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AGENDA D’ACTIVITATS

CONFERÈNCIA

Dimecres 4 de maig, a les 19 h

Conferència-homenatge a les persones republicanes espa-
nyoles deportades als camps de concentració nazis, a càr-
rec de Llibert Villar i Fernando Cardoso, membres de l’associ-
ació Amical de Mauthausen i altres camps.

Organitza: Amical Mauthausen i altres camps 

Col·labora: Centre Cívic La Sedeta

LITERATURA, DANSA I POESIA  

Dimecres 20 d’abril, a les 19.30 h

Presentació del llibre “Poemas al aire”  
de Carolina Pozo Pérez  

Les experiències viscudes durant la 
pandèmia per la Covid 19, van portar 
a Carolina Pozo a exterioritzar tot el 
torbellí d’emocions i sentiments que 
portava dins seu i plasmar-lo en aquest 
llibre. Una obra molt personal, imper-
fecta, però vívida i sentida des de la 
seva ànima. 

Carolina es reconeix com una enamo-
rada de la ciutat de Barcelona, dels 
seus carrers, parcs i racons, on li agra-
da refugiar-se gaudint de la música i 
llençant els seus poemes a l’aire.

Organitza: Centre Cívic La Sedeta

Dilluns 25 d’abril, a les 18 h

Jocs Florals

XXII Jocs Florals per a Gent Gran “Camp d’en Grassot-Vila 
de Gràcia-El Coll” 2022

Acte de lliurament de premis, lectura dels textos guanyadors, 
actuació de la Coral La Sedeta i de la cantant i actriu Mone.

Entrada gratuïta. Sala d’actes.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta, amb 
la col·laboració de l’Espai de Gent Gran La Violeta, l’Espai de 
Gent Gran d’El Coll i el Casal Infantil La Sedeta.

SETMANA DE LA DANSA A GRÀCIA 

Dilluns 25 d’abril

- De 19.30 a 20 h: Exhibició del grup de country d’El Coll, a 
càrrec d’I.Cordo i l’Espai de Gent Gran d’El Coll-La Bruguera. 

- De 20 a 20.40 h: Mostra de “Just a Mood”, a càrrec de la 
cia EnJazz resident. Direcció, creació i intèrprets: M. Ferrer i A. 
Darbellay, i “Du-entro”, a càrrec de la cia. Dproject. Direcció, 
creació i intèrprets: M. Casini i B. Cubero, residents al Centre 
Cívic la Teixonera.

Dimecres 27 d’abril, a les 19 h

“Crisálida”, espectacle de dansa a càrrec d’Antes Collado.

Un cos empresonat en un terrari acull 
diferents imatges i corporalitats que 
l’impulsen a un futur encara sense 
forma ni noms. Amb una dansa vacil-
lant, “Crisálida” és la proposta d’An-
tes Collado que pretén desdibuixar el 
contorn de l’ésser humà, treballant elàsticament entre imatges 
recognoscibles i cossos per descobrir, per acollir no sols el que 
es coneix, el nostre esgotat present, sinó el que és irrecognos-
cible i que encara ha d’arribar. 

Espectacle del Barcelona Districte Cultural.

Entrada gratuïta.

Inscripció prèvia al web del centre.

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta.

Dissabte 30 d’abril, d’11 a 13 h

Mostra de dansa de diversos grups d’escoles de l’entorn a la 
plaça La Sedeta. 

Organitza: Centre Cívic La Sedeta



6 7

BARCELONA POESIA  

Dimecres 11 de maig, a les 19 h

“Racó poètic a La Sedeta” 

Recital de poemes a càrrec de les po-
etes Maria Dolors Peitiví, Pepa Ru-
bio, Eulàlia Framis, Dolors Dilmé i el 
rapsoda Amancio de La Morena, amb 
l’acompanyament musical de la can-
tautora Mariona Martin (veu i guitarra). 
Presenta l’acte el rapsoda Amancio de 
la Morena.

Dimecres 18 de maig, 19 h

Maleïdes les guerres (i aquell qui les va fer)

Música i paraules  pel combat a càrrec del músic Carles Ber-
tran (guitarra i piano), de la cantant Namina (veu) i de l’actriu 
Lali Barenys (recital de paraules). 

Aquests tres artistes compromesos 
amb la societat senten que és des de 
la Cultura, com a combat, des d’on han 
de donar resposta al món convuls en 
què vivim. Reivindiques les paraules, 
la música, la poesia, la creativitat... és 
a dir, la cultura, l’educació, la informació, el coneixement com 
armes de construcció massiva per rebel·lar-se contra la barbà-
rie, la hipocresia, la ignorància, la manipulació, la mentida... De-
nuncien les guerres en totes les seves formes i maneres, i ho 
fan amb la veu, la música i les paraules pròpies i de testimonis, 
d’escriptors contemporanis, de poetes de músics... Volem com-
partir-les per recordar-nos que lluitar ens fa estar més vius i ser 
més lliures. 

Entrada gratuïta.

Organitza: Centre Cívic La Sedeta

CICLE BITLLET D’ANADA:  
TROBADES AMB ELS POEMES DE JOVES 
ESCRIPTORES I ESCRIPTORS ÀRABS  

Dijous 26 de maig, a les 18.30 h

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104). Conferència i 
ponent a determinar.

Dimecres 1 de juny, a les 19.30 h

Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321): “Textos i música d’auto-
res i autors joves de la Mediterrània”, lectura dramatitzada de 
textos de joves escriptores i escriptors de països àrabs mediter-
ranis, a càrrec de l’actriu Mònica Van Campen (lectura textos) i 
del músic Aziz Khodari (veu i percussió).

Entrada lliure

Organitza: Centre Cívic La Sedeta i Biblioteca Vila de Gràcia 

CINEMA

FESTIVAL IN-EDIT A LA SEDETA. 
CINE DOCUMENTAL MUSICAL

Dimarts 26 d’abril, 19 h 

RUDEBOY: THE STORY OF THE TROJAN RECORDS

Nicolas Jack Davies / Jamaica, UK / 2018 / 86 min

Entre el documental i la recreació cine-
matogràfica, la història del segell més 
famós de música jamaicana és també 
la de l’idil·li de joves britànics de classe 
obrera amb els ritmes sorgits als gue-
tos de Kingston. L’impacte cultural de 
Trojan Records és innegable i, especialment al Regne Unit, es 
pot rastrejar en el revival ska del segell 2 Tone, en el carnaval de 
Notting Hill i en l’expansió de la cultura dels sound systems, que 
al seu torn havia de jugar un paper clau en la revolució hip hop 
i en la cultura de club. Aquest film condensa hàbilment el mig 
segle d’història del segell més important de música jamaicana, 
considerat a la seva era daurada “la Motown del reggae”.  

Entrada gratuïta.

Inscripció prèvia al web del centre.  

