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AGENDA D’ACTIVITATS

ESPECTACLES I ACTIVITATS INFANTILS

PETIT CINECLUB

Dimecres 25 d’octubre, 17.30 h

SUPERCUC

Jac Hamman, Sarah Scrimgeour / 2021 / Regne Unit / 26 min

Animals del bosc, no tingueu por, el Supercuc és aquí! Llarg, 
fort i amb habilitats sorprenents, serà capaç d’ajudar aranyes i 
gripaus, a sortir de les pitjors situacions. Però, qui rescatarà el 
Supercuc quan el malvat llangardaix el capturi?

Una pel·lícula encantadora dels 
creadors d’El Grúfal i El drac 
Zog, acompanyada d’altres 
petites històries sobre l’amistat 
i l’harmonia entre companys.

A partir de 3 anys.

Dimecres 16 de novembre, 17.30 h 

RATOLINS I GUINEUS, UNA AMISTAT D’UN ALTRE MÓN

Denisa Grimmová i Jan Bubeniêk / 2021 / 81 min

Després d’un accident, un 
ratolí i una guineu es troben 
al paradís dels animals. En 
aquest nou món hauran de re-
nunciar als seus antics instints 
i seguir un camí cap a una nova 
vida, on un ratolí i una guineu 
també poden ser amics.

A partir de 5 anys.

Dimecres 21 de desembre, 17.30 h

DUNIA I CINEMA REX

Dos curtmetratges on s’il·lustren diferents problemàtiques soci-
als, culturals i polítiques que no només afecten als infants, sinó 
que alteren el funcionament i la convivència de països sencers.

DUNIA 

Marya Zarif, André Kadi / 
2020 / Canada / 28 min

La Dunia és una nena de sis 
anys a la que li agrada molt 
jugar, aprendre i descobrir 
noves històries. Viu amb els seus avis a Alep, fins que un dia es 
veuen obligats a deixar el seu país per culpa de la guerra. Tots 
junts iniciaran una gran aventura a la recerca d’una nova llar.

CINEMA REX

Mayan Engelman, Eliran Peled / 2020 /  Israel / 6 min

En una ciutat dividida, un nen i una nena de bàndols rivals es 
troben al Cinema Rex. Ell només parla hebreu i ella només parla 
àrab, però tot i això aconseguiran formar una veritable amistat 
basada en un llenguatge màgic: el del cinema.

A partir de 7 anys.

Entrada gratuïta.

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

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta

ESPECTACLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL 

Dimecres 7 d’octubre, 17.30 h

“Prometeu”, Olympus Kids  

Dramatúrgia i direcció: Olym-
pus Kids / Performer: Jofre 
Carabén / 50 min

L’Agrupació Señor Serrano 
reinterpreta el mite de Prome-
teu, l’home castigat per Zeus 
per haver lliurat el foc als ho-
mes, alliberant-los així de la 
seva condició animal. Així, una àliga devorarà eternament el fet-
ge de Prometeu per haver desobeït el cap de l’Olimp.

A partir de 6 anys

Entrada gratuïta. 

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

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta
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13È FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL  
DE BARCELONA MUNT DE MOTS

Dimecres 19 d’octubre, a les 17.30 h

• “Un mundo misterioso”, contacontes infantil a càrrec de 
May Gorostiaga (País Basc 

Quants misteris s’hi amaguen dins d’una bola del món? És un 
misteri.

Quantes històries diferents existeixen al món? És un misteri.

Quantes persones estaran escoltant contes en aquest instant al 
món? Això sí que és un misteri.

No podrem abastar-los tots, 
però si m’hi acompanyeu in-
tentarem donar-li unes quan-
tes voltes a aquest món mis-
teriós.

Narració recomanada per a 
infants a partir de 5 anys / 
Castellà. 

Entrada gratuïta 

Organitza: Munt de Mots i Centre Cívic La Sedeta

TEATRE FAMILIAR DRETS HUMANS, FAMÍLIA I BARRI 

Dimecres 9 de novembre, a les 17.30 h

• “Clareta i el Pirata”, teatre infantil amb valors a càrrec del 
grupo Comediarte.

Sinopsi: Clareta va per el mon en bus-
ca de noves aventures i mostrant sem-
pre el seu amor pels llibres de contes. 
En el camí coneixerà a un excèntric i 
malvat pirata, desobedient, prepotent 
i una mica torpe,  que busca un llibre 
màgic que el guiarà per  trobar un gran 
tresor. El pirata creu reconèixer aquest 
llibre entre els que porta Clareta i s’ho 
intentarà robar, però per això haurà de 
navegar pels contes del llibre (Caputxe-
ta vermella, Peter Pan, Blancaneus, la 
Ventafocs...) i lluitar amb els personat-
ges que s’hi anirà trobant. Al final, grà-
cies al llibre, Clareta i el Pirata es faran 
amics. 

Una divertida comèdia d’enrenous, contes, històries conegudes 
però contades de manera diferent. Els dos personatges faran 
riure i participar als peques de la família

Espectacle recomanat per a infants de 3 a 10 anys

Entrada gratuïta

Organitza: Centre Cívic La Sedeta

DAU BARCELONA. 11È FESTIVAL DEL JOC. 
EL DAU ALS BARRIS 

Dimarts 8 de novembre, de 17 a 20.30 h

Vina a jugar a la Sala d’actes del centre cívic!

