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INFORMÀTICA I 
TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 
Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sess. Inici 7 d’octubre)
Preu: 74,60 €

Entén com funcionen els ordinadors
Vols deixar de dependre del teu fill, nebot, net, 
germà, parella o veí per temes informàtics? 
Coneixerem què és un ordinador, quins avan-
tatges ens pot proporcionar i aprendre a fer 
un bon ús d’aquesta gran eina. Perdrem la por 
a utilitzar-lo; clarificarem conceptes i dissipa-
rem els dubtes més comuns, per tal de fer dels 
ordinadors una eina efectiva i útil pel nostre 
dia a dia, i que aquest “estrany” deixi de ser-
ho i esdevingui un complement que ens ajudi 
per al nostre desenvolupament personal. No 
et preocupis, tots partim des de zero.
Professor: Enrique Pisa

GUARDA I ORGANITZA LES 
TEVES FOTOS   
Dimarts de 18.30 a 20 h
(9 sess. Inici 1 d’octubre)
Preu: 67,14 €

Els records, ben guardats
Gràcies a les càmeres digitals i els dispositius 
mòbils podem fer multitud de fotos i vídeos, 
però sovint queden oblidades perquè no sa-
bem com gestionar-les. Aprendrem a trobar, 
guardar i organitzar les fotos tant a l’ordinador 
com al núvol. Descobrirem també com podem 
fer presentacions per ensenyar les fotos als 
nostres familiars o amics de manera amena 
i divertida.
Professor: Jaime Rodríguez

DESCOBREIX LES MILLORS 
APPS DEL MOMENT  
Dimarts de 20 a 21.30 h

(9 sess. Inici 1 d’octubre)
Preu: 67,14 €

Comunica’t!
Actualment existeixen multitud d’aplicacions 
gratuïtes que ens permeten fer tot tipus de 
tasques amb els nostres smartphones i tau-
letes: compartir fotografies, escoltar música, 
veure la televisió, fer videotrucades, cercar 
una adreça... Revisarem com trobar, instal·lar i 
configurar algunes de les apps més famoses. 
També donarem recomanacions per poder 
triar les aplicacions més segures. 
Professor: Jaime Rodríguez

HUMANITATS I CIÈNCIES 
SOCIALS

VISITA ELS MUSEUS I LES 
EXPOSICIONS DEL MOMENT
Dijous de 17 a 18.30 h  
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Una experiència enriquidora que et farà 
viatjar
Descobrirem les exposicions més repre-
sentatives de la temporada de tardor dels 
museus, galeries i sales d’art de Barcelona, 
comentades i detallades per la professora. La 
primera sessió es realitzarà al centre i la resta 
a l’exterior. Les entrades aniran a càrrec dels 
participants.
Professora: Maria Concetta Marino

ENTENEM L’ART                 
CONTEMPORANI 
Dijous de 20 a 21.30 h  
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Cada dia més a prop de l’art actual
Vivim plenament en l’excitant món de l’art 
contemporani on els artistes interactuen amb 
temàtiques actuals com el medi ambient, la 
ciència, la política i la globalització. A través 
d’aquest taller descobriràs el que ha passat 
des de finals del segle XX fins a l’actualitat en 

INSCRIPCIONS

A partir del 2 de setembre a les 10h del matí.

Al centre, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i 17 a 20 h. 
Per Internet, a les 10h a https://cursoslasedeta.inscripcionscc.com

- Les places són limitades per a tots els tallers.
- El pagament del taller es podrà realitzar en efectiu o amb targeta.
- El suplement en concepte de material de les activitats indicades 
s’haurà d’abonar en efectiu en el moment de la inscripció o el primer 
dia de classe si s’ha fet la inscripció per Internet.  
- Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, 
excepte si el taller s’anul·la per part de l’organització. 
- El centre es reserva el dret a canviar el professor/a, el dia, l’horari o la 
ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú.
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la història de l’art i aprendràs els mecanismes 
que governen les creacions artístiques i el 
canvi de paradigma que s’ha produït. El taller 
tindrà 8 sessions teòriques a l’aula i dues sor-
tides a l’exterior en dissabtes (19 d’octubre i 
23 de novembre d’11 a 12.30h). Les entrades 
(si és que s’han de pagar) aniran a càrrec dels 
participants.
Professora: Maria Concetta Marino

ÀGORA: DIÀLEGS FILOSÒFICS
Dijous de 18.30 a 20 h  
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Practica el “Filo Cafè”
L’Àgora fa referència a les places de l’antiga 
Grècia, centre de reunió i d’intercanvi comer-
cial, polític i cultural. També és un dels espais 
on neix l’activitat filosòfica, basada en el dià-
leg, la reflexió i el qüestionament de les nos-
tres idees i creences. En aquest taller volem 
rescatar aquest esperit d’intercanvi i indaga-
ció vers temàtiques relacionades amb la filo-
sofia tant com amb la nostra vida quotidiana. 
No és un taller de filosofia acadèmica, sinó de 
diàleg i reflexió filosòfica.
Professor: Pablo Bozzo

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEM-
PORANI: DEL CRACK DEL 29 A 
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL
Dimarts de 20 a 21.30 h  
(10 sess. Inici 1 d’octubre)
Preu: 74,60 €

Entendre el passat per comprendre el 
present
El segle XX té molts tombants, però cap més 
important que el produït el 24 d’octubre de 
1929, quan el benestar dels anys vint es va 
esvair per donar pas a un període crític en tots 
els sentits per la davallada de Wall Street. L’en-
fonsament del sistema capitalista posterior a 
la Primera Guerra Mundial donaria volada als 
totalitarismes i crearia una època d’incertesa 
amb Hitler com a màxim exponent històric del 
feixisme, mentre a l’altra banda del ring comu-
nisme i democràcia tremolaven davant una 
guerra que, de mica en mica, va acabar sent 
inevitable per a desgràcia de tots.
Professor: Jordi Corominas

ENTENDRE EL MÓN D’AVUI: 
DEBATS D’ACTUALITAT  
Dimecres de 18.30 a 20 h  
(10 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Debats i reflexions de l’actualitat
El filòsof i polític italià Antonio Gramsci va dir 
que quan allò nou no s’ha consolidat i allò vell 
no ha marxat sorgeixen els monstres, i com 
el nostre temps n’és ple i ve carregat d’in-
certeses, no tenim gaire clar cap a on anem. 
Per aquest motiu convé reflexionar, analitzar 
i pensar. Parlarem d’assumptes d’actualitat 
amb perspectiva, mirant al passat per enten-
dre el present mentre comentem temes claus, 
notícies de la setmana i en parlem des d’una 
visió objectiva
Professor: Jordi Corominas 

