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[Fotos] Entrem a CASA SEAT
abans d'obrir portes al públic
CASA SEAT es posiciona com un hub en el qual redissenyar la mobilitat el demà

CASA SEAT. Un HUB per repensar la mobilitat urbana des del centre de Barcelona | Josep Mª Marcet Llosa

CASA SEAT obre les portes a la ciutat demà,19 de juny ,amb una programació de propostes
artístiques inèdites que posaran en moviment l'espai durant el divendres 19 i el dissabte 20. Els
visitants d'aquest nou centre d'experiència de marca podran descobrir en primícia la nova moto
elèctrica SEAT Mo 125 i els últims llançaments de SEAT i CUPRA, com el nou SEAT León o el
CUPRA Formentor.
Una de les estrenes del cap de setmana serà Gizaki ( "ésser humà" en basc), l'última creació dels
reconeguts ballarins Lali Ayguadé i Akira Yoshida, els que portaran a l'espai la dansa
contemporània i el llenguatge de la cultura urbana i el breakdance. Per la seva banda, Sara
Colomino presentarà una peça de dansa creada per a l'ocasió i en la qual interactuarà amb diferents
elements de l'espai, a més d'explorar les possibilitats de co-creació amb altres dels artistes
presents durant el cap de setmana.
Els visitants també tindran la possibilitat de gaudir d'una actuació intimista del cantant Cesc, un
dels músics més prometedors de l'escena pop-folk nacional, o recordar de quina manera els
artistes els van inspirar i van ajudar a passar els seus dies a casa durant els últims mesos amb
l'actuació en directe del saxofonista Alex Lebron, que al març va impressionar a la ciutat de
Barcelona amb un improvisat concert des del seu balcó. Per la seva banda, la coneguda pianista
Laura Andrés ens mostrarà que no hi ha límits perquè la música arribi a qualsevol part amb el
Pocket Piano, un instrument modular que desmuntat cap en una motxilla.
Durant els dies 19 i 20 de juny, els visitants seran testimonis del procés creatiu de l'artista
Julián Lorenzo, que crearà en directe una peça pictòrica inspirada per Barcelona, així com l'última
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obra de l'artista urbà TvBoy, que ha creat una peça que s'exposarà permanentment a la planta 1.
[galeriadefotos]236[/galeriadefotos]

Un hub de la mobilitat
CASA SEAT es posiciona com un hub en el qual redissenyar la mobilitat el demà i en aquest sentit
oferirà un ampli programa de debats i trobades relacionades amb aquesta temàtica.
En les setmanes vinents, entre altres activitats, l'auditori acollirà la primera xerrada
TEDxBarcelonaSalon a CASA SEAT. El 25 de juny, el biòleg Alvaro Jansà, FabManager en FabLab
Sant Cugat i coordinador de Coronavirus Makers, explicarà de quina manera la comunitat maker
de Barcelona s'ha organitzat per donar resposta a la crisi sanitària. Així mateix, CASA SEAT oferirà
el 9 de juliol un debat que tractarà sobre els reptes del sector del transport de passatgers a la
situació actual.
Aquest comptarà amb la participació de Javier Gándara, president de l'Associació de Línies Aèries
(ALA) espanyola i director general d'Easyjet a Espanya; Manel Villalante, director general
d'Estratègia i Innovació de Renfe, i Mario Massarotti, CEO de Grimaldi Logística Espanya.
L'agenda actualitzada d'activitats amb la qual CASA SEAT vol dinamitzar i integrar-se en
l'ecosistema cultural, artístic i empresarial de la ciutat està disponible a https://casa.seat
(https://casa.seat)
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