Entrada gratuïta

Organitza: ICUB 

Col·labora: Centre Cívic La Sedeta

Compartir

Aprendre

  Cultura

Barri

Conferències

Creació
Amics
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CINEMA

FESTIVAL IN-EDIT A LA SEDETA. 
CINE DOCUMENTAL MUSICAL 

Dimarts 18 d’octubre, 19 h

UNDERPLAYED

Lisa Rovner / 2020 / UK / 82 min

Els darrers dos anys, només el 7% dels 
100 millors DJ de Billboard han estat 
dones. Underplayed explora la desigual-
tat de gènere a través de l’escena de la 
música electrònica i com les dones de-
fensen el canvi durant la temporada dels 
festivals de música d’estiu.

Dimarts 15 de novembre, 19 h 

RAVING IRAN

Enrique Sánchez Lansch / 2021 / Alemània / 101 min

Anoosh i Arash són dos DJ que viuen a 
Teheran i que actuen junts com a Bla-
de&Beard. A Raving Iran, tots dos són 
filmats mentre intenten organitzar actes 
clandestins, produir i distribuir el seu àl-
bum i se’ls deneguen els permisos per imprimir els seus cartells 
i publicar els seus CD. 

Dimarts 13 de desembre, 19 h 

IT’S YOURS: A STORY OF HIP-HOP AND THE INTERNET

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

Filmada durant deu anys, It’s yours ex-
plora com és possible convertir-se en 
una estrella del rap a través d’un comp-
te de Twitter, un lloc de YouTube o una 
pàgina de Myspace. La pel·lícula presta 
molta atenció a la carrera ascendent d’alguns dels artistes més 
innovadors i emprenedors

Entrada gratuïta.

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

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta

CINEMA INFANTIL 

Veure programació Petit Cineclub, pàg. 4 

PANTALLA BARCELONA TARDOR

9, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre

Aquesta tardor, estrenem la novena edició del cicle Pantalla Bar-
celona!

Com sempre, l’Institut de Cultura de Barcelona us porta el millor 
cinema al costat de casa. La nova cartellera, que es podrà veure 
al Centre Cívic La Sedeta, posa el focus en la ciutat, amb una 
mirada crítica i social. Aquesta mirada anirà més enllà, amb un 
seguit d’activitats que complementaran la reflexió projectada a 
les pantalles.

Programació a determinar. Més informació al web del centre.  

Entrada gratuïta.

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

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta

TALLER DE MICRORELATS

4 i 5 d’octubre, a les 18 h

Relats des-orientats, un taller de creació de microrelats so-
bre el mobiliari urbà

Des d’un acostament als objectes que no és l’habitual del dis-
seny, sinó des d’una perspectiva feminista que resignifica els 
usos i les històries quotidianes, Relats des-orientats és un taller 
de creació de microrelats sobre els objectes de mobiliari urbà 
que es troben al voltant del Centre Cívic La Sedeta. 

Aquest taller convida a les participants a recordar, imaginar, ex-
perimentar i relatar formes de relació amb els objectes de mo-
biliari urbà que vagin més enllà de les socialment assignades.

El taller Relats desorientats es desenvolupa en dues sessions, 
en les quals farem un recorregut de reconeixement al voltant de 
La Sedeta, compartirem moments de conversa i ens endinsa-
rem en dinàmiques de creació de relats amb text, àudio i imatge. 
Els microrelats resultants s’afegiran a l’arxiu Relats des-orien-
tats del Museu del Disseny, un arxiu vinculat a l’àmbit del dis-
seny de ciutat compost, en aquest cas, des de les experiències 
i en col·laboració amb veïnes de Barcelona. 
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Divendres 18 de novembre, 19 h

“Black”, Oulouy

Direcció, coreografia i interpretació: Oulouy 

Black és una peça escènica de dansa 
basada en la improvisació i inspirada 
en elements coreogràfics d’estils clau 
de l’escena urbana africana, com el 
coupé-décalé, l’afro house, l’azonto o 
el krump.

Espectacle del Barcelona Districte Cultural. 

Entrada gratuïta. 

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

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta

HUMOR

CICLE GRÀCIA RIU A LA SEDETA, 7A EDICIÓ. 
PROGRAMA D’HUMOR ALS EQUIPAMENTS DE 
PROXIMITAT DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

Divendres 28 d’octubre 

• 20 h Concert “Together for the first 
time” (blues, rock  & humor) amb 
El Sobrino del Diablo i Txus Blues

El Sobrino del Diablo (veu, guitarra, 
balalaika) i Txus Blues (veu, harmònica 
i ukelele) 

Aquests dos músics, amb una llarga tra-
jectòria professional cadascun d’ells, sumen un total de 25 CDS 
editats i més de 3000 concerts. Després de uns quants anys 
coincidint en la programació de sales de petit format i algunes 
col·laboracions puntuals en discos, per fi l’any 2021 donen el 
pas per fer un show conjunt amb cançons dels dos, alguna sor-
prenent versió de blues i rock i una posada en escena divertida 
que mai no deixa indiferent.

La participació en el taller també inclou una visita guiada a l’ex-
posició Objectes Comuns del Museu del Disseny (mostra a la 
qual està vinculada aquest taller).

Vols crear i compartir el teu relat?

Vine al taller Relats desorientats els dies 4 i 5 d’octubre, a les 
18 h, al Centre Cívic La Sedeta!  

Relats des-orientats és un projecte de Larre, col·lectiu de media-
ció cultural feminista, en col·laboració amb el Museu del Disseny 
de Barcelona i organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona, 
que busca acostar el disseny i el pensament artístic a veïnes i 
veïns i entitats de la ciutat i viceversa.

