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HORARI 

De dilluns a divendres de 9 a 12 h i de 17 a 22 h.
Dissabte de 9 a 13 h i de 17 a 22 h.
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PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Abril - Maig - Juny 2017

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic La Cadena dispo-
sa d’espais de lloguer per a grups 
i entitats. Consulteu-ne condicions 
a la web o bé envieu-nos un correu 
electrònic a 
cclacadena@entitatslamarina.org

SALA WI-FI
Disposem de Barcelona WiFi i ofe-
rim sala per a tothom que vulgui fer-
ne ús els dilluns, dimecres i diven-
dres, de 9.00 a 12.00 hores.

CENTRE CULTURAL   
ESTRELLES ALTES

FLAMENC INFANTS 
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h

FLAMENC I 
CASTANYOLA 
INFANTS I JOVES
GRUP A
Dijous, de 17.30 a 18.30 h

GRUP B
Dijous, de 18.15 a 19.30 h

SEVILLANES 
NIVEL MIG
Dimarts, de 20.30 a 21.30 h

JAZZ INFANTS 
I JOVES
GRUP A
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h

GRUP B
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h

GRUP C
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h

GRUP D
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h

GRUP E
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h

CESSIÓ D’ESPAIS ENTITATS

LA MARINA VIVA

COUNTRY 
NIVELL MIG
Dilluns, de 10.00 a 11.30 h

COUNTRY 
NIVELL INICIAL
Dimecres, de 10.00 a 11.30 h

GRUP FOLK MONTJUÏC

HAVANERES
Dijous, de 19.30 a 21.30 h

ALTRES SERVEIS

VOLS EXPOSAR? 
Ets un artista? T’agradaria exposar 
al Centre Cívic La Cadena?
El centre ofereix espai per a propos-
tes artístiques tan de mans d’artis-
tes consolidats com de joves ama-
teurs, i pretén ser, alhora, un espai 
de difusió.



MASSATGE 
I JOCS EN FAMÍLIA
Divendres, de 17.00 a 18.30 h 
Preu trimestre: 52,74 € 
(sis sessions) 

(1 a 6 anys)
El taller de Massatge i Jocs consis-
teix a ensenyar als pares els movi-
ments del massatge per a infants i 
a adquirir estratègies per a jugar-hi 
a través del tacte i el moviment. Té 
múltiples beneficis i afavoreix la 
comunicació amb el món corporal 
i emocional de l’infant.

PILATES
GRUP M1
Dilluns i dimecres, 
d’11.00 a 12.00 h

GRUP M2
Divendres, 
de 9.00 a 10.00 h

GRUP T1
Dilluns i dimecres, 
de 18.00 a 19.00 h

GRUP T2
Dimarts i dijous, 
de 17.30 a 18.30 h

Preu trimestre, un dia: 38,50 €
Preu trimestre, dos dies: 77 € 

Sistema d’entrenament físic i men-
tal que uneix el dinamisme i la for-
ça muscular, la ment, la respiració 
i la relaxació. Cal dur roba còmoda, 
mitjons, tovallola i aigua.

NOU TALLER

TALLERSPeríode 
d’inscripcions
Renovacions: 
del 20 al 24 de març.
Noves inscripcions: 
a partir del 27 de març. 

Les inscripcions es fan presen-
cialment al CC La Cadena. El 
pagament dels tallers es pot fer 
amb targeta o mitjançant ingrés a 
compte bancari. Les inscripcions 
es validen en el moment de pre-
sentar el resguard del pagament 
corresponent. Els grups han de 
tenir un mínim de persones ins-
crites perquè es puguin impartir. 
Les places dels grups s’adjudica-
ran per estricte ordre d’inscripció 
i pagament. Reducció i subven-
ció dels imports als cursos. Infor-
meu-vos en el mateix centre.

Inscripcions presencials des del 
Palau de la Virreina a l’oficina Ti-
quet Rambles.
De dilluns a diumenges de 10 a 
20.30 h. 

