Agenda d’activitats del Centre Cívic La
Sedeta per al mes de març 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
_____________________________________
Cinema
____________________________________
Festival IN-EDIT a La Sedeta. Cine documental musical
- Dimarts 17 de març, a les 19 h
The Bass of Woman
Joana Fornós / Espanya / 66 min / 2019 / VO
Activitat inclosa al Març Violeta
Anàlisi en clau feminista de l’escena Sound System barcelonesa. Selectores, sing-jays,
productores, ballarines i promotores combaten la invisibilitat de la dona a la cultura musical
d’arrel jamaicana.
Col·loqui posterior amb la directora, Joana fornós.
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 25 de març, a les 17.30 h
Cançons per a infants i bestioles
Linda Hambäck i Marika Heidebäck, Suècia, 2015. 30 minuts.
Les peces musicals de Tänk om…, (Linda Hambäck i Marika Heidebäck, 2014) estan
protagonitzades per famílies de tota mena d’animals que habiten mons fantàstics plens de
ritmes de jazz. La veu de la cantant ens narra les seves vivències i ens convida a imaginar què
passaria si ens transforméssim en una d’aquestes bestioles.
*Sessió amb veu cantada en directe

_____________________________________
_____________________________________
•

Març violeta a La Sedeta

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que se celebra el 8 de març, els
serveis del Centre Cívic La Sedeta i diverses entitats del districte de Gràcia organitzem tot un
seguit d’activitats i accions per reivindicar els drets i la visibilitat de les dones en els espais
artístics, socials i polítics.

- Fins al 5 de març
III Concurs de dibuix i pintura infantil "Una dona important a la meva vida"
Categories Infantils:
-

Categoria 3-7 anys
Categoria de 8 a 12 anys

Entrega de dibuixos i pintures: fins al 5 de març, a la consergeria del centre en horari
d’obertura (de dilluns a divendres de 8.30 a 22 h i dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 21 h
Exposició de les obres presentades: del 9 al 31 de març. A les escales entre la 2a i 3a planta
del centre cívic.
Organitza: Casal Infantil La Sedeta

____________________________

Dissabte 14 de març, de 16 a 24.30 h
Grassonada Feminista
Una tarda plena d’activitats i tallers que pretén treballar diferents perspectives de gènere amb
les joves i adolescents del barri: autodefensa feminista, deconstrucció de la masculinitat,
identitats dissidents, sexualitat i molt més.
Adreçat a joves entre 12 i 16 anys

- A les 19.30 h: música per ballar i gaudir de la festa totes juntes en un ambient saludable i
lliure d’agressions.
Organitza: Espai Adolescent La Sedeta i Grassonets del Camp

____________________________
Dimarts 17 de març, a les 19 h
The Bass of Woman
Festival In-Edit, cinema musical.
(més informació a l’apartat cinema)

____________________________
Dimecres 18 de març, a les 12.15 h
Sessió àudio-visual: “La dona a la música”
A càrrec de Víctor Frigola, professor del Taller d’Estimar la Música.
Entrada lliure
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

____________________________
Dimecres 18 de març, a les 17.30 h
Contes que cuiden la vida
Narració de contes i realització de tallers infantils per fer un mural (dibuixos, pintures...), a
càrrec d'InteRed, ONG que aposta per una educació transformadora.

- A les 19.30 h: Documental sobre l'exposició "Al otro lado del cuidado" i col·loqui posterior
Organitza: Centre Cívic La Sedeta i InterRed

____________________________
Dijous 19 de març, a les 9.45 h
La gràcia de les dones, obreres, burgeses, artistes...
Ruta a càrrec de la historiadora Carolina Chifoni.
Preu: 9 €
Cal inscripció prèvia a l’Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta, els dijous de 10 a 13 h
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

____________________________

Divendres 20 de març, a les 22 h
Joina, Companyes
(Més informació a l’apartat de Música)
Espectacle del Barcelona Districte Cultural

____________________________
Dissabtes 21 i 28 de març, a les 18 h
• “Ocho Mujeres”, representació teatral de l’obra de Robert Thomas, a càrrec del grup
Dinàmics Teatre.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

____________________________
22 de març, a les 18 h
• "La Lola. Memorias de una mujer republicana" (basada en la vida de la militant
comunista Lola González Nicolás), dirigida per Ivan Campillo i interpretada per Mireia
Clemente.
Taquilla inversa

- A les 20 h: actuació de La Sedeta Gospel Singers , coral nascuda a La Sedeta i dirigida
per l'Anna Ruggiero.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

____________________________
Del 2 al 30 de març
Exposició "Al otro lado del cuidado”
(Més informació a l’apartat d’Exposicions)
Organitza: Centre Cívic La Sedeta i InterRed

____________________________
____________________________
Música a la Sedeta
____________________________
• Cicle de concerts d’hivern a la sala d’actes
Divendres 6 i dissabte 7 de març, a les 21 h
Camp de Bluegrass a La Sedeta. Concert dels professors (dia 6) i dels alumnes
(dia 7)

Entrada gratuïta.
Organitza: Festival Al Ras i Centre Cívic La Sedeta.

