb el Mòbil. Exposició d’originals dels
participants entre el 22 de març i el 18 d’abril.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
- 20.15 h: Actuació de la Coral “La Sedeta Gospel Singers”
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

Divendres 23 de març
- De les 16.30 a les 19.00h: Taller de Ball obert a tot el públic i Photocall Reivindicatiu. En
aquest espai podràs triar la dona de la història que més t’agradi, agafar els seus trets
característics i fer-te una fotografia adoptant el seu perfil.
Organitza: Espai Jove La Sedeta
- 22 h: Concerts Dona Cançó: Actuacions de Claudia Cabero i Esmeralda Freire a La
Cafeteria La Sedeta.
Claudia (veu, guitarra i looper) fa versions de cançons de diferents procedències,
amb molta influència mediterrània, i incorpora cançons pròpies.
Esmeralda (veu, guitarra i piano) canta les seves pròpies cançons, inspirades en les seves
experiències.
Organitza: Coordinadora d’activitats de grups de rock La Sedeta

Del 15 de març al 2 d’abril
- “Dones de Barcelona, Itineraris Històrics”, Exposició d’imatges i textos elaborada per la
Regidoria de Dona i Drets Civils i els Consells de Dones dels Districtes de Barcelona i cedida
pel CIRD (Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones) de l’Ajuntament de Barcelona.
L’exposició mostra una selecció d’imatges dels deu volums de la col·lecció Dona i Moviments
Urbans, publicats entre 1996 i 2015 sota la coordinació de la historiadora Isabel Segura, que
posa de relleu el protagonisme de les dones de Barcelona en la construcció de cada districte
de la ciutat. L’obra s’estructura en eixos temàtics: el treball domèstic i d’atenció, el treball
remunerat i les accions comunitàries i polítiques.
Entrada lliure a totes les activitats

____________________________
_____________________________________
Música a la Sedeta
____________________________
 Cicle de concerts d’hivern a la sala d’actes
Divendres 9 de març, 21 h
Tanghoyde presenta: Tango “un antes y un después”
Rodolfo Jäger (veu) i Guillermo Gomez Alvarez (guitarra). Artista invitada: Jorgelina
Giordano (piano).

Divendres 16 de març, 21 h
Concert de piano de Ragtime Clàssic. Jorge Gil fa un homenatge a Scott Joplin,
màxim exponent del gènere, amb motiu del 150 aniversari del seu naixement.
Jorge Gil Zulueta (piano)
Després de diversos anys acompanyant amb el piano projeccions de cinema mut, el pianista i
compositor Jorge Gil ens ofereix un tribut a Scott Joplin i l’anomenat ragtime clàssic, fugint
dels malabarismes i l’execució massa ràpida d’algunes interpretacions d’aquest gènere. Fidel
a la idea de Scott Joplin, qui sempre deia que el ragtime havia d’executar-se en temps lents,
Gil vol ressaltar la importància del Joplin compositor, que buscava una evolució culta del
ragtime i va arribar a escriure dues òperes.
Jorge Gil també recupera en el seu repertori algunes peces del ragtime més “ballable” (el
més ociós) o el jazz més primitiu influenciat per la moda del moment.
Entrada lliure als concerts
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

__________________________
Cicle de corals 2018
__________________________
- Trobada de Primavera de Corals: Dilluns 19 de març, a les 17 h
Coral La Sedeta i tres corals convidades
Sala d’actes. Entrada lliure
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

__________________________
Teatre
___________________________
24 i 25 de març, 18 h



“Dues Dones que Ballen”, representació teatral de l’obra de Josep Maria Benet i Jornet,
a càrrec del grup Dinàmics Teatre.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

____________________________
Exposicions a La Sedeta
____________________________
Del 26 de febrer al 14 de març
- “Mirades solidàries”, exposició de les fotografies presentades per les ONG del
Districte de Gràcia, que treballen la Cooperació Internacional, a la quarta edició del Concurs
Fotogràfic Gràcia Solidaria.
* 7 de març, 19 h: Presentació ONG Gràcia Solidària i projectes.
Del 15 de març al 2 d’abril
- “Dones de Barcelona, Itineraris Històrics”, Exposició d’imatges i textos elaborada per la
Regidoria de Dona i Drets Civils i els Consells de Dones dels Districtes de Barcelona i
cedida pel CIRD (Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones) de l’Ajuntament de
Barcelona.
L’exposició mostra una selecció d’imatges dels deu volums de la col·lecció Dona i
Moviments Urbans, publicats entre 1996 i 2015 sota la coordinació de la historiadora Isabel
Segura, que posa de relleu el protagonisme de les dones de Barcelona en la construcció de
cada districte de la ciutat. L’obra s’estructura en eixos temàtics: el treball domèstic i
d’atenció, el treball remunerat i les accions comunitàries i polítiques.
* 20 de març, 19 h: 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 4 de gener, els dijous de 10 a 13 h

- Finca Sansalvador
Preu: 6 €
Dijous 8 de març
Hora i punt de trobada: 10.45 h, Passeig Mare de Déu del Coll, núm. 79
Metro: L5 (blava), El Coll-La Teixonera. Bus: 92 (Mare de Déu del Coll-Santuari), 87 (Pg.
Mare de Déu del Coll-Lorda)
La finca Sansalvador es troba entre el carrer de Pineda i el passeig de la Mare de Déu del
Coll, al barri d'El Coll (districte de Gràcia), Barcelona. Es tracta d'una obra modernista de
Josep Maria Jujol, construïda entre 1909 i 1910. Actualment és seu del Taller d'Història de
Gràcia. Aquest immoble està inscrit com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) en l'Inventari
del Patrimoni Cultural català.
Museu del Perfum
Preu: 6 €
Dijous 15 de març
Hora i punt de trobada: 10.45 h, Passeig de Gràcia, núm. 39 (Perfumeria Regia)
Metro: L3 (verda) i L4 (groga), Passeig de Gràcia. Bus: 7, 22, 25, V15 (Passeig de GràciaAragó)
El Museu del Perfum de Barcelona, instal·lat al Passeig de Gràcia núm. 39, s´inaugurà a
mitjans de l’any 1963 amb el propòsit de mostrar al públic l´evolució dels flascons i
recipients per a perfums a través de la història i en diferents indrets geogràfics. En les
seves vitrines s´exposen recipients egipcis, grecs, etruscos, romans, àrabs i d´altres
cultures, així com peveters, perfumadors i flascons de perfums de totes les èpoques i les
més modernes creacions dels perfumistes d´avui.

_________________________________