DANSA

Dimecres 26 d’octubre, 19 h

“Transmissions: Conferència ballada sobre Danses Urbanes”

Autoria i interpretació: Guille Vidal-Ribas i Javi Casado

Transmissions és fruit d’una recerca 
iniciada el 2015 per Guille Vidal-Ribas 
i Javi Casado, amb el suport del HOP 
Festival i el Mercat de les Flors. El seu 
treball recull el coneixement adquirit du-
rant dues dècades com a ballarins de 
dansa urbana i el combina amb informació extreta d’una àmplia 
base documental i d’entrevistes a pioners i altres referents naci-
onals i internacionals en aquest àmbit. 

Conferència ballada combina música, vídeo, fotografia, parau-
la i moviment en viu per oferir un discurs dinàmic i accessible a 
tots els públics. Els ballarins Javier Casado i Guille Vidal-Ribas 
connecten passat i present per poder comprendre les danses 
urbanes en totes les seves dimensions. 

A partir de 12 anys.

Espectacle del Barcelona Districte Cultural.

Entrada gratuïta. 

Inscripció prèvia al web del centre a partir del 27 d’octubre, tru-
cant als telèfons 93 207 37 03 / 93 459 12 28 o presencialment 
al centre.

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta
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Dissabte 5 de novembre 

• 18 h “Pinzellades d’humor teatral”, representació de 
peces curtes a càrrec de les  companyies Vada Retro 
Teatre i Dinàmics Teatre.

Entrada gratuïta a les dues activitats.

Organitza: Centre Cívic La Sedeta i Districte de Gràcia

SOLIDARITAT 

XXIX SETMANA CULTURAL GRÀCIA  
AMB LES I ELS JOVES DE LA MEDITERRÀNIA

Del 18 al 27 de novembre  

Si l’any passat vam dedicar la Setmana Cultural Gràcia amb 
la Mediterrània a la crisi ecològica planetària amb una mirada 
crítica des de la Mediterrània (límits del creixement, les grans 
diferències en el consum d’energia i de recursos, generació 
de residus i emissions contaminants, la necessària interrelació 
entre països per abastar les problemàtiques i les estratègies a 
desenvolupar), aquest any volem donar la veu als joves de la 
Mediterrània, volen saber quins reptes actuals són els que més 
els preocupen, com pensen que els hem d’afrontar, quines acci-
ons quines accions hi proposen...

Com abordar aspectes tan bàsics com el dèficit d’alimentació, 
d’aigua, d’energia, el canvi climàtic...? I la cultura, l’arquitectura, 
el dret a l’educació, el patrimoni immaterial, la pau i la seguretat, 
l’impacte de les guerres i la gana que provoquen desplaçaments 
massius migratoris? Podem reequilibrar el món rural i la natura 
a través de l’agroecologia? Podrem aconseguir la interrelació 
dels països per poder donar una resposta global que respecti 
els Drets Humans i la sostenibilitat del planeta?

Les activitats es faran al Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), al 
Centre Cívic El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), a l’Espai Jove La 
Fontana (Gran de Gràcia, 190-192), al Centre de Cultura Po-
pular La Violeta (c/ Maspons, 6), a la Biblioteca Jaume Fuster 
(Pl. Lesseps, 20-22), a la Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104) i a la Llibreria La Caníbal (Nàpols, 314).    

Tots les activitats són gratuïtes. Per a més informació, consulteu 
el programa específic. 

Organitza: Districte de Gràcia i Sodepau, amb el suport de Coo-
peració Internacional i Justícia Global Ajuntament de Barcelona

Col·laboren: Llibreria La caníbal i Agita’t Gràcia.

MÚSICA A LA SEDETA 

XIX CICLE D’APERITIUS MUSICALS  
MATINALS A LA SEDETA 

Dissabte 1 d’octubre, a les 12.30 h

• Sweet Marta & The Blues Shakers 

Sweet Marta (veu i harmònica), Johnny 
BigStone (guitarra), Little Jordi (baix) i 
Blas Picón  (bateria)

Amb dos àlbums editats, “Come Love” 
i “Hoodoo Girl Blues”, aquesta forma-
ció demostra que les arrels del blues 
segueixen ben vives, amb un repertori 
basat en artistas com George Harmonica Smith, Koko Taylor, 
James Cotton i Junior Wells, entre d’altres, a més dels seus pro-
pis temes. 

Sweet Marta és una de les millors harmonicistes de blues de 
l’estat español i els The Blues Shakers compten amb una àmplia 
trajectòria musical cadascun d’ells. Aquesta simbiosi sona com 
una arrasadora locomotora de blues.

Dissabte 8 d’octubre, a les 12.30 h

• Los Bongo Beat 

Alexis “El Parrita” Pérez (guitarra elèc-
trica), Martí Alcón (baix elèctric), Xavier 
Puig (bateria) i Ferran López (saxo)

Los Bongo Beat neix l’any 2018. Els qua-
tre músics de la banda, amb influències 
tant dels grups de surf dels anys 60 (The 
Shadows, The Ventures, Duanne Eddy), com d’artistes clàssics 
del Rhythm and Blues (Freddie King o Chuck Berry), passant 
per músics llatins (El Twanguero, Los Coronas o La Orquesta 
Mendoza),  s’uneixen per crear aquest projecte que no oblida el 
seu punt d’origen ni les seves arrels: la muntanya de Montserrat!

La banda presenta el seu disc debut “Bongo Trip”, gravat en di-
recte a la Plaça Reial de Barcelona. Diversió assegurada a ritme 
de rock and roll ‘Fronterizo’.
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Dissabte 15 d’octubre, a les 12.30 h

• Paula Peso presenta a La Sedeta el seu primer disc 
“Teach You Right” 

Paula Peso (veu), Ferran Pegenaute (guitarra elèctrica), Matt 
Devillers (bateria i cors),  Pau Garcia (teclats i synth) i Alberto 
López (baix)

Paula Peso, procedent del barri de Sant 
Andreu Comtal (Barcelona), canta des 
de petita, quan cantar es va desvetllar 
com la seva gran passió. El seu projecte 
ens acosta a la música R&B i funk, amb 
inspiracions de Soul. Té una veu podero-
sa amb un registre pronunciat.