GAUDEIX DEL JAZZ EN VIU!        
Dijous de 20 a 21.30 h 
(5 sess.: 10 d’octubre | 14 i 21 de 
novembre | 5 i 12 de desembre)
Preu: 37,30 € 

Les arrels de la música que escoltem
Gaudirem dels millors concerts i jam sessions 
de la ciutat. Analitzarem la música que s’ha 
escoltat i també veurem i escoltarem  alguns 
dels grans concerts de la història del jazz. Són 
cinc sessions teòriques en setmanes alternes 
i quatre sortides a concerts. Les entrades (si 
és que s’han de pagar) aniran a càrrec del 
participant.
Professor: Pau Fuster

ANEM AL TEATRE 
Grup A. Divendres de 20 a 21.30 h 
(5 sess. Inici 27 de setembre)
Grup B. Divendres de 20 a 21.30 h 
(5 sess. Inici 4 d’octubre)
Preu: 37,30 € 

Sigues un espectador crític
Anirem a veure les obres més interessants de 
la cartellera teatral de Barcelona. Analitzarem 
les obres i els  seus continguts des d’un punt 
de vista crític, tècnic i històric. Consta de cinc 
sessions teòriques en setmanes alternes i de 
quatre sortides al teatre els divendres. Les en-
trades van a càrrec del participant. 
Professora: Eli Iranzo

RUTES MUSICALS: MUSI-
CAN’T BARCELONA 
Dimecres de 17 a 19 h
(6 sess. Inici 9 d’octubre)
Preu: 59,68 € 

Descobreix la Barcelona més musical! 
Com ha sonat Barcelona al llarg de la histò-
ria? Quins espais han estat el recipient de les 
melodies més importants de cada època a la 
ciutat? Autors, músics i espais de la Barcelona 
històrica i contemporània conflueixen en les 
rutes Musican’t Barcelona. Sis rutes que ens 
transportaran des de l’Edat Mitjana fins als 
nostres dies. Dels trobadors als cuplets, pas-
sant per les grans orquestres de ball, els Cors 
de Clavé i els moments daurats de l’òpera. 
Professor: Jordi Clos

EL CINEMA ÉS UN FESTIVAL!
Dijous de 20 a 21.30 h
(9 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 67,14 €

El cinema més inèdit a les teves mans
Cansat de les cartelleres dels cinemes? 
Aquest taller està fet per a tu! Un cicle de 
reflexió a través del cinema i els festivals, les 
plataformes més de mode amb el cinema més 
inèdit. Nou sessions formades per classes te-
òriques i sortides als millors festivals de la tar-
dor. Ens endinsarem en el cinema fantàstic del 
Festival de Sitges, veurem curtmetratges al 
Filmets de Badalona, reflexionarem sobre els 
documentals musicals a l’In-Edit i analitzarem 
el cinema més independent a L’Alternativa. 
Una magnífica oportunitat per endinsar-nos 
en l’anàlisi i la crítica cinematogràfiques i, de 



pas, conèixer molt millor el cinema contem-
porani. Les entrades aniran a càrrec del par-
ticipant.
Professor: Tariq Porter

BARCELONA NARRADA: DE 
LA NOSTÀLGIA A LA MARCA
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sess. Inici 7 d’octubre)
Preu: 74,60 €

Viatja a través de les paraules
L’imaginari sobre Barcelona es dirimeix entre 
els relats que apel·len a la nostàlgia per la ciu-
tat que ja no existeix i els que parlen des de 
la ciutat-marca convertida en un aparador pel 
turisme. Un viatge per Barcelona explicat per 
escriptors i escriptores des dels anys 80 fins a 
l’actualitat. Des de la Barcelona del “destape” 
a la dels Jocs Olímpics, dels barris canalles 
fins al dipòsit de turistes i souvenirs. Es llegi-
ran obres d’Eduardo Mendoza, Marina Gar-
cés, Enrique Vila-Matas, Javier Pérez Andújar 
i molts més. 
Professor: Laureano Debat

CREATIVITAT

ESCRIPTURA CREATIVA: NO-
VEL·LES I RELATS
Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sess. Inici 7 d’octubre)
Preu: 74,60 €

L’art de saber explicar històries
Al llarg de les sessions ens centrarem en la pla-
nificació de relats llargs i novel·les, aprendrem 
els recursos que podem fer servir per atrapar 
el lector, com crear personatges, trames i 
subtrames i també què fer quan tenim un ma-
nuscrit acabat: com funciona el món editorial 
tradicional i la manera d’apropar-nos-hi.
Professora: Susana Hernández

MIRADA FOTOGRÀFICA
Dilluns de 17 a 18.30 h  
(7 sess. i 2 pràct. Inici 7 d’octubre)
Preu: 74,60 €   

Treu el fotògraf que portes dins
Un taller amb dos objectius. El primer, que 
l’alumne aprengui les funcions indispensables 
de la càmera rèflex per realitzar una fotografia 
correctament exposada en mode manual. El 
segon, que descobreixi els recursos bàsics 
de la fotografia, com la il·luminació i la com-
posició, a fi de poder utilitzar la càmera com 
a eina i mitjà d’expressió. Es realitzarà una 
sortida d’1,5h el 18 de novembre en horari i dia 
de classe i una de 3 hores el dissabte 9 de no-
vembre de 10 a 13h per posar en pràctica la in-
formació teòrica del curs. Es recomana portar 
càmera rèflex o compacta amb opció manual.
Professora: Fina Lunes

ATREVEIX-TE AMB EL TIMELAPSE
Dijous de 17 a 18.30 h  
(9 sess. Inici 10 d’octubre)
Preu: 67,14 €   

Experimenta amb la fotografia
Amb la tècnica timelapse podràs realitzar ví-
deos a través de fotografies registrant l’evolu-
ció de l’escena: moviment de núvols, estrelles, 
ciutats o el procés del creixement d’una flor. 
Aprendrem a realitzar les captures, desco-
brirem els accessoris que necessitem per 
dur-los a terme i realitzarem els muntatges 
audiovisuals perquè t’introdueixis en aquesta 
manera d’enregistrar una realitat plena de ma-
tisos. És necessari que tots els usuaris tinguin 
càmera rèflex o compacta amb intervalòmetre 
i trípode. Hi haurà sortides pràctiques en ho-
rari de classe. 
Professor: Luis Giménez