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta.
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10È CICLE DE CINEMES ÀRABS  
I MEDITERRANIS A LA SEDETA

Dimarts 10 i 17 de maig, a les 19 h

El dimarts 10 de maig iniciem el Cicle de cinemes àrabs i medi-
terranis a La Sedeta, que enguany assoleix la seva desena edi-
ció. Aquest cicle permet redescobrir, o apropar-se per primera 
vegada, a algunes de les pel·lícules més aplaudides pel públic 
de la darrera edició de la 15a Mostra de Cinema Àrab i Medi-
terrani de Catalunya, que es va fer a la Filmoteca el novembre 
passat. 

Presentació abans de cada projecció i col·loqui posterior. Pro-
grama a determinar. 

Entrada gratuïta

Organitza: Sodepau i Centre Cívic La Sedeta

ESPECTACLES I ACTIVITATS FAMILIARS

Dimecres 6 d’abril, a les 17.30 h

“Cançons per néixer i créixer”, a càrrec de la Cia. Rumba 
Menuda

Tot comença amb una cançó en veu de 
la mare que fa ressonar al seu ventre, 
un batec que neix. A l’espectacle Can-
çons per néixer i créixer ens envoltarem 
d’amor i cura, ens descobrirem i apren-
drem de tot allò que ens envolta amb 
creativitat i diversió.

Rumba Menuda és un univers musical que, amb el seu doble 
disc “Cançons per néixer i créixer”, presenta un espectacle 
adreçat a un públic que engloba famílies, gestants, nadons i in-
fants fins a 12 anys. Cançons plenes de vida, educatives i amb 
valors, que apropa als més menuts especialment a la rumba 
catalana i també a un ventall sonor ric, màgic i divertit.

Espectacle musical del Barcelona Districte Cultural. 

Entrada gratuïta. 

Inscripció prèvia al web del centre.

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta.

PETIT CINECLUB

Sessió de cinema: un llargmetratge i dos curtmetratges.

ANEM A CAÇAR UN ÓS I ALTRES CONTES ANIMATS  

Joanna Harrison, Robin Shaw / Anglaterra / 2016 / 30  min 

Has anat mai a caçar un os ben gros? 
Cinc germans aprofiten que els seus 
pares marxen de casa per sortir a 
l’aventura! Travessen un camp ple 
d’herba… xuix, xuiax, xuix!, un riu ple 
d’aigua… glup, glup, glup! i un bosc 
ple d’arbres… tipiti, tòpiti, tipiti! Però, qui té por de l’ós dolent? 
Ningú! Perquè són molt i molt valents.

CÀRIES MÀGIQUES

Uzzi i Lota Geffenblad / Suècia / 2015 / 7 min

En Topets i en Taquetes passen el dia menjant dolços: un bom-
bó farcit de xocolata, caramels, piruletes que pinten la llengua… 
però què passarà amb les seves dentetes?

ASTON I ELS REGALS

Uzzi i Lota Geffenblad / Suècia / 2012 / 9 min

A l’Aston li agrada molt regalar coses a la seva mare i al seu 
pare, tant que no pot evitar embolicar tots els objectes que tro-
ba per casa.

A partir de 3 anys

Entrada gratuïta.

Inscripció prèvia al web del centre. 

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta.

 

Dilluns 30 de maig, a partir de les 17 h

Celebració del Dia Internacional del Joc a la plaça de La 
Sedeta

Jocs gegants. No cal inscripció prèvia.

Organitza:  Casal Infantil La Sedeta



10 11

MÚSICA A LA SEDETA

CONCERTS D’ABRIL A LA SALA D’ACTES

Divendres 1 d’abril, a les 20 h

Miquel Pujadó presenta a La Sedeta el seu darrer treball ‘DE 
FOC I DE VELLUT’

Miquel Pujadó (veu i guitarra)

40 anys després del seu primer àl-
bum, Miquel Pujadó presenta un nou 
CD de temes propis, amb 14 cançons 
noves i dues noves versions de temes 
clàssics del seu repertori, amb arran-
jaments del gran Xavier Batllés. 

Són cançons que combinen liris-
me («Interseccions») i humor («Un rei 
d’ocasió»), ferocitat («Guanya la banca») i tendresa («Els mitjons 
blaus de la Marta»), revolta («Soc de la mata de jonc») i autoafir-
mació (És fàcil dir-se anarquista»). 

A La Sedeta ens oferirà en solitari, tal com van néixer, les seves noves 
cançons, amanides amb anècdotes sobre el seu procés de creació.

Divendres 22 d’abril, a les 20 h

FlamenGrass presenta a La Sedeta el 
seu nou àlbum “Alegria” 

Lluís Gómez (banjo de cinc cordes), 
Carol Duran (veu i violí), Maribel 
Rivero (veu, contrabaix i palmas) i  
Javier Vaquero (guitarra flamenca)

“Alegria” és el primer àlbum de FlamenGrass, una nova formació 
de quatre músics amb una llarga trajectòria i de reconegut prestigi 
al món de la música acústica i d’arrels, tant nacionals com interna-
cionals. Aquest àlbum, gravat l’any 2021, no ha estat un projecte 
planificat, ha crescut des dels seus integrants, els seus respectius 
bagatges i influències. Un projecte que creix des d’un amor pro-
fund per la música, de la barreja i les ganes de compartir diferents 
estils, música folk, l’old-time, la música sefardí i el flamenc.

L’any 2021 FlamenGrass va ser seleccionat per tocar en dos 
festivals als EUA. Només 10 bandes hi van ser seleccionades. 
El passat mes de febrer, “Alegria” estava entre els 30 millors a 
nivell europeu, en la World Music Charts Europe.

Tots els concerts són gratuïts

Organitza: Centre Cívic La Sedeta 

CICLE DE CONCERTS DE PRIMAVERA  
I ESTIU A LA SALA D’ACTES

3 i 10 de juny i 8 i 15 de juliol, a les 20 h: grups a determinar.

Tots els concerts són gratuïts

Organitza: Coordinadora de grups de rock La Sedeta

XXXII SETMANA DE LA GENT GRAN  
DEL DISTRICTE DE GRÀCIA

Dimarts 3 de maig, a les 17 h

Havaneres amb el grup Mar Salada i rom cremat.

Entrada gratuïta. Sala d’actes.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

XIX CICLE D’APERITIUS MUSICALS  
MATINALS A LA SEDETA

Dissabte 7 de maig, a les 12.30 h

Three Time Losers 

Blas Picón (veu, harmònica i washbo-
ard), Óscar Rabadán (guitarra) i Javier 
Cortés (contrabaix)

Els Three Time Losers ens proposen 
una aproximació al blues honesta, 
sincera i directa a la medul·la, amb la 
mirada posada en aquells músics de 
blues rural que van encaminar les seves passes cap a les grans 
urbs, establint un nexe entre els ancestrals i foscos sons cam-
pestres i la cruesa dels primers acords elèctrics.