Després de gravar el seu primer EP l’any 2017, dins del projecte 
Cabal Musical, ara presenta el seu primer disc Teach You Right. 
Un disc fresc i dinàmic que beu del funk, el soul, la música urba-
na… amb un “groove” molt personal de l’artista que s’expressa 
a partir de les seves lletres. 

Dissabte 22 d’octubre, a les 12.30 h

• The Poyo Moya Trio presenta a La sedeta el seu darrer 
àlbum “Old Blues”  

Cristian Poyo Moya (piano), Queralt Camps (contrabaix) i Oli-
vier Rocque (bateria)

Aquest trio ens ofereix un concert dife-
rent, que destaca per la seva sensibili-
tat musical i la seva energia damunt de 
l’escenari, amb un so acústic i elegant, 
enfocat cap als estils de la música negra 
afro-americana, la seva evolució artis-
tes, regions...

El seu repertori és variat i virtuós, barrejant estils com el Blues 
(Old Blues, Chicago Blues, Mambo Blues), el Boogie-woogie, 
Gospel, Ragtime, Swing, Early Jazz i American Jazz. Destaca un 
trio potent i sincronitzat, amb el piano com a bandera acompa-
nyat d’una exquisida base rítmica.

Dissabte 5 de novembre, a les 12.30 h

• Martin Burguez & His Rhythm Combo  

Martin Burguez (veu i guitarra), Arnau Julià (bateria), Oriol 
Fontanals (contrabaix), Víctor Puertas (piano),  Pol Prats (saxo 
tenor) i Pere Miró (saxo baríton)

Martin Burguez, guitarrista, 
cantant, compositor i productor 
d’origen uruguaià però que va 
iniciar la seva carrera musical a 
Buenos Aires (Argentina), lidera 
aquesta banda formada amb 
els músics més destacats de 
l’escena del blues i rhythm&blues de Barcelona. 

Inspirant-se en  els grans mestres del Blues, T-Bone Walker, BB 
King, Pee Wee Crayton o Freddie King, així com amb el so del 
Jump Blues, amb grans influències de jazz, swing o rhythm&-
blues dels anys 40 i 50, Martin Burguer, amb 3 discs editats, 
ha portat la seva música a diverses ciutats d’Europa i de Lla-
tinoamèrica. Captiva als espectadors amb els  seus creatius i 
estridents sols de guitarra, els sofisticats arranjaments i la seva 
personalitat a l’hora d’interpretar els temes. Martin Burguez ens 
proposa un show que remet als seus referents musicals i amb 
una empremta personal i única. 

Entrada gratuïta a tots els concerts

Organitza: Centre Cívic La Sedeta

CICLE DE CONCERTS DE LA COORDINADORA 
D’ACTIVITATS DE GRUPS DE ROCK LA SEDETA 

16 i 30 de setembre, 11 de novembre,  
2 i 9 de desembre, a les 20 h

Grups a determinar. 

Entrada gratuïta.

FESTIVAL LEM A LA SEDETA 

Dissabte 8 d’octubre, a les 20 h

Veure programa i preus a gracia-territori.com 

Organitza: Gràcia Territori Sonor 

Col·labora: Centre Cívic La Sedeta
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XXI AL RAS. BLUEGRASS & OLD TIME  
FESTIVAL A LA SEDETA 

Divendres 4 de novembre, a les 20 h

• Red Herring (Holanda)

Red Herring es basa en la tradi-
ció de les arrels, tot i que està 
fermament arrelat en els temps 
moderns. Ja sigui folk, blue-
grass, country o americana, els 
Herring poden fer la seva llar en 
qualsevol d’aquests estils. Red 
Herring comparteix històries 
musicals, melodies tradicionals mil·lenàries, composicions ori-
ginals, harmonies vocals intenses i una atmosfera oberta i ho-
nesta en la qual els membres del públic poden sentir-se lliures 
d’emocionar-se o simplement divertir-se.

• Howlin (Catalunya) 

Jorge Rodríguez (guitarra) i 
Isaac Casas (mandolina) són 
un duet de bluegrass i ameri-
cana que, com altres grups 
del mateix gènere de la ciutat, 
es van conèixer a la Barcelona 
Bluegrass Jam. Després de di-
versos anys de compartir cançons i cerveses, han decidit iniciar 
aquest projecte, en el qual barregen, a parts aproximadament 
iguals, passió i valentia.

Tots dos tenen àmplia experiència amb altres grups de música 
tradicional. En el seu repertori es barregen alguns clàssics del 
bluegrass amb altres cançons procedents d’altres estils (pop, 
folk...), transportades al gènere tradicional americà amb el seu 
toc personal. Dos instruments, dues veus.  

Entrada gratuïta

Organitza: Festival Al Ras 

Col·labora: Centre cívic La Sedeta

CONCERTS DMJ GRÀCIA

Inscripcions a l’octubre. Dates i horari a determinar.

El concurs es fa al Casal de Joves del Coll, al Centre Cívic 
La Sedeta i a l’Espai Jove La  Fontana.

Districte Musical Jove de Gràcia és un concurs fet des dels 
equipaments de joves amb bucs d’assaig (Casal de Joves del 
Coll, CC La Sedeta i Espai Jove La Fontana), on descobrirem 
alguns dels grups emergents del districte.

