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El Centre cívic La Sedeta és un equipament sociocultural de barri 
que ofereix serveis i una programació cultural diversa adreçada a 
públics de diferents edats: infants, joves, adults i gent gran

El centre disposa de bar, sala d’actes i altres espais per fer-hi 
tallers i cursos, i d’altres activitats cíviques, associatives, lúdi-
ques i culturals.

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 21 h

Dissabtes: de 10 a 14 i de 16 a 21 h

Tel.  932 073 703 / 934 591 228
www.barcelona.cat/cclasedeta
ccsedeta@bcn.cat

Metro: L4 Joanic
 L2 i L5 Sagrada Família

Bus: H8, 20, 45, 47, 92, 114 i 116
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AGENDA D’ACTIVITATS

Les activitats programades es podran fer presencialment 
si les mesures decretades per les autoritats sanitàries de 
Catalunya per fer front a la COVID 19 ho permeten. Si 
no fos possible, intentarem fer virtuals les que es puguin 
adaptar.  

* Cal inscripció prèvia a totes les activitats, trucant 
als telèfons del centre cívic 93 207 37 03 / 93 459 12 
28  o presencialment al centre.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dates a determinar 

IV Concurs de dibuix i pintura infantil en homenatge al Dia 
Internacional de la Dona Treballadora (Març Violeta)

(Veure més informació a la pàg. 15)

Dimecres 24 de març, a les 17.30 h 

Espectacle familiar Març Violeta

(Veure més informació a la pàg. 6)

Dijous 11 de febrer, a les 17.30 h

Festa infantil de Carnaval a la pl. La Sedeta   

(Veure més informació a la pàg. 8)

Dissabte 13 de febrer, a partir de les 17 h 

Espectacle familiar de Carnaval amb Pep Callau i la Cia Més 
Tumàcat

(Veure més informació a la pàg. 8)

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 23 de febrer, 19 h 

OCTAVAS

Uri Altell, Ivan Garriga / España / 2019 / 65 min

Una exploració del poder de la música per a transformar (i inclús 
salvar) vides, des de l’òptica de l’experiència personal, des de 
la ciència i des de la composició. La música que activa cervells, 
reviu records, influeix en la memòria emocional i sacseja l’in-
conscient.

Dimarts 16 de març, 19 h

LES RESILIENTS

Cristina Madrid / España / 2019 / 48 min

Una reflexió sobre la nova consciència de l’espai de les dones 
a la música contemporània feta a Barcelona. Artistes com Clara 
Peya, Roba Estesa, Tribade o The Sey Sisters parlen sobre la 
seva experiència i el seu compromís polític migrant i/o feminista, 
així com de la necessitat de generar nous i empoderadors refe-
rents femenins.

Entrada gratuïta

Cal inscripció prèvia al web del centre o trucant als telèfons 93 
207 37 03 / 93 459 12 28 o presencialment al centre. 

Organitza: ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) i Centre Cívic 
La Sedeta.
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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.

Del 15 al 26 de març

Programa a determinar.

Dimarts 16 de març, 19 h

LES RESILIENTS. Festival IN-EDIT

(Veure més informació a la pàg. 5)

Divendres 19 de març, 20 h

Concert de Maria La Blanco

Espectacle del Barcelona Districte Cultural.

(Veure més informació a la pàg. 8)

MÚSICA A LA SEDETA

CICLE DE CONCERTS D’HIVERN A LA SALA D’ACTES

Divendres 22 de gener, a les 20 h

Wax & Boogie ‘7 years’

Ster Wax (veu), David Giorcelli (piano), Oriol Fontanals (con-
trabaix) i Ray Alcover (bateria)

Wax & Boogie s’han convertit en 
els darrers anys en una de les 
millors formacions del panorama 
del blues, del rhythm and blues i 
del boogie woogie. Shuffles, bo-
ogie woogie, rock ‘n’ roll, swing 
o jumps formen part del seu re-
pertori habitual, sense oblidar 
els seus intensos i càlids ‘slow 
down’, en els que destaca la força 
i el feeling d’aquest quartet. 

Wax & Boogie tornen a La Sedeta 
per presentar el seu darrer treball ‘7 years’

Divendres 5 de febrer, a les 20 h  

El Sobrino del Diablo porta a La Sedeta ‘El Poder de Mor-
tadelo’

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 es-
pectacle de monòlegs i cançons 
amb un nexe temàtic d’inici a fi: 
la nostàlgia dels anys d’infan-
tessa i joventut, sempre sota 
un prisma irònic i humorístic. 
Rememorant els tebeos (Mor-
tadelo 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. 

Divendres 26 de febrer, a les 20 h

TANGHOYDE presenta Astor Piazzola “Hace 100 años”

Rodolfo Jäger (veu), Guillermo Gomez Alvarez (guitarra), Je-
sús Lira (1r violin), Eszter Schütz (2n violin),  Andrea Mameli 
(viola), Massimo Mameli (cello) i Monica Serra (contrabaix)

Tanghoyde fa un homenatge a 
un dels compositors més relle-
vants del segle XX, al complir-se 
els 100 anys del seu naixement. 