DIBUIX I PINTURA
Grup A. Dilluns de 17 a 18.30 h  
Grup B. Dilluns de 18.30 a 20 h  
(10 sess. Inici 7 d’octubre)
Grup C. Dimarts de 10 a 11.30 h  
Grup D. Dimarts d’11.30 a 13 h  
Grup E. Dimarts de 15.30 a 17 h  
Grup F. Dimarts de 17 a 18.30 h  
Grup G. Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sess. Inici 8 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Descobreix l’artista que portes dins!
Treballarem conceptes de perspectiva, llum, 
color i traç amb la tècnica que tu vulguis 
(aquarel·la, oli, carbó) i amb un seguiment per-
sonalitzat. Aprendrem a observar, analitzar i 
a expressar-nos espontàniament. El material 
anirà a càrrec del participant. 
Professora: Ester Serra

AQUAREL·LA: PINZELLADES 
DE LA NATURALESA
Divendres de 19 a 21 h  
(7 sess. Inici 11 d’octubre)
Preu: 69,62 € 

T’agrada la natura i l’art de dibuixar?                                           
Apropa’t al món de la il·lustració naturalista i 
científica! En aquest taller es proporcionaran 
les nocions bàsiques sobre el dibuix natura-
lista, caracteritzades per la precisió i el detall. 
S’aprendrà el procés que va des de l’esbós ini-
cial fins a la il·lustració acabada. Es realitzaran 
dibuixos del món natural amb tècniques com 
els llapis de grafit, l’aquarel·la i la tinta xinesa. 
No cal tenir coneixements de dibuix. 
Professora: Lucía Gómez

URBAN SKETCHING  
Dissabte de 10.30 a 13 h 
(6 sess. Inici 28 de setembre)
Preu: 74,60 €

Surt, fixa’t i plasma-ho en un sketch
Treballarem la il·lustració in situ en observació 
directa amb l’entorn urbà, aquest trimestre 
posarem èmfasi en la perspectiva. Aprendrem 
a copsar en el nostre quadern de dibuix, mit-
jançant l’observació, allò que ens interessa del 
nostre voltant.  Combinarem dibuix, tipografia 
i color, i aprendrem recursos útils per dibuixar 
a l’exterior. Les sessions es combinaran de 
parts teòriques i sortides a l’exterior. 
Professora: Maria Papallardi



DIBUIX AMB MODEL DEL 
NATURAL                  
Dissabte de 10.30 a 13 h 
(4 sess. Inici 23 de novembre)
Preu: 49,73 € amb suplement

Figura, retrat i nu
Aquest curs està orientat a la iniciació i per-
feccionament de les tècniques de dibuix apli-
cades a l’estudi i la interpretació de la figura 
humana. Treballarem l’encaix, la composició, 
la proporció, la perspectiva i el moviment a 
través del dibuix amb model del natural. A 
cada sessió es realitzaran apunts ràpids i 
també posicions més llargues. 
Professora: Maria Papallardi

SUMI-E, PINTURA JAPONESA                 
Divendres de 17 a 19.30h
(5 sess. Inici 27 de setembre)
Preu: 62,16 € amb suplement

Creacions sorprenents
La disciplina de l’art Sumi-E manté estrets vin-
cles amb la cal·ligrafia japonesa i l’expressio-
nisme abstracte. Es treballa amb pinzellades 
dinàmiques i expressives en tinta xinesa. Mit-
jançant el moviment del pinzell es proposa un 
treball d’harmonització, d’esperit creatiu i de 
superació personal.  La tècnica de la pintura 
Sumi-E es basa en els coneixements i els prin-
cipis de l’estètica japonesa:  la bellesa en la 
imperfecció, traç intuïtiu i gestual; i  la impor-
tància del buit, per tal de captar l’essència i 
el moviment.
Professora: Anna Maria Llagostera

INICIACIÓ A LA CERÀMICA                 
Dilluns de 19.15 a 21.15 h  
(7 sess. Inici 7 d’octubre)
Preu: 69,62 € amb suplement

L’art de les mans
Et crida l’atenció el món de ceràmica però no 
saps per on començar? Vols descobrir les 
possibilitats que ens ofereix aquest material? 
Sense necessitat de coneixements previs, 
aprendràs les diferents tècniques bàsiques 
per treballar el fang, així com les diverses for-
mes d’acabats que et permetran crear les te-
ves pròpies peces personalitzades alhora que 
potencies la creativitat i les habilitats manuals. 
Professora: Isabel Pallarés

CERÀMICA ARTÍSTICA              
I DECORATIVA                     
Dimecres de 19.15 a 21.15 h  
(7 sess. Inici 9 d’octubre)
Preu: 69,62 € amb suplement

Potencia la teva creativitat
En aquest curs seguirem aprenent a crear pe-
ces de ceràmica a partir de les tècniques de 
construcció manual i sense necessitat de torn. 
A partir del pessic, la planxa i l’ensamblatge 
crearem una peça única que posteriorment 
decorarem a partir d’engalbes i esmalts per 
tal d’aconseguir el resultat que s’adapti millor 
a les teves inquietuds creatives. 
Professora: Rosa Satoca

PATRONATGE I CONFECCIÓ 
DE TARDOR             
Divendres de 18 a 20 h
(7 sess. Inici 4 d’octubre)
Preu: 69,62 €  

Dissenya i crea la teva roba
Si ja tens les nocions bàsiques de la màquina 
i de les puntades més típiques, seguirem des-
cobrint els secrets de la màquina de cosir. Es 
realitzaran peces de moda per la temporada 
de tardor i d’hivern. Cal tenir coneixements 
bàsics de cosir a màquina i es recomana por-
tar la seva màquina de cosir. 
Professora: Ester Molina

RESTAURACIÓ DE MOBLES 
Grup A. Dijous de 18.30 a 20 h 
Grup B. Dijous de 20 a 21.30 h  
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 € amb suplement

Dóna una segona oportunitat als teus 
mobles!
Per a aquells que s’estimen restaurar els seus 
mobles enlloc de comprar-ne de nous. Apren-
drem les tècniques bàsiques, la consolidació 
del color, l’envernissat i l’encerat. Treballarem 
amb objectes petits, mides màximes 50 x 
50 x 50cm. Cal portar una peça a restaurar, 
d’aquestes mides, el primer dia de classe.
Professora: Judit Belenguer 