Divendres 13 de març, a les 21 h
El Sobrino del Diablo porta a La Sedeta ‘El Poder de Mortadelo’
El Sobrino del Diablo (veu i guitarra), Sergi Carós (baix i cors) i Ariel Vándor (bateria)
‘El poder de Mortadelo’, nou show d’El Sobrino, és un espectacle de monòlegs i cançons
amb un nexe temàtic d’inici a fi: la nostàlgia dels anys d’infantessa i joventut, sempre sota un
prisma irònic i humorístic. Rememorant els tebeos (Mortadelo i Filemón, Ásterix i Obélix...),
les proeses esportives i el despertar a la sexualitat, es retrata un món que es transforma en
un laberint surrealista i incomprensible als ulls dels adolescents. Això dona lloc a situacions
divertides, però també a moments de soledat i conflicte, que empenyen al personatge
protagonista a refugiar-se en la seva música i les seves pel·lícules.
El resultat de tot això és un espectacle molt melòman i cinèfil, ple de referències als anys 80 i
90, però també amb reflexions totalment actuals. És un retrat d’una generació que ha trobat
consol en la seva vocació outsider i freakie (Tolkien, còmics, cinema en VSOE...).
Musicalment beu de les fonts del blues, el folk i el rock més clàssic, sense oblidar la constant
interacció amb el públic. Amb aquest espectacle, El Sobrino celebra 20 anys als escenaris,
amb gairebé 3000 concerts per la Península i 12 discos oficials editats.
Entrada gratuïta.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

Divendres 20 de març, a les 21 h
Joina, Companyes
Espectacle del Barcelona Districte Cultural inclòs al Març Violeta
Companyes és l’àlbum debut de la pianista i compositora Joina Canyet. D’ençà de la seva
presentació, el projecte no ha parat de rodar. Companyes s’ha consolidat com una proposta
que destaca per l’original fusió d’estils: rap, jazz, funk i electrònica que està present a les
harmonies i melodies de cada tema. Aquest treball ens recorda al moviment Slam Poetry
d’altres països europeus, com França, i rep influències de l’artista Grand Corps Malade, un
dels seus precursors. També, dels artistes No name, Erika Badu, Tom Misch o Solange.
Companyes neix amb l’objectiu d’utilitzar l’art com una eina transformadora per replantejar
els poders fàctics, els rols de gènere, la societat líquida i l’existència d’altres maneres
d’estimar i de viure.
Entrada gratuïta.
Cal inscripció prèvia al web del centre o trucant als telèfons 93 207 37 03 / 93 459 12 28.
Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta

________________________________
• Concert Barcelona Obertura Spring Festival a La Sedeta
Divendres 27 de març, a les 21 h

ESMUC: Música antiga
Concert a càrrec de Miguel Bonal, viola de gamba
És necessària inscripció prèvia a través del web www.barcelonaobertura.com, trucant al 93
459 12 28 / 93 207 37 03 o presencialment al centre.
El Barcelona Obertura Spring Festival està organitzat pel Liceu, el Palau de la Música
Catalana i L'Auditori, amb el suport de L'Ajuntament de Barcelona.

__________________________________________________
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.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

___________________________
Teatre
___________________________
21 i 28 de març, a les 18 h
• “Ocho Mujeres”, representació teatral de l’obra de Robert Thomas, a càrrec del grup
Dinàmics Teatre.
Activitat inclosa al Març Violeta.
Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
•

22 de març, a les 18 h
"La Lola. Memorias de una mujer republicana" (basada en la vida de la militant comunista
Lola González Nicolás), dirigida per Ivan Campillo i interpretada per Mireia Clemente.
Activitat inclosa al Març Violeta.
Taquilla inversa

_______________________________
Exposicions a La Sedeta
________________________________
Del 9 al 30 de març
"Al otro lado del cuidado”, exposició d’imatges i textos que pretén fer-se eco de les veus, les
paraules i les històries de vida de dones migrades, donant visibilitat a les causes i
conseqüències de la cadena global de cures. Amb l’exposició també volem visibilitzar i

reconèixer els processos d’apoderament, tant personal com col·lectiu de les seves
protagonistes.
* 18 de març, a les 19 h
Projecció del documental sobre l'exposició amb col·loqui posterior.
Exposició inclosa al Març Violeta.

_______________________________
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
- Visita als jardins de Sarrià. De Vil·la Cecília als Jardins de la Quinta Amèlia
(2
hores)
Preu: 6 €
Dijous 5 de març
Hora i punt de trobada: 9.45 h, al c/ Santa Amèlia (entrada principal Jardins vil·la Cecília)
Bus: 34,130 i V3
Passejarem per antics jardins privats, vinculats a antigues propietats burgeses, i
recuperats el segle passat com a jardins públics. Fruirem de la seva riquesa botànica i
paisatgística, alhora que recuperarem la seva història.
- La Gràcia de les Dones obreres, burgeses, artistes... (3 hores)
Preu: 9 €
Dijous 19 de març
Hora i punt de trobada: 9.45 h, a la plaça de la Vila de Gràcia
Metro: L3 (verda) i L5 (blava), Diagonal. Bus: 22,24,39,87,114,H8 i V17. FGC: L6 i L7,
Gràcia
Passejarem pels carrers i les places del nucli històric de Gràcia, recuperant el protagonisme
de les dones al llarg de la seva història, en fets puntuals com la Revolta de les Quintes, el
seu protagonisme silenciós i quotidià, com a dona treballadora, burgesa, culta, musa de
les arts...

