
Com es va adaptar el Centre Cívic La 
Sedeta al confinament? 

• Degut a la COVID 19, el Centre Cívic La Sedeta va romandre tancat des del 
13 de març fins al 15 de juny de 2020.   

 

• Durant aquests mesos calia mantenir el víncle amb el veïnat i amb el teixit 
associatiu del territori. Vam potenciar el web del centre cívic, creant un 
espai on vam recollir les iniciatives ciutadanes de recollida d’aliments i les 
xarxes de suport mutu sorgides al territori:  Llibreria La Caníbal, Projecte 
Cuchara, Rebost Solidari de Gràcia, Restaurants Txalpeldun Sagardi, 
Projecte comunitari Radars, el suport del PIAD a dones que pateixen 
violència masclista, recursos de suport emocional i psicològic (Col·legi de 
Psicòlegs, Fundació Eulàlia Torras de Beà…), recomancions de Salut Mental  
per a pares i mares separats en la guarda dels infants durant el 
confinament,  orientacions per a les famílies d’acollida d’infants de 0 a 3 
anys separats dels seus adults referents per la Covid...  

 



Com es va adaptar el Centre Cívic La 
Sedeta al confinament? 

• També van difondre al nostre web la tasca que van asumir els Ateneus de 
Fabricació per fabricar mascaretes i pantalles protectores per als 
col·lectius de població de risc, informació sobre els punts d’assessorament 
energètic i sobre les iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona per recopilar 
les experiències dels ciutadans durant el confinament (Memòries del 
confinament) , per crear un espai (Barcelona Recorda) on els ciutadans 
poguessin expresar i compartir experiències, il·lusions, emocions, 
esperances… També van publicar les 10 mesures impulsades des de l’Icub 
per reduir l’impacte del Covid al sector cultural.  
 

• Van crear la BSO del Centre Cívic La Sedeta amb una selecció de 43 
cançons en Spotify dels músics que van actuar als cicles de programació 
musical del centre de finals de 2019 i principis de 2020.  

 



Com es va adaptar el Centre Cívic La 
Sedeta al confinament? 

• Vam aprofitar també per donar a conèixer el documental web ‘Memòria 
de La Sedeta. Teixint històries de vida’, que forma part del Projecte de 
recuperació de la memòria històrica de La Sedeta. 
 

• Des del primer moment del confinament, vam utilitzar les xarxes socials 
del Tallers (Instagram, Facebook i Twitter), ja que el centre no hi té, per 
oferir propostes culturals sense haver de sortir de casa: art, cinema, 
lectura, teatre, música, cos i salut, cuina, idiomes, Infants… També es va 
fer un Trivial de La Sedeta,  el  Museu de La Sedeta (fotos d’algunes 
persones de l’equip imitant una imatge d’un quadre), la celebració de Sant 
Jordi, el Barcelona Poesia, fragments de vídeos de músics que havien 
d’actuar a La Sedeta… Algunes d’aquestes propostes es van recollir a 
l’apartat del Web ‘Iniciatives de La Sedeta’. També difonien totes aquestes 
propostes al Departament de Comunicació del Districte de Gràcia i a 
Comunicació de la Xarxa de Centres Cívics de l’ICUB.  



Com es va adaptar el Centre Cívic La 
Sedeta al confinament? 

• A part del web i de les xarxes socials, vam mantenir també el 
contacte amb les entitats del territori per mail en determinats 
moments: al principi del confinament per informar-les que el centre 
estava tancat però que seguien treballant des de casa per oferir-les 
una oferta social i cultural, per desitjar-les un feliç Sant Jordi, i 
proposant-les escoltar la recopilació de música sobre la revetlla de 
Sant Joan que van fer a través  de la playlist (BSO)de La Sedeta.  



Captures Xarxes Socials La Sedeta des de casa 
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Línies d’actuació prioritàries del Centre 
Cívic  La Sedeta després de la Covid 19 

1) Dotar a l’equipament dels recursos infomàtics i telemàtics necessaris per 
per poder fer la programació i altres serveis en línia: Yotube, streaming, 
connexió fixe a Internet… 

 

2) Creació de les xarxes socials del Centre Cívic La Sedeta, ja que és l’únic 
centre cívic de la ciutat que no en té. Ara més que mai, són necessàries 
per poder difondre les activitats programades de forma telemàtica, ja que 
els programes en suport paper no es poden compartir ni podem portar els 
cartells de les activitats als centres educatius i a entitats de l’entorn de La 
Sedeta. Al novembre hem obert el canal de Yotube del Centre Cívic La 
Sedeta per poder difondre activitats del centre.  



Línies d’actuació prioritàries del Centre 
Cívic La Sedeta després de la Covid 19  

 

3) Donar suport a les iniciatives ciutadanes i a les xarxes de suport mutu 
del territori sorgides per paliar les desigualtats socials provocades per la 
Covid 19. 
 

4) Participar activament en els projectes que surtin de la Taula de Salut 
Comunitària de Vila-Grassot i també ens els de sostenibilitat de les entitats 
del territori i a nivell de ciutat.  
 

5) Estar atents a les demandes dels veïns i veïnes, entitats, actors socials 
del territori per treballar plegats i poder donar una resposta coordinada a 
les noves necessitats i demandes socials.  
 

6)Detectar projectes culturals emergents per donar a conèixer la seva 
creació i fer xarxa. Difondre aquests projectes a través de les xarxes socials 
del centre. 
 
 
 