Entrada gratuïta als concerts.

Cal inscripció prèvia trucant als 
telèfons del centre cívic 93 207 
37 03 / 93 459 12 28 o presencialment al centre. 

Organitza: Centre Cívic La Sedeta
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Divendres 19 de març, 20 h

Maria La Blanco  

Espectacle del Barcelona Districte Cultural inclòs al progra-

ma del Març Violeta 

Cantautora perquè ho és. Can-
tautora perquè ho ha lluitat. 
Nota a nota i cançó a cançó. 
Cantautora és com es defineix a 
si mateixa Maria la Blanco i com 
ha volgut batejar el seu primer 
treball discogràfic que és, evi-
dentment, el d’una cantautora 
que compon lletra i música, que 
parla de les seves emocions, de les seves necessitats, dels seus 
sentiments i de totes aquelles coses que la rodegen, que la re-
mouen per dins i la fan sentir viva.

Entrada gratuïta.

Cal inscripció prèvia al web del centre o trucant als telèfons 93 
207 37 03 / 93 459 12 28 o presencialment al centre. 

Organitza: ICUB

FESTES POPULARS 

CARNAVAL AL BARRI DEL CAMP D’EN GRASSOT

Dijous 11 de febrer, a partir de les 17.30 h

Dijous Gras. Festa infantil de Carna-
val amb activitats i tallers gratuïts per 
a tots els infants a la plaça La Sedeta.

Organitza: Casal Infantil La Sedeta

Dissabte 13 de febrer, a partir de les 17 h

Espectacle familiar de Carnaval amb Pep Callau i la Cia Més 
Tumàcat.   

Organitza: AFA de l’Escola Pau Ca-
sals, AFA de l’Escola La Sedeta, AFA 
de l’Escola Sagrada Família, AFA de 
l’Escola de les Aigües, AFA de l’Es-
cola Claret, AFA de l’Escola Fructuós 
Gelabert, AFA de l’Escola nou Graons, 
Associació de Veïns del Camp d’en Grassot, Associació de Co-
merciants Nova Travessera, Colla de Sant Medir Els Pilons, Es-

plai Collserola, Casal Infantil la Sedeta, Espai d’Adolescents La 
Sedeta, Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta, Centre 
Cívic La Sedeta i Cafeteria La Sedeta.

Col·labora: Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan.

TEATRE

15 de gener a les 19 h i 16 de gener a les 18 h

“El senyor Enric lloga habitació”, representació teatral de l’obra 
d’Albert Capel, a càrrec de la companyia Vada Retro Teatre

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

29 de gener a les 19 h i 30 de gener a les 18 h

“Quatre Estrelles”, representació teatral adaptada de l’obra de 
Jean Pierre Martínez, a càrrec del grup Dinàmics Teatre.

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

7 de febrer, a les 18 h 

“El hombre de hojalata”, representació solidària de l’obra de 
Xavi Morató, a càrrec de Bakastei Teatre 

Entrada: donatiu voluntari. Tots els diners recollits de la repre-

sentació es destinaran integrament al Proyecto AFROVACA.

5 de març a les 19 h i 6 de març a les 18 h

“La Consulta”, representació teatral de l’obra d’Eulàlia Gar-
cés (membre del grup), a càrrec del grup Dinàmics Teatre.

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

EXPOSICIONS A LA SEDETA

Del 16 de febrer a l’11 de març  

“Un món insostenible! I ara, què 
fem?”, exposició de pintures d’Eugeni 
Rodoreda. 

Pintura, Medi Ambient, Sostenibilitat... 
Quadres que conviden a la reflexió.
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Del 15 de març al 8 d’abril 

Exposicions incloses al Març Violeta. Programa a determinar. 

VISITES CULTURALS PER A TOTHOM

- Les visites culturals es realitzaran en dijous 

- Visites comentades a càrrec de l’autora i guia, Carolina Chifoni

- Places limitades 

- Es prega arribar a l’hora concertada

- Informació i inscripcions: els dijous de 10 a 13 h, a partir del 
7 de gener, trucant al 93 4583649 

Les visites culturals es realitzaran sempre que les di-
rectrius sanitàries oficials ho  permetin.

És obligatori l’ús de la mascareta, com a mesura de 
seguretat per la COVID 19.

Dijous 21 de gener

VISITA AL CEMENTIRI DE SARRIÀ (1835/1849) (2 hores)    

Gratuïta   

Hora i punt de trobada: 9.45 h, Doctor Roux, s/n - Camí del 
Cementiri  

Bus: V7, V9, 68. FGC: Sarrià.