Més informació a: facebook.com/DMJGracia

FESTIVAL SONAMOS LATINOAMÉRICA

Divendres 21 d’octubre, a les 20 h

Músiques del riu i la muntanya argentina 

Guillermo Gomez (guitarra), Pablo Giménez (flauta travessera, 
vents andins i veu), Pablo Cruz (percussió) i Marcos Expósito 
(contrabaix)

Aquest concert ens brindarà la possibilitat de conèixer, a través 
de la cançó, la forma de vida dels pobles del litoral argentí i de 
la zona central, prenent com a referència les províncies de Santa 
Fe i Córdoba. 

Al litoral trobarem l’aigua com a element 
fonamental, com a mitjà de vida, com a 
nexe d’unió entre els pobles; mentre que 
a la província ‘mediterrània’ de Córdoba, 
a través de la seva muntanya, les seves 
rieres i el vent dels seus alts cims, rep 
cultures, es nodreix d’elles, les veu pas-
sar i com evolucionen en el seu camí. 

Entrada gratuïta

Organitza: Festival Sonamos Latinoamérica

Col·labora: Centre Cívic La Sedeta

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=l8g1w7eDv0mOxgd8TWjBJLTJjx-nb9FIwHUWCHOx3BgyoFUy5u3uS22hULcb3anw6xxVa0UJPAg.&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fDMJGracia%2finfo
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CONCERT DE LA JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA  
DE BARCELONA (JOSB)

Diumenge 13 de novembre, a les 18.30 h

Direcció musical: Carlos Checa

Programa: Obertura Fantasia Romeu i Julieta de Tchaikovsky i 
Simfonia núm 3 “Escocesa” de F. Mendelssohn

Entrada gratuïta (aforament limitat)

Organitza: Centre Cívic La Sedeta i JOSB 

“AURA”, CONCERT A CÀRREC  
DE MONIQUE MAKON I CLARA MARTIN 

Dijous 2 de desembre, a les 20 h

Monique Makon (veu) i Clara Martin (guitarra)

Monique Makon i Clara Martín es van trobar a Nou Barris i de 
la conjunció del seu talent va sorgir el projecte musical Aura, 
un espai lluminós i en canvi constant, com les aures que ens 
envolten i que ens permeten percebre’ns i relacionar-nos més 
enllà del contacte físic.

Des de l’escenari, Makon i Martin reivindiquen el feminisme com 
a lluita política i social, defensant l’empoderament i l’allibera-
ment de les dones com a única i possible victòria. Canten per no 
perdre la veu davant de l’opressió constant que pateixen les do-
nes i alhora són com l’aire fresc, la brisa que omple tot de calma.

Espectacle del Barcelona Districte Cultural. 

Entrada gratuïta. 

Inscripció prèvia al web del centre a partir del 15 de novembre, 
trucant als telèfons 93 207 37 03 / 93 459 12 28 o presencial-
ment al centre 

Organitza: ICUB i Centre Cívic La Sedeta 

FESTES POPULARS

CASTANYADA

Dijous 27 d’octubre, de 17 a 20 h 

Ball de Castanyada

Ball amb orquestra, panellets i copa de cava

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

(Es recomana agafar entrada anticipada a partir del 29 de 
setembre)

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

Dijous 27 d’octubre, a les 17.30 h  

Espectacle d’animació i castanyes gratuïtes per a tots els 
infants a la plaça La Sedeta 

Organitza: Casal Infantil La Sedeta

BALL DE NADAL

Dijous 15 de desembre, de 17 a 20 h

Ball amb orquestra, refrigeri i sorteig sorpresa! 

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

(Es recomana agafar entrada anticipada a partir del 10 de 
novembre)

‘SOLIDARITZA’T AMB EL TIBET’ 
CONCERT DE NADAL AMB COVER GRUP

Dissabte 17 de desembre, a les 17.30 h  

Entrada: 4 €

Fes un donatiu, Bizum: 651882335

www.jin-pa.org

Organitza: JIN-PA Ajuda als Refugiats 
Tibetans, ONG de Gràcia Solidària.

Col·labora: Centre Cívic La Sedeta
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TEATRE 

Divendres 14 d'octubre, a les 19 h /  
Dissabte 15 d’octubre, a les 18 h 

“(des)Coneguts”, representació de l’obra adaptada per Albert 
Capel i dirigida per Yolanda Muñoz, a càrrec de a càrrec del grup 
Dinàmics Teatre 

Preu: 5 € / jubilats: 3 €

Dissabte 5 de novembre, a les 18 h

“Pinzellades d’humor teatral”, representació a càrrec de Dinà-
mics Teatre i Vada Retro, dins del 7è Gràcia Riu, el Cicle d’Hu-
mor dels equipaments de proximitat del Districte de Gràcia.

Entrada gratuïta

Dissabte 19 de novembre, a les 18 h 

"Reina, avui moriràs", representació de l'obra d’Albert Capel, a 
càrrec del grup Vada Retro Teatre 

Preu: 5 € / jubilats: 3 €

EXPOSICIONS A LA SEDETA

Del 14 al 30 de setembre 

• Exposició dels guanyadors de la 21èna edició del 
Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan, secció 
aficionats 

L’exposició inclou obres dels artistes Alicia Minaya Alberich (1r 
premi), David Faúndez Barroso (2n premi) i Soledad Alcaráz 
Barranco (3r premi).

L’Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan organit-
za aquest Concurs-exposició en el marc de la Festa Major del 
Camp d’en Grassot.