Amb un repertori format exclusivament per temes propis, aquest 
trio apunta directament al contingut, a l’essència que converteix 
aquest estil musical en únic.

Dissabte 14 de maig, a les 12.30 h

Joan Pau Cumellas Band presenta a 
La Sedeta ‘BAGGAGE’ 

Joan Pau Cumellas (harmònica i veu), 
Valentí Moya (guitarra i veu), Fer Teje-
ro Vélez (piano i orgue), Jordi Blanes 
“Petit” (baix) i Pere Foved (bateria)
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Conegut internacionalment per la seva habilitat interpretativa 
amb l’harmònica diatònica, Joan Pau Cumellas és un enamorat 
i estudiós d’aquest instrument i explora les seves possibilitats 
sonores en diferents àmbits. La seva versatilitat el duu a actuar 
en escenaris d’arreu del món. A més del seu grup, col·labora 
amb reconeguts artistes i treballa com a músic d’estudi per a 
publicitat i bandes sonores de pel·lícules.

El seu nou disc BAGGAGE és defineix com una festa a l’harmò-
nica. Una exposició de l’equipatge musical que ha anat atre-
sorant al llarg de la seva carrera. Un disc per descobrir la força 
d’aquest singular instrument, amb una producció de primer ni-
vell i amb la participació d’excel·lents músics. Blues, jazz, coun-
try... estils per on l’harmònica improvisa i juga com una veu. 
Connectant amb el públic amb un llenguatge directe i expressiu.

Dissabte 21 de maig, a les 12.30 h

Héctor Martín i Pere Miró presen-
ten a La Sedeta el seu darrer treball  
‘SCARAMANGA’ 

Pere Miró (saxo baríton), Héctor 
Martín (guitarra), Abel Boquera 
(hammond) i Arnau Julià (bateria)

Després de molts anys colze a colze a la banda d’en Dani Nel·lo, 
l’Héctor Martín  i el Pere Miró comencen la seva primera aventu-
ra junts, amb un repertori de composicions originals carregades 
de missatge i energia per no parar de ballar. Coneixedors del 
jazz, el rhythm&blues, el rock&roll i virtuosos dels seus instru-
ments, s’han ajuntat amb l’Abel i l’Arnau, creant aquesta banda 
explosiva. Exotisme, potència, ritme, elegància i humor. Cor-
deu-vos els cinturons, ha arribat SCARAMANGA! 

Un disc ple de detalls, música instrumental però sense oblidar 
la comunicació amb el públic. Aquests músics no necessiten 
paraules per transmetre emocions. Sofisticació, sotilesa o nervi 
surten dels seus instruments. No és gens comú sentir una ban-
da sense baix i amb un saxo baríton.

Dissabte 28 de maig, a les 12.30 h

Txus Blues & César Canut presenten 
el seu primer disc

Txus Blues (veu, harmònica i ukelele), 
César Canut (guitarra i cors). Músics 
convidats:  Little Jordi (baix) i Regi  
Vilardell (bateria). 

Després de 20 anys tocant per tot l’estat, i amb set discs publi-
cats juntament amb Jose Bluefingers, Txus Blues decideix “fitxar” 

a César Canut per insuflar noves energies al seu projecte, amb el 
qual ha aconseguit crear un estil propi i molt particular. A més de 
les seves composicions, reconverteix estàndards del blues, rock, 
o qualsevol altre estil a un format que parteix del blues acústic, 
per atrevir-se amb tangos, narcocorridos o qualsevol cosa que 
se li passi pel cap. I tot transformant, amb molt d’enginy, unes 
lletres (en castellà) que desprenen ironia, un sentit de l’humor que 
t’arrenca des del somriure còmplice a la franca rialla.

Que els seus concerts es converteixen en una autèntica festa, 
ho ha pogut comprovar el públic dels festivals de blues més 
prestigiosos: Cazorla, Hondarribia, Cerdanyola, Benicàssim, 
Roses, Antequera i un llarguíssim etcètera.

Entrada gratuïta a tots els concerts.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta

Divendres 20 de maig, a les 20 h

TANGHOYDE presenta “Con el Tango 
en el alma”

Rodolfo Jäger (veu) i Guillermo Gomez 
Alvarez (guitarra).

Un recorregut pels camins del Tango Ar-
gentino, gènere “orgull” del Río de la Plata.

Entrada gratuïta.

Organitza: Centre Cívic La Sedeta

FESTIVAL SIMFONIC A LA SEDETA

11 de juny

- A les 12 h: Escola de Música del Palau

- A les 18 h: Escola de Música de l’Orfeó Gracienc 

Entrada gratuïta 

Organitza: Secrets BCN

Col·labora: Centre cívic La Sedeta

TROBADA D’ESTIU DE CORALS

13 de juny, a les 17 h

Coral La Sedeta i tres corals més convidades.

Entrada gratuïta. Sala d’actes. 

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
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XERRADA-CONCERT DE PRESENTACIÓ  
DEL FESTIVAL ÒPERA AMB GRÀCIA 2022

15 de juny, a les 19 h

Òpera amb Gràcia és un festival d’òpe-
ra de mig format, fet al cor del barri, que 
es farà del 3 al 23 de Juliol al Claustre 
de l’Oratori Sant Felip Neri de Gràcia. 

Romina Krieger, soprano i productora, 
presentarà aquesta xerrada concert, al 
costat del Mestre Voronkov, al piano. El 
tenor Facundo Muñoz, ens delitarà can-
tant algunes parts de la divertida òpera 
“L’Elixir d’Amor” de Donizetti i de la 
coneguda òpera “La Traviata” de Verdi.

Aquesta iniciativa neix en 2021, amb la col·laboració de l’Asso-
ciació d’Amics de Mozart, l’Oratori Sant Felip Neri de Gràcia i 
l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu és desencrostar aquest 
gènere, per tal de fer-lo més contemporani i assequible per a 
tots els públics, especialment per al públic jove. 

El Festival engloba dues de les òperes més emblemàtiques de la 
història en una versió reduïda, comptant amb artistes de prime-
ra línia, tant nacionals com internacionals (Guerassim, Voronkov, 
Ximena Agurto, Joan Garcia Goma...), i un espectacle de nova 
creació que gira entorn de la figura femenina a l’obra de Doni-
zetti (escrit, interpretat i creat per dones). 

Convidem a totes les famílies i al veïnat del barri a la xerra-
da-concert, per a conèixer millor el festival i les diferents versi-
ons que proposem de les òperes que es realitzaran.

FESTES POPULARS 

Dijous 16 de juny, de 17 a 19 h

Ball de Sant Joan

Ball amb orquestra i amb coca de fruites per a tothom

Preu: 6 € (no serveixen els tiquets d’abonament).

Es recomana fer reserva de tiquet a partir del 26 de maig.

Organitza: Associació de pensionistes i jubilats La Sedeta

Del 27 de juny al 3 de juliol

Festa Major del barri del Camp d’en Grassot

Organitza: Entitats del barri i Serveis del Centre Cívic La Sedeta

(Consulteu programa específic).