Redescobrim el petit i poc conegut Cementiri de l’antic poble 
de Sarrià, situat a l’altre cantó de la Via Augusta, engolit per 
arquitectures residencials més modernes.  Trobem un cementiri 
dissenyat per l’urbanista Francesc Renart i Arús (1783-1853), 
que prenia el relleu de l’antic cementiri parroquial de Sarrià. En 
ell trobem tombes molt significatives com les dels poetes Car-
les Ribas, Clementina Arderiu, J.V Foix, pintors com Josep Obi-
ols, Jaume Mercaders, i arquitectes com Nicolau Maria Rubio i 
Tudurí, i  moltes més tombes que ens expliquen el Sarrià dels 
darrers 150 anys, com la tomba dels Margenat, els Mumbrú...

Dijous 28 de gener

VISITA EL POBLENOU, AL VOLTANT DE LA RAMBLA (3 hores)      

Preu: 10 € 

Hora i punt de trobada: 9.45 h,  a la Rambla del Poblenou/Pere 
IV, davant de  l’escultura al Dr. Josep Trueta.

Metro: L4 (groga), Poblenou. Bus: H14, V25

Tot baixant l’antiga Rambla del Poblenou, passejarem per un 
dels barris més emblemàtics de l’antic Sant Martí de Provença-
ls, visitarem antics edificis fabrils com Can Cateix, Can Saladri-
gas, Can Godó o entitats com el Casino l’Aliança del Poblenou. 

Dijous 11 de febrer

LES MASIES D’HORTA I ELS SAFAREIGS DE LES BUGADE-
RES (2a part) (3 hores)

Preu: 10 € 

Hora i punt de trobada: 9.45 h, a la Plaça Eivissa (enmig)  

Metro: L5 (blava), Horta. Bus: 102, 185, H2, V23, V25)

Tornem a Horta, continuant el passeig de les Masies d’Horta 
(1). Veurem més masies, com Can Querol, Can Carabassa, Can 
Fargas... alhora que visitarem un del pocs trams conservats de 
les antigues Bugaderes d’Horta i el seu antic Ajuntament.

Dijous 25 de febrer 

VISITA ALS JARDINS DEL DOCTOR PLA I ARMENGOL I A 
L’ANTIC CONVENT DELS MÍNIMS (3 hores)    

Preu: 10 € 

Hora i punt de trobada: 9.45 h, a l’Av. Montserrat, 114-132 
(entrada principal dels Jardins del Doctor Pla i Armengol)  

Metro: L4 (groga), Guinardó. Bus: 39, D40, V23.  

Descobrirem un dels jardins més desconeguts pels barcelonins, 
considerant la seva recent  inauguració, vinculat durant anys al  
doctor Pla i Armengol i al veterinari Joaquim Ravellat i Estech. Re-
cuperarem  la seva història i visitarem l’antic Convent dels  Pares 
Mínims (1901-1917).
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Dijous 11 de març

VISITA A SANT JOAN DESPÍ, AL VOLTANT DEL MODERNIS-
ME DE JOSEP MARIA JUJOL GIBERT (3 hores) 

Preu: 14 € 

Hora i punt de trobada: 9.45 h, a l’Estació de RENFE de Sant 
Joan Despí  

R1 i R4, Sant Joan Despí (T-10. Zona 1)

Ens aproparem a  la veïna població de Sant Joan Despí per re-
descobrir un dels arquitectes més valuosos del Modernisme Ca-
talà, en Joaquim Jujol, que a més de viure un temps en aquesta 
població i fer d’arquitecte municipal, va aixecar arquitectures 
esplèndides, com la Torre de la Creu (1913-1916), Can Negre 
(1915-1930), la Torre Jujol (1932)...

Dijous 25 de març

VISITA A LA BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ, ANTIGA 
FÀBRICA GABRIEL BENET CAMPABADAL, DE LA SEDA AL 
LLIBRE (3 hores) 

Preu: 7 € 

Hora i punt de trobada: 9.45 h, a Comtes de Bell-lloc, 192-200 
(Accés a la Biblioteca Montserrat Abelló)  

Metro: L3 (verda), Plaça Centre. Bus: 54,59, V5, H8

Redescobrirem una part de la història industrial del barri de Les 
Corts, concretament la fàbrica tèxtil d’en Gabriel Benet i Cam-
pabadal (1924-1984). Reivindicada pel veïnat i reconvertida en 
la nova Biblioteca Montserrat Abelló (2018), descobrirem un 
magnífic exemple d’arquitectura industrial d’Antoni Pons, reno-
vat com espai cultural segons projecte dels arquitectes Aurora 
Fernández i Ricard Mercadé. Alhora visitarem el proper Passat-
ge Tubella (1924 -1925).

Per a més informació sobre aquestes o altres activitats 
que s’organitzin, consulteu el web del Centre Cívic La Se-
deta, barcelona.cat/cclasedeta

TALLERS CULTURALS PER A TOTHOM

Gestiona: Calaix de Cultura

- Cursos de gener a abril d’humanitats i ciències socials, cre-
ativitat, expressió i moviment, salut i benestar, gastronomia, 
idiomes, ciència i noves tecnologies de la informació i la  
comunicació. 