Del 5 al 22 d’octubre

• “Menines”. Exposició de gravats de Teo Olmedillo.

Menines és una reinterpretació del tre-
ball d’un gran amic i pintor, en Paco Ira-
ola, que va realitzar una interpretació de 
“Las Meninas” d’una profunditat superi-
or a les fetes per Picasso, l’equip Cròni-
ca o en Bacon.  Amb els meus gravats, 
vull retre un homenatge al meu amic. 
En el meu treball, compost per diverses 
menines realitzades en aiguafort i tèc-
niques mixtes, jugo amb el color i una 
interpretació diguem-ne conceptual.

Del 26 d’octubre al 15 de novembre  

• “Mirades solidàries”, exposició de les fotografies  
presentades per les ONG del Districte de Gràcia, que 
treballen la Cooperació Internacional, a l’11èna edició del 
Concurs Fotogràfic Gràcia Solidaria.

Del 18 de novembre al 10 de desembre

• Exposició sobre la XXIX Setmana Cultural Gràcia amb la 
Joventut Mediterrània.

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

mensual al plafó del Centre Cívic La Sedeta

CAGA TIÓ 

Divendres 16 de desembre, a les 17.30 h

Celebració infantil amb espectacle per a tota la família i 
posterior picada al Tió a la sala d’actes del centre cívic. Fem 
cagar el Tió tots plegats!

Organitza: Casal Infantil La Sedeta
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TALLERS CULTURALS PER A TOTHOM

Gestiona: Calaix de Cultura

Cursos de setembre a desembre de creativitat, humanitats, 
expressió i moviment, gastronomia, habilitat i competències, 
idiomes i salut

Inscripcions a partir del 5 de setembre 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 21,30 € fins a 85,18 € en funció de 
la durada. 

Extracte normativa tallers centre cívics:

 ~ Les places són limitades per a totes les activitats.

 ~ Alguns tallers requereixen material complementari. El 
suplement s’haurà de pagar en efectiu el primer dia de 
classe.

 ~ Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de 
la matrícula, excepte si el taller s’anul·la en la seva totalitat 
per part de l’organització.

 ~ El centre es reserva el dret a canviar el/la professor/a, el 
dia, l’horari, el format o la ubicació de l’activitat en cas que 
ho consideri oportú.

 ~ Per beneficiar-se de reduccions de tarifes cal presentar la 
documentació i fer la inscripció presencialment al centre.

 ~ Les activitats es duran  a terme seguint la normativa de 
seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries indiquin 
en cada moment.

Barri
Conferències

Creació
Amics

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

Inscripcions per a les famílies que van participar el curs 
passat: 5 i 6 de setembre de 10 a 13 h / Resta de famílies:  
del 6  al 9 de setembre de 10 a 13 h

* Inscripcions presencials al centre cívic.

Informació sobre inscripcions i places a casalinfantil@sedeta.
com i/o 647618814

- Inici del 1r trimestre d’El Vaixell: dilluns 12 de setembre.

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 (amb cita prèvia) i de 17.30 a 19h

Preu del servei: 28,80 € (12 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.

https://cursoslasedeta.inscripcionscc.com
mailto:casalinfantil@sedeta.com
mailto:casalinfantil@sedeta.com
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• Casal infantil grup de petits: activitats i  joc per als més 
petits (de 3 a 8 anys)

• Casal infantil de grans: activitats i joc per a nens i nenes 
de 9 a 12 anys. 

Inici 1r trimestre: 12 de setembre

Inici 2n trimestre: 9 de gener

Inici 3r trimestre: dimarts 11 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

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.

* El primer dia de l’infant la família es l’encarregada de portar-lo al 
casal, per tant no es farà recollida.

 ~ Inscripcions: 5 i 6 de setembre (famílies antigues) i a 
partir del 6 (famílies noves), de 16 a 18 h 

* Inscripcions presencials al centre cívic.

 ~ Inici del primer trimestre del casal diari: dilluns 12 de 
setembre

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

CALENDARI FESTIU

Celebrem les festes tradicionals: Carnaval, Sant Jordi, la Cas-
tanyada i el Tió 

 ~ La Castanyada: espectacle familiar a la plaça, el dijous 27 
d’octubre, a les 17.30 h

 ~ Caga Tió: celebració infantil amb espectacle per a tota 
la família i posterior picada al Tió. Sala d’actes del centre 
cívic, el divendres 16 de desembre, a les 17.30 h

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 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 19 h 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·lament 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 altres coses. A què 
esperes?

Espai Nerd. Necessites estudiar però no t’agrada el silenci de les bibli-
oteques? 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’espai on 
jugar? Aquí tenim taules i jocs diversos (també pots portar els teus pro-
pis!!). Us esperem!!

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

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

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

e-mail: espaijove@sedeta.com 
telèfon: 636 883 568
instagram: lasedeta.espaiadolescent
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COORDINADORA D’ACTIVITATS  
DE GRUPS DE ROCK LA SEDETA

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

Els bucs d’assaig tornen a estar oberts. 

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. Explica’ns què vols fer i et farem un pres-
supost a mida.

TALLERS DE MÚSICA 

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

 ~ Preu: 70 €

 ~ Inscripcions als locals d’assaig de La Sedeta, dates 
a determinar. (També es pot reservar plaça o demanar 
informació 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. 934 583 649 /660102444/ 934 591 228
Email. info@gentgranlasedeta.cat
Web. www.gentgranlasedeta.cat

Facebook. www.facebook.com/associaciogentgranLaSedeta

Instagram. @gentgranlasedeta

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

ACTIVITATS LÚDIQUES

BALL AMB ORQUESTRA

Tots els dijous de 17 a 19 h, a partir del 22 de setembre.