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

 
IMPROVISACIÓ TEATRAL 
Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sess. Inici 9 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Endinsa’t en aquesta tècnica!                        
Crearem escenes de forma instantània sen-
se guió ni preparació prèvia. El participant 
interpretarà la ficció en el mateix moment 
en el qual l’està creant. En la improvisació la 
persona que està generant la situació no és 
només l’intèrpret, també és el creador/a dels 
personatges, accions, conflictes, espais on 
succeeix la ficció, evolucions i transformaci-
ons... Treballarem amb el nostre cos, la nostra 
veu i el nostre imaginari.
Professor: David Franch

INTERPRETACIÓ TEATRAL      
Dimecres de 20 a 21.30 h  
(10 sess. Inici 9 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

El joc més complet
L’activitat teatral potencia la nostra creativitat 
i les nostres habilitats personals, desenvolupa 
la nostra imaginació, estimula l’espontaneïtat, 
augmenta la percepció i la sensibilitat, fomen-
ta l’eliminació de complexos i d’inhibicions, 
reforça l’autonomia, l’autoestima i la perso-
nalitat. Practicarem diferents jocs i exercicis 
teatrals a on treballarem diferents tipus de 
situacions i accions partint de les emocions. 
Construirem diferents tipus de personatges 
que ens permetran poder ser qui vulguem. 



Desenvoluparem l’escolta, l’observació, la 
comunicació i l’expressió.
Professor: David Franch

MICROTEATRE  
Dijous de 20 a 21.30 h  
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Una història, 15 minuts
T’agrada explicar històries? Anima’t i en-
dinsa’t en el món del microteatre. Crearem 
espectacles teatrals de petit format i curta 
durada sobre una temàtica. Treballarem les 
diferents tècniques d’interpretació a través 
de diferents metodologies per poder expli-
car una història d’inici a fi en 15 minuts.  
Professora: Itziar Lember

LET’S SING: VEU I CANT
Dilluns de 19.15 a 20.45 h 
(10 sess. Inici 7 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Gaudeix educant la teva veu
Treballarem l’alliberament de la veu a través 
del cant i de tècniques corporals, impres-
cindibles per la bona projecció del so. Una 
oportunitat per gaudir aprenent allò que 
sempre has volgut fer. 
Professora: Anna Ruggiero

GÒSPEL, JAZZ I BLUES         
Divendres de 20 a 21.30 h 
(10 sess. Inici 4 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Ritme, veu i diversió
Tot treballant d’una manera lúdica i activa 
ens introduirem en el món del gòspel, el jazz 
i el blues, tres estils que presenten un ric 
ventall de ritmes i cançons de gran profundi-
tat i harmonia coral. 
Professora: Anna Ruggiero 

COUNTRY
Divendres de 17 a 18.30 h 
(10 sess. Inici  4 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Endinsa’t en l’estil texà
Aprèn a ballar country a través de coreogra-
fies de ball en línia amb diferents estils: rock, 
swing, vals i el country pur.
Professor: Xavier Colomer

BALLS LLATINS  
Divendres de 18.30 a 20 h  
(10 sess. Inici 4 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Balla en línia la música que t’agrada
Sempre has volgut ballar i no has pogut 
perquè no tens parella o no et segueix? Aquí 
tens l’oportunitat, aprofita-la! Aprendrem els 
principals balls caribenys, les figures, estils i 
moviments. Gaudirem de la batxata, el me-
rengue, la salsa, i ens deixarem seduir per 
alguns ritmes afro-caribenys.
Professor: Xavier Colomer

BALLS DE SALÓ
Grup A. Divendres de 18.30 a 20 h 
Grup B. Divendres de 20 a 21.30 h 
(10 sess. Inici 4 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Per gaudir dels balls en parella
Ara és el moment de conèixer les tècniques 
i passos bàsics per iniciar-se en l’art dels 
balls de saló. Aquest trimestre ballarem vals, 
pas-doble, fox i txa-txa-txa. Es recomana ve-
nir amb parella.
Professor: Jordi Traver

DANSES AFRICANES
Dijous de 20.15 a 21.45 h
(10 sess. Inici  3 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Folklore d’orígens i tambors 
Deixa’t endur pels terapèutics ritmes de l’Àfri-
ca Negra. Mouràs malucs, pelvis, cames i bra-
ços amb la música més animada, mentre en-
forteixes els músculs i treballes la coordinació 
global del cos, a més de la creativitat individu-
al gràcies a la improvisació dels moviments.
Professor: Escola de ball Swing Cats

INICIA’T AL FLAMENC 
Dijous de 20 a 21.30 h  
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Mou-te sense perdre el ritme!
Aprendrem a diferenciar els diversos pals del 
flamenc i ens arrencarem a ballar-los. Tangos, 
alegries, seguiriyas,... gaudirem de manera di-
vertida d’aquest art mil·lenari. Passet a passet 
veurem el progrés que assolim al llarg de les 
classes.
Professora: María Durán

BROADWAY JAZZ
Dimarts de 18.30 a 20 h 
(10 sess. Inici 1 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Balla com en un musical
A través de coreografies inspirades en els mu-
sicals que van fer la història del Jazz-Dance, 
adquirirem fonaments tècnics de Broadway 
Jazz. Aquest estil es caracteritza pels movi-
ments energètics i sensuals, contraccions i 
mobilitat del tors i per afavorir l’expressió cor-
poral a través del feeling amb la música. 
Professora: Virgine Beraldo

DANCEHALL
Dimarts de 20 a 21.30 h 
(10 sess. Inici 1 d’octubre)
Preu: 74,60 €

No perdis el ritme de la bona música
Gaudiràs de l’essència d’aquest estil de ball, 
originari de Jamaica, que es fusiona amb la 
dansa africana, els ritmes del Carib i passes 
d’hip hop.  Realitzarem coreografies molt vis-
toses i enèrgiques que ens ajudaran a mante-
nir-nos en forma.
Professora: Claudia Fuentes



BOOTY DANCE 
Divendres de 20 a 21.30h 
(9 sess. Inici 11 d’octubre)
Preu: 67,14 € 

Moviment conscient i control del cos
El Booty Dance o Twerk és un ball urbà amb orí-
gens a Àfrica que es concentra en les diferents 
maneres de moure les caderes i els músculs 
del glutis. Aprendrem a controlar el nostre cos 
treballant diverses tècniques d’aïillament mentre 
millorem la coordinació, la musicalitat i l’equili-
bri. Prepara’t per suar! És recomanable portar 
genolleres per poder fer tots els moviments cò-
modament. 
Professora: Esmeralda Sánchez