- Les places són limitades.

- Inscripcions al centre: a partir del 14 de desembre de  
dilluns a divendres (laborables) de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

- Inscripcions per Internet: a partir del 16 de desembre, a les 
10 h, a: https://cursoslasedeta.inscripcionscc.com

- Preus dels  tallers: 31€, 45.21€, 35.13€, 36,17€, 46.50€, 
51.67€, 72.33€ i 77.50€, en funció de la durada. Preus pen-
dents d’aprovació per la Comissió de Govern de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

- El pagament es pot fer en efectiu o amb targeta.

- Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de 
la matrícula, excepte si el taller s’anul·la per part de l’orga-
nització.

- 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.

- La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial. 
Si la situació sanitària no ho permet, els adaptarem per a que 
es puguin portar a terme en format virtual. El canvi de format no 
permetrà cancel·lar la inscripció

- Per veure el tríptic:  
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasedeta o més 
informació a informacio@cursoslasedeta.cat o al telèfon  
932 075 220.
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SERVEI D’INFÀNCIA

Casal Infantil La Sedeta 
Tel. 934 591 228
casalinfantil@sedeta.com

ESPAI FAMILIAR LA SEDETA 0 A 3 ANYS  
CASAL INFANTIL LA SEDETA 3 A 12 ANYS

• Espai de petita infància “El Vaixell”: 
   Espai de criança per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. 

- Grup de gatejants i caminants: 
 Dilluns de 10.15 a 12.15 h 
 Dimarts de 10.15 a 12.15 h 
 Dimecres de 16 a 18 h 
 Dijous de 10.15 a 12.15 h

- Grup de nadons 
 Dimecres de 10.15 a 12.15 h
Inscripcions obertes

INICI DEL SEGON TRIMESTRE: A confirmar.

El Servei tenia previst començar l’11 de gener de 2021, però en 
aplicació de la resolució de la Generalitat de Catalunya del passat 
4 de gener, romandrà tancat fins al 17 de gener, com a mínim.

Per a més informació, adreceu-vos al punt d’informació del  
Casal infantil La Sedeta. Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous 
d’11.30 a 13.30 h (amb cita prèvia) i de 17.30 a 19 h. Diven-
dres de 17.30 a 19 h

Contacte: casalinfantil@sedeta.com / Tel. 647 618 814
Preu del servei: Carnet de 10 sessions: 24 €

• Casal infantil: és un espai de lleure educatiu per a infants de 3 
a 12 anys d’edat. Al Casal es du a terme un treball transversal en 
valors, que té com a objectiu millorar el desenvolupament d’ac-
tituds positives i de convivència entre els infants. Cada dia, de 
16.30 a 19 h, es fan activitats (manualitats, jocs de taula, tallers 
de teatre, jocs de moviment, narració de contes, jocs de repre-
sentació, balls i cançons…) relacionades amb un eix d’animació.

- Casal infantil El Submarí: activitats i joc per als més petits  
(infants de 3 a 5 anys).

Horari: de dilluns a divendres, de 16.30 a 19 h

- Casal infantil Les Abelles: activitats i joc per a nens i nenes  
de 6 a 12 anys.  
Horari: de dilluns a divendres, de 16.30 a 19 h

INICI DEL 2n TRIMESTRE DEL CASAL DIARI: A confirmar.

El Servei tenia previst començar l’11 de gener de 2021, però en aplica-
ció de la resolució de la Generalitat de Catalunya del passat 4 de gener, 
romandrà tancat fins al 17 de gener, com a mínim. 

Inscripcions obertes

PREUS DEL SERVEI: 

1 dia a la setmana 13,35 €/mes

2 dies a la setmana 19,79 €/mes

3 dies a la setmana 26,54 €/mes

4 dies a la setmana 33,30 €/mes

5 dies a la setmana 40,08 €/mes

- Aquest preu també inclou el servei de recollida dels infants 
a les escoles i desplaçament fins al casal. Apte per a les es-
coles: Escola Claret (també fem recollida a les 17 h), Escola Se-
deta, Escola de les Aigües, Escola Fructuós Gelabert i Escola 
Sagrada Família. Places limitades. 

Per a més informació, adreceu-vos al punt d’informació del Ca-
sal infantil de la Sedeta. Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous 
d’11.30h a 13.30h (amb cita prèvia) i de 17.30 a 19 h. Diven-
dres de 17.30 a 19 h 
Contacte: casalinfantil@sedeta.com / Tel. 647 618 814

CALENDARI FESTIU

Celebrem les festes tradicionals: Carnaval, la Castanyada i la 
festa de Nadal (el Tió). 

Carnaval, Dijous Gras: activitats i tallers gratuïts per a tots els 
infants a la plaça La Sedeta, el dijous 11 de febrer, a les 17.30 h  

I el dissabte 13 de Febrer participarem, juntament amb altres 
entitats, a la Rua de Carnaval pels carrers del barri.