TEATRE

Dissabte 2 d’abril, a les 18 h

“Plagi”, representació teatral adaptada de l’obra de Jean-Pierre 
Martínez, a càrrec de Teatre El tramvia.

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

Dissabte 9 d’abril, a les 18 h

“La Lloba que plorava perquè no podia veure 
el mar”, representació teatral de l’obra escri-
ta i dirigida per Y. Anju, a càrrec de la Cía Clip 
Teatres.

Preu: taquilla inversa

Organitza: Associació d’Amics La Sedeta

Dissabte 23 d’abril, a les 18 h  

“El sopar dels idiotes”, representació adaptada de l’obra de 
Francis Veber, a càrrec de Vada Retro.

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

Divendres 29 d’abril, a les 19 h 
Dissabte 30 d’abril, a les 18 h  

“Pactes”, representació adaptada de l’obra de Juanmi Illan, a 
càrrec de Dinàmics Teatre.

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

Divendres 6 de maig, a les 19 h 
Dissabte 7 de maig, a les 18 h  

“La Bona Germanor”, representació de l’obra de Xavi Morató, 
a càrrec de  Bakestei Teatre.

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €
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Divendres 13 de maig, a les 19 h 
Dissabte 14 de maig, a les 18 h  

“8 Mujeres”, representació adaptada de l’obra de Robert Tho-
mas, a càrrec de Dinàmics Teatre.

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

Dissabte 21 de maig, a les 18 h  

“Comiat de soltera”, representació d’aquesta creació del Taller 
d’Escriptura Creativa del Centre Cívic La Sedeta, a càrrec d’un 
grup d’alumnes i director de l’Institut del Teatre.

Entrada gratuïta

Dilluns 22 de juny, a les 18 h  

“Petites històries... en espais de restauració”, funció a càr-
rec del grup del Taller d’Iniciació al Teatre de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats La Sedeta.

Entrada gratuïta

Divendres 1 de juliol, a les 19 h 
Dissabte 2 de juliol, a les 18 h  

“Andrea Pixelada”, representació teatral de l’obra de Cristina 
Clemente, a càrrec de Vada Retro.

Preu: 5 € / Jubilats: 3 €

Dissabte 9 de juliol, a les 18 h  

Festival de Varietés, a càrrec del grup Teatre Dinàmics.

Entrada gratuïta

EXPOSICIONS A LA SEDETA 

Fins al 24 d’abril

- “Altres Escenaris Possibles”, exposició de fotografies de 
concerts de Nando Cruz.

Quin és el darrer concert que has vist al barri? Quants espais 
prop de casa programen música en viu? Creus que el teu és un 
barri musicalment actiu? Voldries que ho fos més? Són preguntes 
que vol despertar aquesta exposició fotogràfica plantejada com 
un recorregut pels incomptables espais i co·lectius musicals que 
creixen en els marges, sota les pedres, a cada barri de la ciutat.

* Dijous 21 d’abril, a les 18 h, cloenda de l’exposició amb una 
passejada pel barri per conèixer alguns d’aquests escenaris.

Del 26 d’abril al 14 de maig

- “Fotografia Matemàtica”, exposició de fotografies relacio-
nades amb conceptes matemàtics realitzades per alumnes de 
l’Institut La Sedeta.

Aquestes fotografies s’emmarquen en el Concurs de Fotogra-
fia Matemàtica, organitzat per l’Associació de Barcelona per a  
l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM).

Del 17 de maig al 8 de juny

- “Abstraccions”, exposició fotogràfica del Racó Foto, del Casal 
Font d’en Fargues. 

Fotografies d’Alfons Campillo, Antonio Limpo, Eloi Castilla,  
Rafael Toldrà i Guillem Ruppmann.  

La fotografia abstracta, de vegades anome-
nada fotografia no objectiva, experimental o 
conceptual, és una manera de representar 
una imatge visual que no té una associació 
immediata amb el món dels objectes i que 
ha estat creada mitjançant l’ús d’equips, pro-
cessos o materials fotogràfics. Amb aquesta 
mostra d’imatges, els components del Racó 
Foto ens obren les portes a un món on la cre-
ativitat no té límits.

Del 10 de juny al 7 de juliol  

- “Transformar les imatges”, exposició de disseny, pintura i di-
buix de Llorenç Viñas Serra. 

Iniciat en el món del Disseny Gràfic i la Comu-
nicació Visual, va passar per l’embalatge ali-
mentari i es va especialitzar en la imatge cor-
porativa d’empresa: logos, marques, catàlegs, 
revistes... Més endavant, va aplicar el seu ta-
lent creatiu en el món artístic dels quadres, tan 
pintats com amb d’altres tècniques. “Segura-
ment, més que la creació, m’atrau aquesta re-
creació de transformar imatges per acabar fu-
sionant-les amb el traç esquemàtic del dibuix”.

Del 27 al 30 de juny

Exposició de treballs i Mostra de tallers de ball de l’Associ-
ació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta i del Centre Cívic 
La Sedeta

 *Inauguració: dilluns 27 de juny, a les 17.30 h (exposició) i a 
les 19 h (mostra balls).

Horari de visita a l’exposició: d’11 a 13 i de 17 a 20 h
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VISITES CULTURALS PER A TOTHOM

- Les visites comentades es realitzaran en dijous 

- Places limitades 

- Es prega arribar a l’hora concertada

- Responsable: Carolina Chifoni  

- Inscripcions: es faran presencialment a partir del 31 de març 
de 2022, els dijous de 10 a 13 h (excepte el 14 d’abril, Dijous 
Sant).

ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE LA MASCARETA,  
COM A MESURA DE SEGURETAT PER LA COVID19

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

Dijous 21 d’abril, de 10 a 13 h 

VISITA A LA DIAGONAL MÉS ANTIGA. DEL PALAU ROBERT 
ALS CAPUTXINS DE POMPEIÀ FINS A LA CASA PÉREZ SA-
MANILLO

Preu: 10 € 

Hora i punt de trobada: 10 h a l’Av. Diagonal / Els Jardinets de 
Gràcia.

Metro: Diagonal, L3 (verda) i L5 (blava). Bus: 7, 22, 24, H8, V15 

Recuperarem els orígens d’un dels carrers mes emblemàtics de 
la ciutat de Barcelona, i ens centrarem en la seva part mes anti-
ga, és a dir, al voltant del passeig de Gràcia. Visitarem alguns 
dels seus edificis mes emblemàtics, alhora que recuperarem la 
seva història, com el Palau Robert, Can Serra, els Caputxins de 
Pompeia o la Casa Pérez Samanillo.