Entrada: 4 €  

Amb abonament (10 balls): 3 €

ESCACS I JOCS DE TAULA

Gratuïts.

BILLARS

Preu: 4 € /10 tiquets

Adquisició de tiquets a l’oficina de l’Associació.

BALL DE CASTANYADA

Dijous 27 d’octubre, de 17 a 20 h

Ball amb orquestra, panellets i copa de cava

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

(Es recomana agafar entrada anticipada a partir del 29 de se-
tembre)
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BALL DE NADAL

Dijous 15 de desembre, de 17 a 20 h

Ball amb orquestra, refrigeri i sorteig sorpresa! 

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

(Es recomana agafar entrada anticipada a partir del 10 de no-
vembre)

FESTA DEL SOCI 

Dimarts 20 de desembre

11.30 h: Festa a la sala d’actes del Centre Cívic La Sedeta.

Entrada gratuïta, cal recollir invitació.

14.30 h: Dinar al Restaurant La Pomarada (Pg. De Gràcia, 78, 
principal)

Preu: 30 € / socis (35 € / acompanyants)

Inscripcions: del 14 de novembre al 9 de desembre (o fins 
exhaurir places)

ACTIVITATS CULTURALS

VISITES CULTURALS 

Informació i inscripcions: 

A partir del 22 de setembre, els dijous, de 10 a 13 h, de ma-
nera presencial.

XERRADES SOBRE SALUT

• “Alzheimer i entorn cuidador”

Dilluns 17 d’octubre, d’11 a 12.30 h

A càrrec de Catalunya Alzheimer Fundació

• “Hipertensió arterial: què és i què puc fer”

Dimecres 30 de novembre, d’11 a 12.30 h

A càrrec de Raquel Tomás, metgessa especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària 

Sala d’actes

Entrada gratuïta

CONCERT A L’AUDITORI: “BEETHOVEN PIANO. 
CONCERT 3” 

Diumenge 30 d’octubre, a les 11 h 

Preu: 15 €

Adquisició d’entrades a l’oficina de l’Associació, a partir del 12 
de setembre. 

CICLE DE CORALS 2022-23: TROBADA DE TARDOR 

Dilluns 28 de novembre, a les 17 h 

Coral La Sedeta i altres corals convidades

Sala d’Actes 

Entrada gratuïta

ACTIVITATS SOCIALS

MISSA DE DIFUNTS

Dilluns 7 de novembre, a les 18 h

Parròquia Cor de Maria (Claretians)

Sant Antoni Maria Claret, 47

Missa dedicada als socis/es que ens han deixat, acompanyada 
per la Coral La Sedeta. 

COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE RADARS

Informació: tel. 936 197 311 (Serveis Socials)

Destinataris: persones grans de 85 anys que viuen soles o 
acompanyades d’altres de més de 65 anys i que es troben en 
risc d’aïllament social. 
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SERVEIS PER ALS ASSOCIATS:

Cal presentar el carnet de soci a tots els establiments.

+ SALUT. CENTRE D’OSTEOPATIA I FISIOTERÀPIA 

Ramon i Cajal 51     |     Tel. 932853216

10% descompte

Per a més informació, adreceu-vos al centre +Salut

ÒPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITÀRIA 

Passeig de Sant Joan, 168     |     Tel. 93 855 67 00

10% descompte addicional*

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

CLÍNICA DENTAL ODONTHOS   

Padilla 286, baixos     |     Tel. 93 450 29 28

Descomptes de fins el 30%  

Gratuïtat: primera visita + radiografia panoràmica + di-
agnòstic

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

TALLERS GENT GRAN

 ~ Inscripcions obertes durant tot el curs:

Presencialment, a la secretaria de l’Associació (2a planta), 
de 10 a 13.30 h

Per telèfon: 93 4583649 / 660 10 24 44

Per email: info@gentgranlasedeta.cat 

 ~ Quota de soci: 22 € /any escolar.

 ~ La quota de soci i les quotes dels tallers (quotes 
trimestrals i quotes reduïdes anuals) es cobren per 
domiciliació bancària a partir del 5 d’octubre.

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

 ~ BEQUES DE GRATUÏTAT als Tallers de pagament (per 
a persones amb Targeta Rosa gratuïta de l’Ajuntament): 
sol·licitud de l’1 al 30 de setembre.

La beca és per a un curs escolar. Es dóna una beca per 
cada tipus de taller. Es donarà prioritat per obtenir-la a les 
persones que no l’hagin tingut en anys anteriors.

• Inici de tallers 1r trimestre: 3 d’octubre de 2022 

• Fi de tallers 1r trimestre: 20 de desembre de 2022 

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

CANT CORAL
Directora: Lucia Beresova

Preu: 33 € / trimestre (inici el 
12 de setembre)

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: 5 
d’octubre / 2 de novembre / 
14 de desembre (1 sessió/mes)  
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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: 19 d’octubre / 16 de 
novembre / 14 de desembre 
(1 sessió/mes)

Dimecres de 10 a 11.30 h    

HUMANITATS I CIÈNCIES
Responsable: 
Laura Sancliment

Preu: 42 € / trimestre

Dilluns d’11.30 a 13 h    

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: Emili Codina

Preu: 42 € / trimestre 

Dimarts d’11.30 a 13 h / 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 
consultar tots els dubtes 
que tinguis sobre el seu 
funcionament.  