IV CONCURS DE DIBUIX I PINTURA INFANTIL EN 
HOMENATGE AL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
TREBALLADORA

Categories Infantils: 

     1) Categoria 3-7 anys 

     2) Categoria de 8 a 12 anys 

- Entrega de dibuixos i pintures: a confirmar, a la consergeria 
del centre. 

- Exposició de les obres presentades. Lloc i dates a confirmar.
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JOVES

• Servei d’Adolescents La Sedeta
espaijove@sedeta.com 
Facebook: Espai Adolescent La Sedeta
Instagram: lasedeta.espaiadolescent
Telèfon/whatsapp:  636 883 568 (David i Clara)

L’Espai Adolescent la Sedeta és un punt de trobada per als i les 
adolescents del barri entre 12 i 17 anys. Un espai còmode on 
pugueu fer una mica de vida comunitària i on potenciar i tirar 
endavant les vostres inquietuds. Un lloc on créixer plegades en 
llibertat, a través del qual implicar-vos i transformar el vostre 
entorn. Un espai obert i gratuït, on pugueu entrar i sortir quan 
vulgueu. Només has de venir i proposar-nos què vols fer. En 
definitiva, el vostre espai. 
Ens trobaràs dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 16.30 a 
19 h. Estem al tercer pis del Centre Cívic La Sedeta.

Què pots trobar a l’Espai Jove?

Tenim una sala que podem ambientar de moltes maneres di-
ferents, segons les teves necessitats del moment. Hi ha molts 
espais a dins de l’Espai Jove... Us els presentem!

Espai Chill. Un espai on relaxar-te, passar l’estona tranquil·la-
ment amb amics i amigues, escoltar música i fins i tot veure una 
pel·lícula.

Espai Gamer. Vine a jugar a la Play! A l’Espai Jove pots orga-
nitzar tornejos de videojocs, jugar a l’ordinador i moltes altres 
coses. A què esperes?

Espai Nerd. Necessites estudiar però no t’agrada el silenci de 
les biblioteques? Aquí pots venir a fer deures, estudiar en època 
d’exàmens i llegir. Aprofita-ho!

Espai Freak. T’agraden els jocs de taula però no disposes d’es-
pai on jugar? Aquí tenim taules i jocs diversos (també pots por-
tar els teus propis!!). Us esperem!!

Espai Artist. Deixa volar la teva creativitat! Si t’agrada pintar, 
esculpir amb diferents materials, el circ, la música i les arts es-
cèniques, l’Espai Jove pot ser un lloc on desenvolupar la teva 
faceta artística.

Espai Sporty. Un torneig de ping-pong, d’air hockey, unes cis-
telles de bàsquet o un campionat de tir amb arc. Tot això també 
és possible a l’Espai Jove La Sedeta si ho demaneu!

Per a més informació de les diferents activitats i tallers 
que realitzarem durant aquest trimestre us podeu posar en  
contacte amb nosaltres!

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

III Concurs de dibuix i fotografía juvenil en homenatge al Dia 
Internacional de la Dona Treballadora

Categoria Adolescent: 

     1) Dibuix de 12 a 16 anys   

     2) Fotografia de 12 a 16 anys 

- Entrega de dibuixos i fotografies: del del 18 de febrer al 5 de 
març, a la consergeria del centre. 

- Exposició de les obres presentades de l’11 al 26 de març.

La Grassonada Feminista

En motiu del dia internacional de la dona, organitzem una jornada 
que compta amb diversos tallers i activitats entorn el gènere, la 
identitat, la sexualitat, etc... per a adolescents de 12 a 16 anys.

Data a determinar (algun dissabte del mes de març)

COORDINADORA D’ACTIVITATS DE GRUPS DE 
ROCK LA SEDETA
 
www.sedetarock.com 

locals@sedetarock.com 
www.facebook.com/sedetarock

Degut al COVID 19, els bucs d’assaig romanen 
tancats fins nou avís.

BUCS D’ASSAIG PER A MÚSICS

Quatre cabines insonoritzades per a l’assaig individual o de grups 
Horari: de dilluns a divendres de 18 a 22 h
Dissabtes i diumenges: de 16 a 22 h (amb reserva prèvia). 
Per a informació, enviar missatge per e-mail o per Facebook.

PUNT D’INFORMACIÓ MUSICAL

Cens de grups, maquetes, llistat de sales de concerts, escoles 
de música, botigues d’instruments, lloguer de material, tauler 
d’anuncis...

ESTUDI DE GRAVACIÓ 

Podeu realitzar la gravació dels vostres temes musicals a la nos-
tra sala de gravació. Demana’ns pressupost.
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TALLERS DE MÚSICA

- Tallers de guitarra, baix, bateria, percussió... 

- Preu: a determinar

- Inscripcions als locals d’assaig de La Sedeta, dates a deter-
minar. (També es pot reservar plaça per e-mail o per facebook). 

- A determinar la data d’inici dels tallers, 10 classes d’una 
hora i trenta minuts.