Dijous 5 de maig, de 10 a 13 h

DESCOBERTA DEL PALAU GÜELL 
(1886-1889 / 1906 / 1982-2004)

Preu: 19 €

Hora i punt de trobada: 10 h a La Rambla/Nou de la Rambla

Metro: Liceu, L3 (verda). Bus: 59, V13

Novament ens aproparem a l’arquitectura d’Antoni Gaudí, a 
l’únic Palau que feu a la ciutat de Barcelona. Recentment res-

taurat i reobert al públic, gaudirem d’aquesta magnifica casa 
del burgès, industrial, intel·lectual i mecenes Eusebi Güell i Ba-
cigalupi, feta entre els anys 1886-1889. La passejarem de dalt a 
baix: cavallerisses, escales, salons , cambres, terrats, façanes, 
patis, cúpules, columnes, xemeneies, terres, llums, vitralls, fer-
ro, fusta, marbres, mosaic, ceràmica... alhora que coneixerem la 
història i els canvis d’aquesta esplèndida arquitectura.

Dijous 19 de maig, de 10 a 13 h

DESCOBERTA DE LA RAMBLA DEL POBLENOU, DES DEL 
DOCTOR TRUETA AL CASINO DE L’ALIANÇA I FINS AL MAR

Preu: 10 €

Hora i punt de trobada: 10 h a la Rambla del Poblenou /Pere IV, 
davant de l’escultura del Dr. Josep Trueta.

Metro: Poblenou, L4 (groga). 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 Catex, Can Saladri-
gas, Can Godó o entitats com el Casino l’Aliança del Poblenou.

Dijous 26 de maig, de 10 a 13 h

VISITA AL CONJUNT MONÀSTIC DE SANT PAU DEL CAMP 
(SEGLE X)

Preu: 14 € (inclou entrada)

Hora i punt de trobada: 10 h a La Rambla/Sant Pau

Metro: Liceu, L3 (verda) Bus: 59, V13

Redescobrirem l’antic conjunt monàstic de Sant Pau del Camp, 
que ens porta fins al segle X, en l’antic Raval de la ciutat medie-
val de Barcelona. Visitarem la part que ens ha arribat als nostres 
dies, es a  dir, l’església i el claustre.

Dimarts 14 de juny, a les 10 h

VISITA AL CENTRE PENITENCIARI DE LA MODEL

Visita gratuïta  

Hora i punt de trobada: 10 h al c/ Entença, 155

Metro: Entença, L5 (blava). Bus: H10, 27 

La Model és l’edifici penitenciari que ha acompanyat la histò-
ria contemporània de Barcelona. Va obrir les seves portes l’any 
1904, estrenant un nou concepte de presó a Barcelona que 
pretenia ser tot un model a seguir. Milers de persones, moltes 
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d’elles per causes polítiques, van viure a les seves cel·les... Co-
neixerem els detalls de la seva controvertida història a través 
d’una visita que recorre els llocs més destacats del conjunt.

Dijous 16 de juny 

LA FESTA DEL CORPUS CHRISTI A LA CIUTAT DE BARCE-
LONA, L’OU COM BALLA

Preu: 10 €

Hora i punt de trobada: 17 h a l’av. Catedral/Bisbe Irurita. 

Metro: Catalunya, L1 (vermella) i L3 (verda) / Urquinaona, L1 
(vermella) i L4 (groga). Bus: 47,V15, V17. 

Gaudirem d’una de les festes més antigues de la ciutat de  Bar-
celona. Reculant fins al segle XVII, podrem visitar espais, arqui-
tectures, patis que al voltant de la festivitat de l’ou com balla ens 
permetrà redescobrir la Barcelona medieval; és a dir, la Catedral 
de Barcelona, la Casa de l’Ardiaca, el Museu Marés, el Palau de 
la Comtessa de Palamós, l’Ateneu Barcelonès...

Per a més informació sobre aquestes o altres activitats 
que s’organitzin, consulteu l’agenda mensual al plafó 

del centre cívic La Sedeta

TALLERS CULTURALS PER A TOTHOM

Gestiona: Calaix de Cultura

Cursos d’abril a juny de 2022 de creativitat, expressió i movi-
ment, humanitats i ciències, cuina, recursos, idiomes i salut.

Inscripcions a partir del 4 d’abril a les 10 h

Presencials de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

En línia a https://cursoslasedeta.inscripcionscc.com

Preus dels  tallers: des de 31,94 € a 74,54 € en funció de la 
durada. 

Extracte normativa tallers centre cívics:

- Les places són limitades per a totes les activitats

- 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/la professor/a, el dia, 
l’horari o la ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú.

- Alguns tallers requereixen material complementari. El suple-
ment s’haurà de pagar en efectiu el primer dia de classe.

Mesures de prevenció per la Covid-19

- Els tallers es duran a terme respectant les mesures de segure-
tat vigents en cada moment. 

- Es recomana el pagament amb targeta o fer la inscripció en 
línia. 

Barri
Conferències

Creació
Amics
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SERVEI D’INFÀNCIA

Casal Infantil La Sedeta 

Tel. 934 591 228
casalinfantil@sedeta.com

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

• ESPAI FAMILIAR  EL VAIXELL:

És un projecte per a famílies amb infants de 3 mesos a 3 anys, 
que ofereix un espai acollidor i tranquil per enfortir el vincle entre 
l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que vul-
guin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill 
o filla a un espai dissenyat per als més petits, on puguin fer les 
seves primeres descobertes 

- 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

Informació sobre inscripcions i places a casalinfantil@sedeta.
com i/o 647618814. Inici 3r trimestre: Dilluns 4 d’abril. 

Per a més informació, adreceu-vos al punt d’informació del Ca-
sal infantil  de la Sedeta els dilluns, dimarts, dimecres i dijous 
d’11.30 a 13.30 h i de 17.30 a 19 h

Dilluns i divendres de 17.30 a 19 h  (amb cita prèvia)

Preu del servei: 26,40€ (11 sessions)

• CASAL INFANTIL DE 3 A 12 ANYS:

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’actituds positives i de 
convivència entre els infants. De dilluns a dijous de 16.30 a 19 h, 
es fan activitats (manualitats, jocs de taula, tallers de teatre, jocs 
de moviment, narració de contes, jocs de representació, balls i 
cançons…) relacionades amb un eix d’animació.

- Casal infantil El Submarí: activitats i joc per als més petits de 
3 a 8 anys.

- Casal infantil Les Abelles: activitats i joc per a nens i nenes 
de 9 a 12 anys. 

Inici 3r trimestre: Dimarts 19 d’Abril

Preus del servei (quota mensual)

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. 

* Escola Claret (també fem recollida a les 17 h), Escola Sedeta, 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’11.30 a 13.30 h i/o de 17.30 a 19 h (amb cita prèvia)

Contacte:

casalinfantil@sedeta.com

Tel. 647 618 814

e @cilasedeta

CASAL D’ESTIU INFANTIL SEDETA

El casal d’estiu del centre cívic La Sedeta es desenvolupa del 
27 de juny al 29 de juliol. La finalitat principal és oferir tota una 
varietat d’activitats amb finalitat educativa i lúdica en el temps 
de lleure, en les que es treballen hàbits, habilitats, actituds, co-
neixements i valors. Tots els dimarts al matí anem a la piscina i 
els dijous d’excursió tot el dia.