Dimarts a les 9.30 /10.30 / 
11.30 / 12.30 h (cal demanar 
hora a la secretaria de 
l’Associació) 

INFORMÀTICA 
Responsable: Mili Plaza

Preu: 51 € / trimestre

- Repàs de conceptes 
bàsics:

Dilluns de 10.15 a 11.45 h 

- Photoshop: NOU! 
Dilluns de 12 a 13.30 h

- WORD: NOU!
Dijous de 10.15 a 11.45 h 

- Internet i Xarxes Socials: 
NOU!
Dijous de 12 a 13.30 h 

TALLERS CREATIUS

DIBUIX I ARTS 
PLÀSTIQUES
Responsable: Isabel Pons

Preu: 48 € / trimestre

Dimarts de 9 a 11 h  

DIBUIX I PINTURA 
Responsable: Alan Pella

Preu: 48 € / trimestre

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

Divendres d’11.05 a 13.05 h

FANG: ESCULTURA DE 
PETIT FORMAT     NOU!
Responsable: Alan Pella

Preu: 48 € / trimestre

Divendres de 9 a 11 h

LABORS     NOU!
Responsable: 
Margarita Micó

Preu: 24 € / any

Dijous de 10 a 12 h

MANUALITATS     NOU!
Responsable: Clàudia Mas

Preu: 42 € / trimestre

Dilluns d’11.05 a 12.35 h

PINTURA A L’OLI: 
MARINES I PAISATGE     
NOU!
Responsable: Clàudia Mas

Preu: 48 € / trimestre

Dijous de 12 a 14 h

TALLER DE TEATRE
Responsable: Andreu Mas

Preu: 24 € / any

Dilluns de 12.30 a 14 h

TALLERS D’IDIOMES

ANGLÈS
Responsable: James Dove 

Preu: 42 € / trimestre

Nivell inicial: 
Dijous de 9 a 10.30 h

Nivell mitjà: 
Dimarts de 9 a 10.30 h 

Dijous de 10.40 a 12.10 h

Nivell avançat: Dimarts de 
10.40 a 12.10 h (grup online)  

Divendres d’11.05 a 12.35 h 

Nivell conversa: 
Dimarts de 12.20 a 13.50 h 
Divendres de 9.30 a 11 h

CATALÀ
Responsable: 
Guillermina Varela

Preu: 24 € / any

Nivell inicial:  
Dilluns d’11.25 a 12.40 h

Nivell mitjà:  
Dilluns de 10.05 a 11.20 h

Nivell bàsic  per a persones 
refugiades (de totes les 
edats): Dilluns de 9 a 10 h 
Gratuït

FRANCÈS 
Preu: 24 € / any

Responsable: Lidia Vives

Nivell inicial: 
Dimecres de 9 a 10.15 h

Nivell mitjà: 
Dimecres de 10.30 a 11.45 h

Nivell avançat: 
Dilluns de 9.30 a 11 h  

Nivell de conversa: 
Dijous de 9.45 a 11 h  

Nivell de conversa i cultura: 
Dimarts d’11.10 a 12.25 h 
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FRANCÈS 
Responsable: Salvador 
Parera

Nivell de lectura i conversa: 
Divendres de 9.45 a 11.15 h 

ITALIÀ 
Responsable: 
Salvador Parera

Preu: 24 € / any

Nivell mitjà: NOU! 
Dimecres d’11.15 a 12.45 h 

Nivell de lectura i conversa: 
Divendres d’11.15 a 12.45 h

TALLERS DE BALL 

BALL EN LÍNIA
Responsable: Mili Plaza

Preu: 36 € / trimestre

Dimarts de 12.30 a 13.30 h / 
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 

SALSA I RODA CUBANA     
NOU!
Responsable: Mili Plaza

Preu: 36 € / trimestre

Dimecres de 12.30 a 13.30 h 

SARDANES 
Responsables: Montserrat 
Granier i Jordi Solà 

Preu: 24 € / any

Dijous de 10.30 a 11.30 h

SEVILLANES
Responsable: Pedro Valdivia

Preu: 24 € / any 

Nivell inicial: 
Dimecres de 10 a 11 h    

Nivell mitjà: 
Dimecres d’11.10 a 12.10 h

TALLERS ESPORTIUS 

AIGUAGIM
Responsable: Manuel Moré

Preu: 42 € / trimestre  

Lloc: Poliesportiu Claror 
(Sardenya, 343)

Dimarts d’11.45 a 12.30 h

Dijous: d’11 a 11.45 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  

Dijous de 10.15 a 11 h NOU! 
Divendres d’11.45 a 12.30 h

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 
BENESTAR EMOCIONAL 

IOGA
Responsable: Núria Roc 

Preu: 36 € / trimestre

Dilluns de 10 a 11 h i d’11.15 
a 12.15 h

Dimarts d’11.15 a 12.15 h

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

MEMÒRIA I SALUT
Preu: 38 € / trimestre

Responsable: Jordi Ciurana

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

Responsable: Minerva 
Jiménez

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

RELAXACIÓ I MEDITACIÓ 
(MINDFULLNES)
Responsable: Toni Martínez 

Preu: 42 € / trimestre

Dijous d’11.15 a 12.45 h

TAI-TXÍ
Responsable: Isaac Julià

Preu: 36 € / trimestre

Dijous de 9.15 a 10.15 h

TALLERS LÚDICS

GRUP DE PETANCA   
NOU!
Responsables: Andreu 
Gerona i Toni Prat

Gratuït

Lloc: Pistes del Baix Guinardó 
(Pl. Alfons el Savi, 2)

Dimarts de 10 a 11 h

JOC DE LA CANASTRA I 
EL CONTINENTAL
Responsable: Lídia Vives

Preu: 24 € / any

Dimecres de 12 a 13.30 h    

Divendres de 12 a 13.30 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