- Grups reduïts

SERVEI DE CAFETERIA-BAR

Tel. 666 634 659 (Núria Piqué) / 932 073 703 - 934 591 228 
(centre cívic)

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 i de 16 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h

ESPAI DE GENT GRAN

• Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

tel. 934 583 649 / 934 591 228 / 660 102 444
info@gentgranlasedeta.cat
www.gentgranlasedeta.cat

www.facebook.com/associaciogentgranLaSedeta

Horari d’atenció al públic:  
de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h (cal demanar cita prèvia).

ACTIVITATS LÚDIQUES

De moment, per normativa de protecció sanitària, no 
està permès l’ús dels jocs de taula.    

ESCACS I JOCS DE TAULA

Gratuïts.

BILLARS

Preu: 3 € /10 tiquets
Adquisició de tiquets a l’oficina de l’Associació.

ACTIVITATS CULTURALS

VISITES CULTURALS 

Es realitzaran sempre que les directrius sanitàries oficials 
ho permetin.

Informació i inscripcions: 

Els dijous de 10 a 13 h, a partir del 7 de gener, trucant al  
93 4583649

Responsable: Carolina Chifoni

ACTIVITATS SOCIALS

COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE RADARS

Informació: tel. 936 197 311 (Serveis Socials)

Destinataris: persones de 80 anys que viuen soles o acompa-
nyades d’altres de més de 65 anys, i que es troben en risc d’aï-
llament social.

Barri

Participar
Disfrutar



20 21

SERVEIS PER ALS ASSOCIATS:

Cal presentar el carnet de soci a tots els establiments.

ÒPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITÀRIA

Passeig de Sant Joan, 168 - Tel. 93 8556700

10% descompte addicional*

* Descompte no aplicable a altres promocions. Consulteu con-
dicions a la botiga.

CLÍNICA DENTAL ODONTHOS

Padilla, 286, baixos - Tel. 93 4502928

Descomptes de fins al 30 %

Gratuïtat: primera visita + radiografia panoràmica + diagnòstic

Per a més informació, adreceu-vos a la clínica dental.

CENTRE PODOLÒGIC PB

Còrsega, 470, baixos - Tel. 93 4593013

Preu especial associats: 17 €

PERRUQUERIA JARAL

Indústria, 51 - Tel. 93 2073962

Descomptes de fins el 25%

Per a més informació, adreceu-vos a la perruqueria.

TEATRE GAUDÍ BARCELONA  

Sant Antoni Ma Claret, 120

Descompte del 50% en el preu de l’entrada

Per a més informació, adreceu-vos a l’oficina de l’Associació

Barri
Conferències

Creació
Amics

TALLERS GENT GRAN

- Inscripcions: durant tot el curs, a la secretaria de l’Associació:

      - Per telèfon ( 93 4583649 o 660102444) 

      - Per email (info@gentgranlasedeta.cat)

      - Presencialment, amb cita prèvia

- Quota de soci: 20 € /any escolar.

- Les quotes dels tallers es cobren per domiciliació bancària 
un cop estigui confirmat l’inici dels cursos i hagin començat.

- Tots els tallers es faran si tenen el mínim d’alumnes inscrits.

- La renovació als tallers és automàtica durant el curs. En cas de 
baixa, cal comunicar-ho abans d’acabar el trimestre.

TALLERS ONLINE*

de l’11 de gener al 19 de març

*A través de la plataforma de vídeo-reunions JITSI

TALLERS INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

Responsable: Mili Plaza

APRÈN A FER VÍDEO.
REUNIONS (JITSI) 
(ONLINE)

Gratuït (2 sessions d’1 hora)

Dimarts d’11 a 12 h
Cal demanar hora a l’Associació

INFORMÀTICA: 
REPASSEM CONCEPTES 
BÀSICS (ONLINE)

Preu: 40 € / trimestre

Dilluns de 12 a 13 h

COM FER GESTIONS PER 
INTERNET? (ONLINE) NOU!

Preu: 40 € / trimestre
Dijous de 12 a 13 h

POWER POINT (ONLINE)

Preu: 40 € / trimestre

Dijous de 10.30 a 11.30 h

PHOTOSHOP (ONLINE)

Preu: 40 € / trimestre

Dimecres de 10.30 a 11.30 h
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TALLERS CULTURALS

ESTIMAR LA MÚSICA 
(ONLINE) NOU!

Responsable:  
Víctor Frigola

Preu: 32 € / trimestre

Divendres de 9.30 a 10.30 h

GRUP DE LECTURA 
(ONLINE)

(Es farà online mentre no es 
pugui fer de forma presencial)

Responsable: Dolors Dilmé 

Gratuït

Dates: 20 de gener, 17 de 
febrer i 17 de març  
(1 sessió/mes)

Dimecres de 10.30 a 11.30 h

HUMANITATS I CIÈNCIES 
(ONLINE)

Responsable:  
Meritxell Sauras

Preu: 42 € / trimestre 

Dilluns de 9.30 a 11 h

TALLERS DE SALUT I 
CREIXEMENT PERSONAL 

IOGA (ONLINE) NOU!