TORNS, GRUPS, HORARIS I PREUS:

Torns de casal:

Torn 1: Del 27 de juny a l’1 de juliol

Torn 2: Del 4 al 8 de juliol

Torn 3: De l’11 al 15 de juliol

Torn 4: Del 18 al 22 de juliol

Torn 5: Del 25 al 29 de juliol



24 25

SERVEIS DE JOVES

• Espai Adolescent 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 al tercer pis del Centre Cívic La Sedeta i el dimecres i dijous 
de 16:30 a 19h a  l’Espai Can Mariner  (Passatge de Can Mariner).

Què pots trobar a l’Espai Adolescent?

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 Adolescent... 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 Adolescent pots 
organitzar tornejos de videojocs, jugar a l’ordinador i moltes al-
tres 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 Adolescent 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 Adolescent La Sedeta si ho demaneu!

Horaris i preus:

* Servei d’acollida matinal:   
  de 8 a 9 h                   15 €/setmana

De 9 a 13 h 70 €

De 9 a 15 h 124 € (inclou dinar)

De 9 a 17 h 138 €

Grups:

Tortuguetes: P3 i P4. 

Sargantanes/iguanes: P5, 1r i 2n

Dracs: 3r, 4rt i 5è

* Els infants a partir de 6è faran el casal d’estiu adolescent. 
Més informació a:  espaijove@sedeta.com

PRE-INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:  

Pas 1: Pre-reserva la teva plaça a partir del 23 d’abril a la web 
de la campanya de vacances de l’Ajuntament de Barcelona 
(web: t’estiu molt)

Pas 2: Si has aconseguit plaça per l’aplicatiu, posa’t en contac-
te amb el Casal Infantil per entregar la documentació i els 20 € 
de la matrícula.

CALENDARI FESTIU

Celebrem les festes tradicionals: Sant Jordi, la Castanyada, el 
Tió i el Carnaval.

- Jocs Florals: celebració conjunta amb l’Associació de Pensi-
onistes i Jubilats La Sedeta de la festa de Sant Jordi, el dilluns 
25 d’abril, a les 18 h

- Celebració del Dia Internacional del Joc a la plaça de La 
Sedeta el dilluns 30 de maig.

Jocs gegants. No cal inscripció prèvia.
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CASAL D’ESTIU ADOLESCENT DE 12 A 17 ANYS 

Hi haurà un total de 5 torns:

Torn 1: Del 27 de juny a l’1 de juliol

Torn 2: Del 4 al 8 de juliol

Torn 3: De l’11 al 15 de juliol

Torn 4: Del 18 al 22 de juliol

Torn 5: Del 25 al 29 de juliol

Horaris i preus:

De 9 a 13 h 70 € (no inclou el dinar)

De 9 a 15 h 124 € (inclou dinar)

PRE-INSCRIPCIÓ

Pas 1: Pre-reserva la teva plaça a partir del 23 d’abril a la web 
de la campanya de vacances de l’Ajuntament de Barcelona 
(web: t’estiu molt) en Casal d’Estiu Adolescent Centre Cívic La 
Sedeta.

Pas 2: Rebràs un correu confirmant la reserva i els passos a 
seguir.

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

E-mail: espaijove@sedeta.com 
Tel.: 636 883 568
Instagram: lasedeta.espaiadolescent

COORDINADORA D’ACTIVITATS DE GRUPS DE 
ROCK LA SEDETA
 
www.sedetarock.com 
locals@sedetarock.com 
www.facebook.com/sedetarock

BUCS D’ASSAIG PER A MÚSICS

ELS BUCS D’ASSAIG TORNEN A ESTAR OBERTS.
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.

TALLERS DE MÚSICA

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

- Preu: 70 €

- 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

ESPAI DE GENT GRAN

Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

Tel. 660102444 / 934 583 649 / 934 591 228
Email: info@gentgranlasedeta.cat
Web: www.gentgranlasedeta.cat

Instagram: @gentgranlasedeta

Facebook: www.facebook.com/associaciogentgranLaSedeta

Horari d’atenció al públic:  
de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h

AQUESTA PROGRAMACIÓ POT VARIAR SEGONS LA 
SITUACIÓ SANITÀRIA DEL MOMENT

ACTIVITATS LÚDIQUES

BALL AMB ORQUESTRA

Tots els dijous de 17 a 19 h, fins el 16 de juny 
(excepte Dijous Sant, 14 d’abril).

Entrada: 4 €

Amb abonament (10 balls): 30 €
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ESCACS I JOCS DE TAULA

Gratuïts.

BILLARS

Preu: 4 € /10 tiquets
Adquisició de tiquets a l’oficina de l’Associació.

HAVANERES AMB EL GRUP MAR SALADA I ROM CRE-
MAT. XXXII SETMANA DE LA GENT GRAN DE GRÀCIA

Dimarts 3 de maig, a les 17 h

Entrada gratuïta. Sala d’actes.

EXCURSIÓ AL JARDÍ BOTÀNIC DE BLANES

Dimarts 31 de maig

Preu: 45 €  (socis) / 50 € (acompanyants)

Hora i punt de trobada: 9 h, cantonada Sicília / Sant Antoni 
Maria claret. 

Inscripcions: del 19 d’abril al 20 de maig.

BALL DE SANT JOAN 

Dijous 16 de juny, de 17 a 19 h

Ball amb orquestra, amb coca de fruites per a tothom

Preu: 6 € (no serveixen els tiquets d’abonament).

Es recomana fer reserva de tiquet a partir del 26 de maig.

FESTA MAJOR D’EL CAMP D’EN GRASSOT:

Dimecres 29 de juny, a les 11 h

- II Torneig de Canastra La Sedeta

Inscripcions i recollida de normativa: a la recepció del centre 
cívic, fins dimecres 28 de juny.

Dijous 30 de juny, de 19 a 20.30 h

- Ball de Festa Major amb la Nova Orquestra La Sedeta

Plaça La Sedeta. Entrada gratuïta.

ACTIVITATS CULTURALS

VISITES CULTURALS

Informació i inscripcions: els dijous de 10 a 13 h, a partir del  
31 de març. 

Guia: Carolina Chifoni

XXII JOCS FLORALS PER A GENT GRAN “CAMP D’EN 
GRASSOT-VILA DE GRÀCIA-EL COLL” 2022

Dilluns 25 d’abril,  a les 18 h

Acte de lliurament de premis, lectura dels textos guanyadors, 
actuació de la Coral La Sedeta i de la cantant i actriu Mone.

Entrada gratuïta. Sala d’actes.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta, amb 
la col·laboració de l’Espai de Gent Gran La Violeta, l’Espai de de 
gent Gran d’El Coll i el Casal Infantil La Sedeta.