ZUMBA - LATIN FITNESS     
Dimarts de 20.15 a 21.30 h 
(11 sess. Inici 1 d’octubre)
Preu: 68,38 €

Diverteix-te ballant i cremant calories!
Un còctel de balls i música vibrant inspirat en 
tots els ritmes llatins i en les seves arrels afri-
canes, especialment la rumba i la salsa. Amb 
aquest ball et divertiràs, tonificaràs i cuidaràs 
el teu cos! Treballarem cames, braços, glutis i 
abdomen tot augmentant la nostra energia i el 
nostre estat d’ànim a ritme de coreografies amb 
sons afrocubans i llatins.
Professora: Natàlia Gibernau

EN FORMA! ZUMBA 
Divendres de 17.15 a 18.30 h
(10 sess. Inici 4 d’octubre)
Preu: 62,16 €

Balla i sua!
Un entrenament complet que combina tots els 
elements de l’acondicionament físic: treball 
cardiovascular i muscular, equilibri i flexibilitat i 
augment de l’energia. Una fusió de moviments 
d’alta i baixa intensitat per gaudir d’una bona 
sessió cremant calories i deixant-te portar pels 
ritmes llatins. Gran efectivitat? Sí. Màxima diver-
sió? També. 
Professora: Clàudia Ros

SALUT I BENESTAR

COSMÈTICA NATURAL VEGANA
Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sess. Inici 7 d’octubre)
Preu: 74,60 € amb suplement

Descobreix els recursos naturals més 
efectius
Aprèn a elaborar els teus productes cosmètics 
de forma més ètica i sostenible i només amb 
ingredients 100% naturals i vegetals. Farem 
cremes, mascaretes facials, pasta de dents, 
bàlsams labials, desodorants, mantegues corpo-
rals, productes capil·lars, etc. I ho farem perso-
nalitzat segons el tipus de pell. Un taller que et 
permetrà obtenir eines per cuidar-te de manera 
natural i respectuosa amb el medi ambient.
Professora: Rosa Ana Segura

HO’OPONOPONO: EL PODER 
DE LA PARAULA
Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sess. Inici 30 de setembre)
Preu: 74,60 € 

Com sentir-se bé amb un mateix 
Coneixerem aquesta eina ancestral hawaiana 
que, mitjançant el poder de la paraula, ens 
porta a reconèixer-nos creadors i respon-
sables de la nostra vida i del nostre entorn. 
Començarem a posar pau a problemes i con-
flictes en l’àmbit físic, emocional, econòmic i 
espiritual a través de l’alliberament que pro-
porciona el perdó i l’amor.
Professora: Helena Broquetas

L’ACTITUD MEDITATIVA DAVANT 
L’ESTRÈS I LES EMOCIONS     
Dimarts de 19 a 20.15 h 
(11 sess. Inici 1 d’octubre)
Preu: 68,38 € 

Descobreix com connectar cos i ment!
Un taller teòric i pràctic on, a través de pràc-
tiques meditatives, exercicis físics i energètics 
i relaxacions, connectem amb estats mentals 
més calmats, equilibrats i presents. És des 
d’aquí que després ens podem relacionar amb 
les diferents situacions de la vida amb major 
serenitat, equanimitat i consciència. L’actitud 
meditativa és la capacitat innata que tots i 
totes tenim de veure les coses amb més pers-
pectiva, de sortir de la reactivitat emocional i 
trobar espais de pau en mig de l’estrès, però 
que convé cultivar i desenvolupar.
Professor: Pablo Bozzo

MINDFULNESS: L’ART DE    
VIURE CONSCIENTMENT
Dimecres de 19 a 20.15 h
(11 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 68,38 €

Aprèn a meditar i descobreix els seus 
beneficis 
Mindfulness o Atenció Plena és una forma de 
meditació centrada en l’entrenament de la 
nostra ment en la capacitat de viure en el pre-
sent focalitzant la nostra atenció en objectes, 
emocions o sentits. La pràctica d’atenció en 
l’aquí i ara ens ajuda a calmar la ment i a incre-
mentar la capacitat de viure el moment posant 
consciència al que succeeix en el present i 
d’aquesta forma aconseguir un coneixement 
més profund de nosaltres mateixos i desenvo-
lupar la saviesa.
Professora: Raquel de Lara

MINDFULNESS PER ESTIMAR-SE
Dimecres de 20.15 a 21.30 h
(11 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 68,38 € 

L’actitud com a eina de transformació
La intel·ligència emocional és la capacitat de 
reconèixer un sentiment en el moment que 
apareix. La identificació de les emocions pro-
voca un descens dels nivells d’ansietat i apor-
ta autoconfiança. El Mindfulness és la pràctica 
de la consciència en l’aquí i l’ara sense judici, 



amb acceptació des de l’observació, la no ac-
ció i la compassió. La combinació de les dues 
disciplines possibilita integrar allò que penso 
i sento en el moment present i, com a conse-
qüència, facilita l’augment de la percepció de 
relaxació, benestar i autoestima.  
Professora: Raquel de Lara

DIGUES ADÉU A LA GANA 
EMOCIONAL  
Dimecres de 20 a 21.30h
(10 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Controla la teva alimentació 
Et sents incapaç de controlar la teva forma de 
menjar? Ho fas amb ansietat? Si vols deixar 
de menjar emocionalment o simplement vols 
desfer-te permanentment dels quilos que et 
sobren, aquest taller et proporcionarà les eines 
per assumir el control de la teva alimentació, 
regular el teu apetit, ser conscient dels motius 
que et porten a menjar en excés per a, final-
ment, estar en el teu pes ideal sense dietes ni 
recompte de calories. 
Professora: Laia Solé

TAI-TXÍ
Grup A. Dijous de 12 a 13.15 h  
Grup B. Dijous de 18.45 a 20 h  
(11 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 68,38 €

Harmonitza’t amb l’entorn
Una antiga art marcial xinesa per al coneixe-
ment i el manteniment dinàmic del cos, farem 
exercicis que promouen la flexibilitat, la sensi-
bilitat i la vitalitat. 
Professora: Estela Quesada

TXI KUNG                    
Dimarts de 20.15 a 21.30 h
(11 sess. Inici 1 d’octubre)
Preu: 68,38 €