Responsable: Núria Roc 

Preu: 32 € / trimestre

Dimarts de 10 a 11 h  
 
 
 
 

MEMÒRIA I SALUT 
(ONLINE) NOU!

Responsable:  
Maite Carrogio

Preu: 36 € / trimestre

Dimecres de 10 a 11 h

XERRADES-TALLER 
(ONLINE)

“Com cultivar el nostre ben-
estar emocional en temps 
de COVID?”

Responsable:  
Anna Descalzi

Preu: 8 € / xerrada
Dimarts de 17 a 18.30 h (1 
sessió /mes)

Dimarts 26 de gener:  
LES EMOCIONS

Dimarts 23 de febrer:  
EL NOSTRE COS

Dimarts 23 de març:  
LES RELACIONS SOCIALS

Places limitades

TALLERS ESPORTIUS 

ESTIRAMENTS  
(ONLINE) NOU!

Responsable: Eva Masó 

Preu: 28 € / trimestre

Divendres de 10.15 a 11 h  

TALLERS CREATIUS

DIBUIX I PINTURA 
(ONLINE)

Responsable: Laura Miras
Preu: 40 € / trimestre
Dijous de 9.30 a 11 h 

ARTS PLÀSTIQUES 
(ONLINE) NOU!

Història de l’Art i Creativitat

Responsable:  
Isabel Pons

Preu: 40 € / trimestre

Dimarts de 12 a 13.30 h

TALLERS D’IDIOMES

ANGLÈS (ONLINE)

Responsable: Meritxell Sauras

Nivell inicial:  
Dimarts de 9.30 a 10.30 h  
Preu: 32 € / trimestre

Nivell mitjà:  
Dimarts d’11 a 12 h   
Preu: 32 € / trimestre

Nivell lectura i conversa:  
Dimarts de 12.15 a 13.45 h    
Preu: 42 € / trimestre

FRANCÈS (ONLINE)

Responsable: Salvador Parera

Nivell de lectura i conversa:  
Divendres de 10 a 11 h 
Preu: 20 € / any

ITALIÀ (ONLINE)

Responsable: Salvador Parera

Nivell de lectura i conversa:  
Divendres d’11.30 a 12.30 h  
Preu: 20 € / any

TALLERS 
PRESENCIALS

Data d’inici en funció de les 
directrius sanitàries oficials, 
segons l’evolució de la 
pandèmia del COVID 19

TALLERS ESPORTIUS 

AIGUAGIM (PRESENCIAL)

Responsable:  
Manuel Moré 

Preu: 40 € / trimestre

Lloc: Poliesportiu Claror  
(Sardenya, 343)

Dilluns: d’11 a 11.45 h  
Dimarts: d’11 a 11.45 h   
Dimecres: de 10 a 10.45 h 
Dijous: d’11 a 11.45 h  

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT 
(PRESENCIAL)

Responsable: Eva Masó 

Preu: 28 € /trimestre / torn

Lloc: Gimnàs Dinamis  
(Travessera de Gràcia, 419)

Dilluns de 10.15 a 11 h / 
d’11.15 a 12 h   
Dimarts de 10.15 a 11 / d’11.15 
a 12 h  / de 12.15 a 13 h
Dimecres de 10.15 a 11 h / 
d’11.15 a 12 h  
Dijous de 10.15 a 11 h / 
d’11.15 a 12 h / de 12.15 a 13 h
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NATACIÓ (PRESENCIAL)

Responsable:  
Manuel Moré

Lloc: Poliesportiu Claror  
(Sardenya, 343) 

Preu: 40 €/trimestre 
(1 dia setmana)

Divendres de 10.15 a 11 h

75 €/trimestre (2 dies setmana) 
Dimarts i dijous de 9.30 a 
10.15 h

MARXA NÒRDICA 
(PRESENCIAL)

Responsable: Montse  
Beascoechea

Preu: 48 € / trimestre

Grup A  
Dilluns de 10 a 11.30 h 

Grup B 
Dilluns d’11.45 a 13.15 h

Grup C  
Dimecres d’11.30 a 13 h

CANT CORAL 
TALLER DE TÈCNICA 
VOCAL I CORPORAL 
(PRESENCIAL) 

Directora: Lucia Beresova

Preu: 25 € / trimestre

Dilluns de 17 a 18 h

TALLERS CULTURALS

ESTIMAR LA MÚSICA 
(PRESENCIAL)

Responsable:  
Víctor Frigola

Preu: 32 € / trimestre

Dimecres de 12.25 a 13.25 h

HUMANITATS I CIÈNCIES 
(PRESENCIAL)

Responsable:  
Meritxell Sauras

Preu: 32 € / trimestre 

Dimecres de 12 a 13 h

RUTES HISTÒRIQUES 
(PRESENCIAL)