CONFERÈNCIES

CICLE DE CONFERÈNCIES D’HUMANITATS 

Dimarts d’11 a 12.30 h (1 sessió/mes).

5 d’abril: La Volta a Catalunya en 40 objectes.        

3 de maig: La història del ball a Catalunya. 

7 de juny: Barcelona i els gratacels.

A càrrec de Rafa Burgos

Preu: 4 € sessió (es paga el mateix dia). Sala d’actes. 

Dijous 21 d’abril, de 12 a 13.30 h

Xerrada sobre seguretat “Estafes per Internet, com detec-
tar-les?” a càrrec de Toni Soto, Mosso d’Esquadra

Entrada gratuïta. Sala d’actes.

Dilluns 16 de maig, a les 17 h

Conferència cantada: “El Cant Gregorià a la Litúrgia Catòli-
ca”, a càrrec de Josep Ma Masclans

Lloc: Església de la Concepció (Roger de Llúria, 70)

Entrada gratuïta.
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Dimecres 11 de maig, de 16.30 a 18 h

Audició Cicle Escoltem els Clàssics: “L’orquestra simfònica 
i els seus instruments”

Sessió comentada per l’especialista Víctor Frigola, amb suport 
àudio-visual

Preu: 4 €. Sala d’actes.

Diumenge 22 de maig, a les 11 h

Concert a l’Auditori: “Simfonia núm. 7 de Bruckner”

Adquisició d’entrades a l’oficina de l’Associació a partir de l’1 d’abril.

Preu: 15 €.

Dilluns 13 de juny, a les 17 h

Trobada de Corals d’Estiu

Entrada gratuïta. Sala d’actes.

MOSTRA DE TALLERS

Dimecres 22 de juny, a les 18 h

Funció a càrrec del grup del Taller d’Iniciació al Teatre:  
“Petites històries... en espais de restauració”.

Del 27 al 30 de juny

Exposició de treballs i Mostra de tallers de ball de l’Associ-
ació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta i del Centre Cívic 
La Sedeta

*Inauguració: dilluns 27 de juny, a les 17.30 h (exposició) i a 
les 19 h (mostra balls).

Horari de visita a l’exposició: d’11 a 13 i de 17 a 20 h

Dimarts 28 de juny, de 18 a 20.30 h

Sessió del Taller “Anem al cinema i en parlem”, oberta a tothom.

Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Sala Polivalent.

ACTIVITATS SOCIALS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ

Dimecres 11 de maig, a les 11.30 h

Sala d’actes.

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. 

SERVEIS PER ALS ASSOCIATS:

Cal presentar el carnet de soci a tots els establiments.

+SALUT. CENTRE D’OSTEOPATIA I FISIOTERÀPIA  NOU!

Ramón i Cajal, 51 - Tel. 93 2853216

10% descompte

Per a més informació, adreceu-vos al Centre +Salut.

ÒPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITÀRIA

Passeig de Sant Joan, 168 - Tel. 938 556 700

10% descompte addicional*

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

CLÍNICA DENTAL ODONTHOS

Padilla, 286, baixos - Tel. 934 502 928

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. 934 593 013

Preu especial associats: 17 €

PERRUQUERIA JARAL

Indústria, 51 - Tel. 932 073 962

Descomptes de fins el 25 % 

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

TEATRE GAUDÍ BARCELONA  

Sant Antoni M. Claret, 120

Descompte del 50 % en el preu de l’entrada

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

Responsable:  
Laura Sancliment

Preu: 42 € / trimestre

Grup 1:  
Dimecres de 10.15 a 11.45 h

Grup 2: 
Dimecres de 12 a 13.30 h

VISITEM EXPOSICIONS 
D’ART

Responsable: Elisa Arias

Preu: 42 €/ trimestre

Grup A: 
Dimarts d’11 a 12.30 h

Grup B:  
Dimarts de 17 a 18.30 h

TALLERS NOVES 
TECNOLOGIES I 
INFORMÀTICA

APRÈN A FER ANAR EL 
TEU MÒBIL / TABLET

Responsable: Ricard Fernández

Preu: 15 € / sessió d’1 hora

Servei personalitzat per a con-
sultar tots els dubtes que tin-
guis sobre el seu funcionament. 

Dimarts: 9.30 h / 10.30 h / 
11.30 h / 12.30 h 
(Cal demanar hora a la secre-
taria de l’Associació).

INFORMÀTICA 

Responsable: Mili Plaza

Preu: 51 € / trimestre

INFORMÀTICA ZERO
Divendres de 9.30 a 11 h 

REPÀS DE CONCEPTES 
BÀSICS 
Dilluns de 10.15 a 11.45 h

INTERNET 
Dijous de 12 a 13.30 h

MONOGRÀFIC 
PHOTOSHOP: 
RESTAURAR FOTOS 
ANTIGUES

Preu: 18 € / 3 sessions

Dilluns 25 d’abril, 2 i 9 de 
maig, de 12 a 13.30 h

MONOGRÀFIC 
PHOTOSHOP: RETOC 
D’IMATGES

Preu: 18 € / 3 sessions

Dilluns 16, 23 i 30 de maig, 
de 12 a 13.30 h

TALLERS CREATIUS

DIBUIX I ARTS 
PLÀSTIQUES

Responsable: Isabel Pons

Preu: 45 € / trimestre

Dimarts de 9 a 11 h

DIBUIX I PINTURA 

Responsable: Alan Pella

Preu: 45 € / trimestre

Dilluns d’11.05 a 13.05 h 

Dimecres de 10 a 12 h i de 
12.05 a 14.05 h 

Dijous de 12 a 14 h

Divendres d’11 a 13 h

TALLERS GENT GRAN

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

- Quota de soci: 20 € /any escolar.

- Les quotes trimestrals dels tallers es cobren per domicilia-
ció bancària a partir del 5 d’abril. 

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

- Inici de tallers 3r trimestre: 4 d’abril de 2022 

- Fi de tallers 3r trimestre: 20 de juny de 2022

- Els dies de la Setmana Santa, de l’11 al 14 d’abril, no 
hi haurà classe. 

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

- La reserva de plaça per al curs 2022-23 es farà del 23 
de maig al 23 de juny (s’indicarà la forma de realitzar-la).

CANT CORAL

Directora: Lucia Beresova 

Preu: 25 € / trimestre

Assaig: Dilluns de 17 a 19 h

TALLERS CULTURALS

ANEM AL CINEMA,  
I EN PARLEM!