Redueix tensions i estrès
Inicia’t en aquesta gimnàstica energètica d’ori-
gen xinès que promou el benestar i l’equilibri 
del cos, les emocions i la ment a partir de la 
combinació de moviments suaus juntament 
amb la respiració. Una meditació en movi-
ment basada en la suavitat que ens permet 
relaxar-nos i prendre consciència de nosaltres 
mateixos.
Professor: Pablo Bozzo

IOGA
Grup A. Dilluns de 17 a 18.15 h
Grup B. Dilluns de 18.30 a 19.45 h
Grup C. Dilluns de 20 a 21.15 h 
(12 sess. Inici 30 de setembre)
Professora: Salomé Camps
Grup D. Divendres de 9.20 a 10.50 h 
(10 sess. Inici 4 d’octubre)
Professora: Teresa Cortada
Preu: 74,60 €

Troba l’equilibri entre cos i ment
Mitjançant la pràctica del “hatha ioga” apren-
drem a relaxar-nos i revitalitzar-nos, carregant 
el cos d’energia. No importa l’edat que tinguis 
per mantenir-te en forma, desenvoluparem 

l’equilibri, la coordinació i la recerca de pau 
interior.

SHAKTI DANCE: LA DANSA 
DEL IOGA
Dijous de 16 a 17.30 h
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 €

Dansa, ioga i consciència
Descobreix aquesta disciplina que fusiona 
dansa i ioga, treballant respiració, moviment 
constant i consciència. A partir de la tonifica-
ció pèlvica, la dansa (oriental, contemporània, 
africana, etc) i la meditació final, podrem alli-
berar tensions i augmentar l’autoconfiança. 
Treballarem la flexibilitat, l’agilitat, el to mus-
cular i, per descomptat, millorarem la circula-
ció i la postura. 
Professora: Bady Domingo

INICIA’T A L’ACRO-IOGA 
Dimecres de 20.15 a 21.30h
(11 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 68,38 €

Imagina’t que et diguessin que pots volar 
sense ales! 
Amb l’acro-ioga podràs fer-ho. Aprendràs 
a desenganxar-te del terra desenvolupant 
confiança i connexió amb tu mateix i els teus 
companys. Practicarem l’entrenament del 
ioga, la diversió de l’acrobàcia i la relaxació 
final. En el taller aprendràs tant a volar com 
a fer de base i tenir cura dels teus companys. 
Sense necessitat d’una especial preparació 
física. 
Professora: Ana Britos 

PILATES
Grup A. Dijous de 17.30 a 18.45 h 
Grup B. Dijous de 18.45 a 20 h 
(11 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 68,38 €

Estructura i defineix el teu cos
Realitzarem sèries de moviments encade-
nats a una respiració específica que ajuden 
a enfortir sobretot la faixa abdominal, la regió 
lumbar i els glutis, a través del control de mo-
viment corporal, aportant concentració i rela-
xació a la ment.
Professora: Bady Domingo

ESTIRAMENTS I TÈCNIQUES 
DE RELAXACIÓ 
Dimecres de 18.45 a 20 h 
(11 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 68,38 € 

Revitalitza lligaments i músculs
Aprèn a estirar per millorar la teva forma físi-
ca, les teves dolències musculars i articulars 
i tècniques de relaxació per reduir els nivells 
d’estrès i d’ansietat. Descobrirem tècniques 
i exercicis senzills per respirar de manera 
adequada i incorporar-ho a la teva vida quo-
tidiana.
Professora: Bady Domingo



HIPOPILATES                    
Dimecres de 17.15 a 18.30 h
(11 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 68,38 €

Combina el millor de cada tècnica
Combina exercicis actius de gimnàstica hi-
popressiva amb posicions i tècniques del mè-
tode Pilates per millorar la postura corporal, els 
problemes d’esquena, reforçar i reduir el perí-
metre abdominal i treballar el sòl pèlvic. 
Professora: Bady Domingo

IOGUILATES                     
Divendres de 16.30 a 17.45 h
(10 sess. Inici 4 d’octubre)
Preu: 62,16 €

Barreja tècniques i guanya
Amb la combinació de ioga i pilates enfortirem, 
flexibilitzarem i tonificarem tota la musculatura 
corporal. Afinarem i reforçarem la zona abdomi-
nal mitjançant exercicis relaxats amb els quals 
aprendrem a gaudir de cada moviment. També 
ens servirà per alinear les articulacions i corre-
gir els mals hàbits posturals. 
Professora: Bady Domingo

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA          
Grup A. Dilluns de 19 a 20.15 h
Grup B. Dilluns de 20.15 a 21.30 h
(12 sess. Inici 30 de setembre)
Professora: Selma Lavado
Preu: 74,60 €
Grup C. Dijous de 9.30 a 10.45 h  
(11 sess. Inici 3 d’octubre)
Professora: Laia Ariño, de COS 
Salut
Preu: 68,38 € 

Treballa la zona pèlvica i abdominal
La gimnàstica abdominal hipopressiva redueix 
el perímetre abdominal aportant millores estèti-
ques, posturals i funcionals. Treballarem la faixa 
abdominal tenint cura de l’esquena i prevenint 
problemes relacionats amb el sòl pelvià com la 
incontinència d’orina o els prolapses dels òr-
gans pelvians (bufeta, matriu i recte). 

TONIFICACIÓ I STRETCHING 
Dijous de 10.45 a 12 h
(11 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 68,38 €

Posa en forma les zones oblidades
Amb la fusió de la tonificació i els estiraments 
aconseguirem una nova manera de treballar 
el cos amb uns resultats molt positius amb la 
pràctica. Tonificarem el nostre cos amb exerci-
cis dedicats a enfortir els glutis, els abdominals, 
les cames i els braços i també dedicarem una 
part de la sessió a fer estiraments i treballar la 
nostra flexibilitat. 
Professora: Laia Ariño, de COS Salut

HIPOPRESSIUS I MEDITACIÓ
Dijous de 17 a 18.30h
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Treballa la zona pèlvica i enforteix el cos

Combina exercicis hipopressius i meditació. 
Treballarem la faixa abdominal i la zona cen-
tral del cos tenint cura de l’esquena i prevenint 
problemes relacionats amb el sòl pelvià. A 
cada sessió es dedicarà un temps determinat 
en connectar amb nosaltres mateixos a través 
de la meditació. 
Professora: Selma Lavado

MARXA NÒRDICA           
Dijous de 18 a 19.30 h
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 €  