Responsable:  
Susana Azcoita

Preu: 36 € / trimestre 

Grup 1

Dimecres de 10 a 11.30 h      

Grup 2

Dimecres d’11.45 a 13.15 h                                                                                                                

TALLERS CREATIUS

DIBUIX I ARTS 
PLÀSTIQUES 
(PRESENCIAL)

Responsable: Isabel Pons 
Preu: 40 € / trimestre
Dimarts de 9.15 a 10.45 h 

DIBUIX I PINTURA 
(PRESENCIAL)

Responsable: Laura Miras

Preu: 40 € / trimestre

Dilluns d’11 a 12.30 h

Dimecres de 9.30 a 11 h i 
d’11.30 a 13 h

Dijous de 12.10 a 13.40 h

Divendres de 9.15 a 10.45 h 
i d’11.15 a 12.45 h

VISITEM EXPOSICIONS 
D’ART! (PRESENCIAL) 
NOU!

Responsable: Laura Miras 
Preu: 42 € / trimestre
Dimarts de 10.30 a 12 h

IKEBANA (ART FLORAL 
JAPONÈS) (PRESENCIAL)

Responsable: Ma Àngels 
Cortés 
Preu: 20 € / any
(El material va a càrrec de 
l’alumne)
Dijous de 10.20 a 11.20 h 

TALLERS D’IDIOMES

ANGLÈS (PRESENCIAL)

Responsable: Meritxell Sauras

Preu: 32 € / trimestre

Nivell inicial:  
Dijous de 10.45 a 11.45 h 

Nivell mitjà:  
Dijous de 9.15 a 10.15 h

Nivell avançat:  
Divendres d’11 a 12 h 

Nivell conversa:
Divendres de 9 a 10 h

CATALÀ (PRESENCIAL)

Responsable:  
Guillermina Varela

Preu: 20 € / any

Nivell inicial: 
Dilluns de 10.30 a 11.30 h

Nivell mitjà: 
Dilluns de 9 a 10 h

Dimecres de 9 a 10 h

FRANCÈS (PRESENCIAL)

Responsable:  
Margarita Galmés

Preu: 20 € / any

Nivell inicial:  
Dimecres d’11.20 a 12.20 h 

Nivell mitjà:  
Dimecres de 9.15 a 10.15 h  

Nivell avançat:  
Dilluns de 9.15 a 10.15 h  

Responsable:  
Lídia Vives

Nivell de conversa:  
Dijous de 10.25 a 11.25 h

Nivell de conversa i cultura:  
Dimarts de 12.25 a 13.25 h 

TALLERS DE BALL 

BALL EN LÍNIA 
(PRESENCIAL)

Responsable: Mili Plaza 

Preu: 32 € / trimestre

Dilluns de 9.10 a 10.10 h 

Responsable:  
Esperanza Cereijo 

Preu: 20 € / any

Nivell inicial:  
Divendres d’11.20 a 12.20 h 

Nivell avançat:  
Dilluns de 12.35 a 13.35 h

Divendres de 12.35 a 13.35 h

COUNTRY (PRESENCIAL)

Responsable: Mili Plaza

Preu: 32 € / trimestre

Nivell avançat:  
Dimecres de 15.45 a 16.45 h 
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SARDANES 
(PRESENCIAL)

Responsables: Jordi Solà i 
Montserrat Granier 

Gratuït

Dilluns de 12 a 13 h

TALLERS DE SALUT I 
CREIXEMENT PERSONAL 

IOGA (PRESENCIAL)

Responsable: Núria Roc 

Preu: 32 € / trimestre

Dilluns de 9.45 a 10.45 h i 
d’11.15 a 12.15 h  

Dimarts de 12.30 a 13.30 h

Dimecres de 9.50 a 10.50 h i 
d’11.35 a 12.35 h

MEMÒRIA I SALUT 
(PRESENCIAL)

Responsable:  
Maite Carrogio

Preu: 36 € / trimestre

Dimarts d’11.10 a 12.10 h

Divendres de 9.30 a 10.30 h

Divendres d’11 a 12 h

Divendres de 12.30 a 13.30 h

TAI-TXÍ (PRESENCIAL)

Responsable:  
Glòria Casamitjana

Preu: 32 € / trimestre
Dilluns de 10.30 a 11.30 h 

Responsable:  
Montserrat Campamà (amb 
la col·laboració de CONEX)
Preu: 20 € / any

Dijous de 10 a 11 h i d’11.30 
a 12.30 h



Sicília, 321
08025 bcn
Tel. 932 073 703 / 934 591 228
Línia 4, Joanic
Línies 2 i 5, Sagrada Família
Bus: H8, 20, 45, 47, 92, 114
i 116
barcelona.cat/cclasedeta
ccsedeta@bcn.cat

De dilluns a divendres
de 8.30 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h  
i de 16 a 21 h

MAPA

ADREÇA HORARIS

Districte  
de Gràcia