Responsable:  
Andreu Gerona

Preu: 25 € / trimestre (inclou 
les 3 entrades)

Dimecres a la tarda

Dates: 6 d’abril, 4 de maig  
i 1 de juny (1 sessió/mes)

ESTIMAR LA MÚSICA

Responsable: Víctor Frigola

Preu: 42 € / trimestre

Dimecres de 12.30 a 14 h

GRUP DE LECTURA 

Responsable: Dolors Dilmé 

Preu: 12 €/any

Dates: 20 d’abril, 18 de maig 
i 15 de juny 
(1 sessió/mes)

Dimecres de 10 a 11.30 h 
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TALLER DE TEATRE 

Responsable: Andreu Mas

Preu: 24 € / any

Dilluns de 12.30 a 14 h

TALLERS D’IDIOMES

ANGLÈS

Responsable:  
Víctor Perramon

Preu: 42 € / trimestre

Nivell inicial:  
Dijous de 9 a 10.30 h                       

Nivell mitjà:  
Dimarts de 9 a 10.30 h  

Dimarts de 10.40 a 12.10 h  
(online)

Dijous de 10.40 a 12.10 h

Nivell avançat: 
Divendres d’11.30 a 13 h 

Nivell conversa: Divendres 
de 9.45 a 11.15 h 

CATALÀ

Responsable:  
Guillermina Varela

Preu: 24 € / any

Nivell inicial:  
Dilluns de 12.15 a 13.30 h

Nivell mitjà:  
Dilluns de 10.45 a 12 h

FRANCÈS 

Preu: 24 € / any

Responsable:  
Ma Carme Solsona

Nivell inicial:  
Dimecres de 10.30 a 11.30 h      

Nivell mitjà:  
Dimecres de 9.15 a 10.15 h

Nivell avançat: 
Dilluns de 9.30 a 10.30 h  

Responsable:  
Salvador Parera

Nivell de lectura i conversa: 
Divendres de 9 a 10.30 h

Responsable: Lídia Vives

Nivell de conversa: 
Dijous de 10 a 11 h  

Nivell de conversa i cultura: 
Dimarts d’11.15 a 12.15 h

ITALIÀ 

Responsable:  
Salvador Parera

Preu: 24 € / any

Nivell de lectura i conversa: 
Divendres de 10.45 a 12.15 h

TALLERS DE BALL 

BALL EN LÍNIA

Responsable: Mili Plaza

Preu: 36 € / trimestre

Dimarts de 12.30 a 13.30 h i 
de 16.30 a 17.30 h 

Responsable:  
Esperanza Cereijo 

Preu: 24 € / any

Nivell inicial: 
Divendres d’11.20 a 12.20 h 

Nivell avançat:  
Divendres de 12.35 a 13.35 h

COUNTRY

Responsable: Mili Plaza

Preu: 36 € / trimestre

Nivell avançat: 
Dimecres de 16.30 a 17.30 h

SARDANES 

Responsables: Jordi Solà i 
Montserrat Granier 

Preu: 24 € / any 

Dijous de 10.30 a 11.30 h

SEVILLANES 

Responsables:  
Pedro Valdivia 

Preu: 24 € / any 

Nivell inicial:  
Dimecres de 10 a 11 h

Nivell mitjà:  
Dimecres d’11.10 a 12.10 h

Nivell avançat:  
Dimecres de 12.20 a 13.20h

TALLERS ESPORTIUS 

AIGUAGIM

Responsable:  
Manuel Moré

Preu: 42 € / trimestre

Lloc: Poliesportiu Claror  
(Sardenya, 343)

Dimarts de 12.30  13.15 h 

Dijous de 12.30 a 13.15 h

ESTIRAMENTS

Responsable: Eva Masó 

Preu: 32 € / trimestre

Lloc: Gimnàs Dinamis  
(Travessera de Gràcia, 419)

Dimarts de 12.15 a 13 h 

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT

Responsable: Eva Masó 

Preu: 30 € / trimestre / torn

Lloc: Gimnàs Dinamis 
(Travessera de Gràcia, 419)

Dilluns de 10.15 a 11 h i 
d’11.15 a 12 h   

Dimarts de 10.15 a 11 h i 
d’11.15 a 12 h  

Dimecres de 10.15 a 11 h i 
d’11.15 a 12 h  

Dijous de 10.15 a 11 h i 
d’11.15 a 12 h  

MARXA NÒRDICA

Responsable:  
Montse Beascoechea 

Preu: 48 € / trimestre

Dilluns de 10 a 11.30 h i 
d’11.45 a 13.15 h  

Dimarts d’11.45 a 13.15 h

Dimecres d’11.45 a 13.15 h 

NATACIÓ

Responsable: Manuel Moré 

Preu: 42 € / trimestre

Lloc: Poliesportiu Claror 
(Sardenya, 343)

Dimarts de 9.30 a 10.15 h  

Divendres d’11.45 a 12.30 h
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PILATES

Responsable: Eva Masó 

Preu: 32 € / trimestre

Lloc: Gimnàs Dinamis 
(Travessera de Gràcia, 419)

Dijous de 12.15 a 13 h

TALLERS DE SALUT I 
CREIXEMENT PERSONAL 

IOGA

Responsable: Núria Roc 

Preu: 36 € / trimestre

Dilluns de 10 a 11 h / 
d’11.10 a 12.10 h  

Dimarts d’11.10 a 12.10 h  

Dimecres de 9 a 10 h / de 
10.10 a 11.10 h   

MEMÒRIA I SALUT

Preu: 38 € / trimestre

Responsable: Alicia Batista

Dimarts de 10 a 11 h / 
d’11.10 a 12.10 h

Responsable: 
Minerva Jiménez

Divendres de 9.20 a 10.20 h 
/ de 10.30 a 11.30 h / d’11.40 
a 12.40 h  

RELAXACIÓ I MEDITACIÓ 
(MINDFULLNESS)

Responsable: Toni Martínez

Preu: 24 € / any

Dijous d’11.30 a 12.30 h

Divendres d’11.15 a 12.15 h 

TAI-TXÍ

Responsable: Isaac Julià

Preu: 36 € / trimestre

Dijous de 9.15 a 10.15 h

TALLERS LÚDICS 

JOC DE LA CANASTRA I 
EL CONTINENTAL

Responsable: Lidia Vives

Preu: 24 € /any

Dimecres de 12 a 13.30 h    

Divendres de 12.30 a 14 h

TALLERS JULIOL 

MARXA NÒRDICA

Responsable:  
Montse Beascoechea 

Preu: 22 €

Divendres de 9 a 10.30 h

Dies: 1, 8, 15 i 22 de juliol

VISITEM EXPOSICIONS 
D’ART

Responsable: Elisa Arias

Preu: 18 €

Dimarts i dijous d’11 a 12.30 h 

Dies: 28 i 30 de juny, 5 i 7 de 
juliol

APRÈN A FER ANAR EL 
TEU MÒBIL / TABLET

Responsable: Ricard Fernández

Preu: 15 € / sessió d’1 hora

Servei personalitzat per a con-
sultar tots els dubtes que tin-
guis sobre el seu funcionament. 

Dimarts: 9.30 h / 10.30 h / 
11.30 h / 12.30 h 
(Cal demanar hora a la secre-
taria de l’Associació).



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