Caminem al ritme del bastó
La marxa nòrdica és un esport basat en la uti-
lització d’uns bastons específics per caminar 
o córrer. És una activitat física suau i completa 
en el que es treballen el 80% dels músculs del 
cos. La seva pràctica millora la capacitat res-
piratòria i la funció cardíaca, allibera tensió a 
la zona de genoll i l’esquena i ajuda a prevenir 
l’osteoporosi. Aquest taller es realitzarà a la 
zona de Montjuïc. És necessari portar bas-
tons de marxa nòrdica per fer l’activitat. 
Professor: Miquel Antolín, d’Air-Ac-
tive

INICIACIÓ AL CROSSFIT     
Dimecres de 10 a 11h
(10 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 49,73 € amb suplement

Posa’t un repte esportiu
El Crossfit és un mètode d’entrenament 
nascut als Estats Units que et permetrà una 
preparació física global, aconseguint els ob-
jectius proposats i sentir millores significati-
ves des del primer dia. És una tècnica  que 
combina moviments de diferents disciplines 
proposant una sèrie d’exercicis realitzats en 
un temps determinat reproduïts un cert nú-
mero de vegades. 
Professor: Alpha Link Crossfit

IDIOMES 

ANGLÈS DES DE 0
Grup A. Dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sess. Inici 1 d’octubre)
Grup B. Divendres de 16 a 17.30 h
(10 sess. Inici 27 de setembre)
Preu: 74,60 € 

Let’s go!
Si sempre has volgut aprendre anglès i mai no 
has trobat el moment, ara tens l’opció d’ini-
ciar-te en la llengua de Shakespeare des de 
zero. Adquirirem coneixements bàsics que 
ens permetin mantenir converses senzilles i 
quotidianes en un ambient lúdic i distès. Taller 
adreçat a persones que mai no han estudiat 
anglès, o que tenen un coneixement molt bà-
sic de la llengua.
Professora: Henny Canova

ANGLÈS, UN PAS MÉS               
Grup A. Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sess. Inici 1 d’octubre)
Professora: Connie Badrines



Grup B. Dijous de 17 a 18.30 h 
Professor: Ramon Codina
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 74,60 € 

Si tenim un nivell bàsic, comencem a 
construir
Nivell inicial on establirem les bases de la gra-
màtica i l’oralitat anglesa. A través d’una sèrie 
d’exercicis teòrics i pràctics agafarem la desim-
boltura que ens permetrà comunicar-nos amb 
fluïdesa i perdre la por a l’hora d’intervenir en 
situacions turístiques o laborals. Taller adreçat 
a persones amb coneixements bàsics-mitjans 
d’anglès, ja que no es començarà des de zero. 

PARLEM ANGLÈS
Grup A. Dimarts de 17 a 18.30 h 
(10 sess. Inici 1 d’octubre)
Professora: Connie Badrines
Grup B. Dimecres de 20 a 21.30 h 
(10 sess. Inici 2 d’octubre)
Professor: Ramon Codina
Preu: 74,60 € 

Let’s talk!
Nivell intermedi, B1. Per als qui tenen coneixe-
ments d’anglès i volen practicar-lo, perdre la 
vergonya de parlar i aprendre a fer-se entendre 
en situacions pràctiques. El practicarem mitjan-
çant jocs, pel·lícules i cançons. 

ON PARLE FRANÇAIS!
Divendres de 18.30 a 20 h 
(10 sess. Inici 4 d’octubre)
Preu: 74,60 €

Parla l’idioma de La France 
Per als qui tenen coneixements de francès i vo-
len practicar-lo, perdre la vergonya de parlar-lo 
i fer-se entendre en situacions quotidianes. El 
practicarem mitjançant jocs, articles d’actuali-
tat, cançons, etc. Cal tenir un nivell suficient de 
la llengua per mantenir una conversa bàsica en 
francès.
Professora: Anne Marie Salat

ALEMANY: COMENCEM               
DES DE 0
Dilluns de 20 a 21.30 h 
(10 sess. Inici 7 d’octubre)
Preu: 74,60 €

T’agradaria aprendre alemany?
Aquesta és la teva oportunitat! A través de di-
nàmiques divertides aprendrem i practicarem 
la llengua alemanya a través d’exercicis i jocs. 
Adquirirem coneixements bàsics que ens per-
metin mantenir converses senzilles i quotidia-
nes en un ambient lúdic i distès. Taller adreçat a 
persones que mai han estudiat alemany. 
Professor: Tom Calmeyn

ITALIÀ PER PRINCIPIANTS
Dimecres de 18.30 a 20h
(10 sess. Inici 2 d’octubre)
Preu: 74,60 €

Andiamo!
Un curs per aprendre italià des d’un enfoca-
ment comunicatiu i participatiu mitjançant 
dinàmiques divertides per estimular la conver-

sa i fomentar l’ús parlat i escrit d’estructures 
gramaticals. Taller destinat a aquells que volen 
adquirir o practicar nocions i conceptes d’italià 
de manera pràctica i senzilla.
Professora: Stefania Monni

GASTRONOMIA

CUINA VEGETARIANA DE 
TARDOR
Dilluns de 19 a 21 h 
(7 sess. Inici 14 d’octubre)
Preu: 69,62 € amb suplement 

Delícies verdes...i de tots els colors!
Descobreix una cuina divertida i sorprenent 
amb productes de proximitat i de temporada. 
Un curs participatiu i dinàmic que va dirigit a 
tothom, tant si ets vegetarià com si no ho ets 
perquè elaborarem tota mena de plats amb di-
versitat d’ingredients que ens ajudaran a com-
plementar la nostra dieta. A més, aprendràs 
conceptes sobre nutrició que podràs aplicar a 
l’hora de cuinar. 
Professora: Stefania Monni

CUINA JAPONESA 
Dijous de 19.30 a 21.30 h 
(7 sess. Inici 10 d’octubre)
Preu: 69,62 € amb suplement

Gaudeix d’aquesta cuina fantàstica,  actu-
al i sana!  
Cuinarem noves receptes que actualment es 
mengen al Japó arran dels intercanvis culturals. 
Són receptes fàcils, saboroses, japoneses i 
amb un gust original. 
Professora: Miho Miyata

CUINA SALUDABLE PER       
EMPORTAR
Dimarts de 17 a 19 h 
(7 sess. Inici 8 d’octubre)
Preu: 69,62 € amb suplement

Menja bé siguis on siguis
El tàper o carmanyola s’ha reincorporat a la 
nostra vida quotidiana, i ens acompanya al tre-
ball i a l’escola. Però, com ho hem de fer per 
no avorrir-nos i que sigui saludable i complet? 
El secret és l’organització! En el taller us dona-
rem unes pautes bàsiques per preparar menús 
equilibrats i saludables. Parlarem de proporci-
ons d’aliments al plat, de normes higièniques 
perquè els aliments no es facin malbé, i de les 
coccions i textures que ens quedaran millor. 
Professora: Mercè Homar 

RECEPTES FIT: NODREIX EL 
TEU RENDIMENT!
Dimarts de 19.30 a 21.30 h 
(5 sess. Inici 15 d’octubre)
Preu: 49,73 € amb suplement

Gaudeix cuidant-te!
Millora la teva energia, el teu rendiment físic, la 
teva imatge i la teva salut de manera saludable 
amb aquesta proposta teòrica-pràctica de re-
ceptes 100% FIT, sense sucres ni additius artifi-
cials, carregades de nutrients, delicioses i fàcils 



de preparar. Perquè cuidar-se no està renyit 
amb gaudir menjant. Aprendràs a cuinar àpats 
ràpids, energètics i complets, cuinaràs les teves 
barretes energètiques i també, les teves begu-
des isotòniques per portar d’excursió, durant 
els entrenaments o bé per tenir a la feina i evitar 
snacks poc saludables. 
Professora: Carla Martínez 

  
LA CUINA DEL BOLET  
Dijous de 17 a 19 h 
(5 sess. Inici 3 d’octubre)
Preu: 49,73 amb suplement

Endinsa’t en la gastronomia de la tardor
Cuina purament de temporada: la tardor és 
època de bolets. Aprofitarem l’avinentesa per 
elaborar diversos plats i les possibles combina-
cions. Un aliment que ens donarà molt de joc 
per preparar receptes que aniran de les més 
tradicionals, sàvies i arrelades al país fins a les 
combinacions més creatives. Tot un univers de 
gustos, flaires i matisos boletaires per passar 
una bona estona a la cuina.
Professor: Josep Vidal

CUINA CREATIVA PER A      
MANDROSOS
Dijous de 17 a 19 h 
(5 sess. Inici 7 de novembre)
Preu: 49,73 amb suplement

Una cuina original en poc temps
T’agrada la cuina? Vols aprendre a fer plats ori-
ginals sense complicacions? T’agradaria conèi-
xer els trucs per treure el màxim partit als ingre-
dients més quotidians? Si has respost que sí a 
totes aquestes preguntes..., t’esperem aquesta 
tardor a la cuina de La Sedeta!
Professor: Josep Vidal

DELÍCIES AMB FORMATGE
Dimecres de 17 a 19 h 
(7 sess. Inici 9 d’octubre)
Preu: 69,62 € amb suplement 

Per llepar-se’n els dits
Coneix els diferents tipus de formatge i com 
maridar-los com a entrant, plat principal o fins i 
tot postres! Receptes fàcils i creatives per gau-
dir al màxim del formatge. I a més, elaborem el 
nostre propi formatge. 
Professora: Muntsa Holgado, de Cui-
nant Cultures

LASSANYES, CANELONS I 
RAVIOLI
Dimecres de 19.15 a 21.15 h 
(7 sess. Inici 9 d’octubre)
Preu: 69,62 € amb suplement 

Vols viatjar a Itàlia sense sortir de Barce-
lona?
Aprèn a cuinar les receptes més saboroses de 
la cuina italiana i treu el màxim profit d’aquest 
versàtil ingredient. Elaborarem plats tradicio-
nals i també innovadors. El món de la pasta no 
s’acaba!
Professora: Muntsa Holgado, de Cui-
nant Cultures

INICIACIÓ AL TAST DE VINS
Dijous de 20 a 21.30 h 
(8 sess. Inici 10 d’octubre)
Preu: 59,68 € amb suplement

Endinsa’t al món de la viticultura
Us proposem un taller per tal de satisfer la 
creixent curiositat pel món del vi, donar conei-
xements per poder aconseguir aquells vins que 
més ens agradin, passant  una molt bona estona 
tot prenen i aprenen a beure els nostres vins.
Professor: Quim Piera

TAST DE VINS: VARIETATS DE 
RAÏM D’ARREU DEL MÓN 
Dimarts de 20 a 21.30 h 
(8 sess. Inici 8 d’octubre)
Preu: 59,68 € amb suplement

Aromes del món
Chardonnay, Garnatxa, Merlot, Tempranillo... 
Coneixerem les varietats de raïm de les quals 
fem el vi que tant ens agrada. Descriurem els 
seus trets principals tant en viticultura com en 
tast, per així poder apreciar i valorar del lloc d’on 
provenen. Un taller divertit on podrem aprendre 
un pèl més de tota la viticultura mundial.
Professor: Quim Piera

OBSERVEM EL CEL: ELS        
SECRETS DE L’UNIVERS
Dijous de 18.30 a 20 h
(6 sess. Inici 10 d’octubre)
Preu: 52,22 €  

Estrelles, nebuloses i planetes
Alguna vegada has observat el cel a través d’un 
telescopi? Si tens curiositat, aquest taller està fet 
per a tu! En aquest curs d’iniciació a l’astrono-
mia combinaràs teoria i pràctica observacional. 
Descobrireu què és l’univers i com l’expliquem 
a través de l’astronomia. Farem un repàs del 
nostre sistema planetari, veurem com funcionen 
les estrelles i coneixerem noves galàxies. Al final 
es farà una activitat d’observació del cel nocturn 
amb el telescopi. No cal tenir coneixements pre-
vis. Hi haurà 5 sessions teòriques i 1 sessió de 
3h exterior per realitzar una observació nocturna 
a Collserola. 
Professor: Alejandro Rubio, d’AstroBar-
celona



De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres 
dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que 
és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments 
municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al 
Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici 
de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu delegat de 
Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de 
Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat

Gestiona: Calaix de cultura
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ADREÇA TRANSPORTS

CENTRE CÍVIC
LA SEDETA

Centre Cívic La Sedeta
C. Sicília, 321
08025 Barcelona
Tels. 93 207 52 20 / 93 459 12 28
informacio@cursoslasedeta.cat
facebook.com/tallerslasedeta
twitter.com/tallerslasedeta
instagram.com/tallerslasedeta
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasedeta

    L4-Joanic,
    L2 i L5-Sagrada Família
    H8, V21, 45, 47, 92, 114 i 116 
         C. Nàpols cantonada
         C. Sant Antoni Ma Claret
      Equipament parcialment           
      accessible