Inici de tallers: el 3 d’abril.
Final de tallers: 23 de juny.
Tots els tallers tenen una durada 
de 11 setmanes. 
Del 26 al 30 de juny, es considera 
setmana de recuperacions.

ARTÍSTICS 

BALLET
GRUP A 
Divendres, de 17.00 a 18.00 h

GRUP B 
Divendres, de 18.00 a 19.00 h

Preu trimestre: 35,42 €

(De 3 a 8 anys)
Introducció a la dansa desenvolu-
pant la creativitat ampliant el co-
neixement corporal i potenciant la 
capacitat d’expressió. Es treballa 
oferint una base tècnica però tam-
bé a partir de la improvisació per 
desenvolupar l’imaginari i la crea-
tivitat.

BATU- ZUMBA
Divendres, de 19.30 a 20.30 h
Preu trimestre: 38,50 €

El taller de Batu-Zumba és una 
classe de fitness enfocada a man-
tenir un cos saludable i desenvo-
lupar, enfortir i donar flexibilitat al 
cos barrejant moviments aeròbics 
de ball, alternant ritmes llatins i 
balls moderns.

BOLLYWOOD 
FITNESS
GRUP A
Dijous, d’11.00 a 12.00 h

GRUP B
Dilluns, de 20.00 a 21.00 h

Preu trimestre: 38,50 €

Nova creació que combina balls 
coreogràfics amb música hindú, 
a l’estil Zumba aeròbic i dinàmic. 
Aquest taller ofereix una bona 
oportunitat de fer esport sense 
adonar-te de l’esforç que estàs re-
alitzant amb el teu cos.

FEM ZUMBA!
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu trimestre: 38,50 €

Ball aeròbic, moviment dansat, rit-
mes llatins, treball de força i resis-
tència... i molt més. Si vols gaudir 
de la música més actual alhora que 
realitzes divertides i senzilles core-
ografies en grup aquest és el teu 
taller. Gaudiràs i voldràs més!

LET’S SWING
Divendres, de 19.00 a 20.00 h
Preu trimestre: 38,50 €

Vina a ballar un dels estils de swing 
més populars nascut als Estats 
Units a finals del anys vint. Desco-
brireu un ball dinàmic i creatiu. Es 
recomana venir en parella, però no 
és obligatori.

SWING JAZZ STEPS 
GRUP A
Dimecres, 
d’11.00 a 12.00 h
Preu trimestre: 38,50 €

GRUP B
Divendres, de 18.00 a 19.00 h
Preu trimestre: 38,50 €

Aprendreu a ballar coreografies al 
més estil Swing. Aquest taller es 
una modalitat de ball individual an-
tecedent a la modalitat del lindy 
hop. Un estil surgit als anys 20 que 
va crear auntentic furor dins de la 
societat de Nord America. 

TEATRE PER ADULTS
GRUP A
Dimarts, de 19.00 a 20.00 h
Preu trimestre: 38,50 €

GRUP B
Dimarts, de 20.00 a 21.00 h
Preu trimestre: 38,50 €

T’agradaria entrar en el món de l’es-
cena? Aprèn a expressar emocions 
amb el cos, el gest, i les paraules. 
Trobaràs un espai on podràs crear 
els teus personatges amb llibertat 
i experimentar la vivència de dife-
rents històries ben especials.

TEATRE 
EN FAMÍLIA
GRUP A
(12 a 36 mesos)
Divendres, de 17.00 a 18.00 h

GRUP B
(De 3 a 6 anys)
Divendres, de 18.30 a 19.30 h

Preu trimestre: 73,90 €

T’agradaria entrar en el món de 
l’escena de la mà de la teva cri-
atura? Els nens i nenes són ima-
ginatius i curiosos per naturalesa; 
el teatre els hi ensenyarà a adap-
tar-se i a tenir confiança amb sí ma-
teixos/es; a desenvolupar la creati-
vitat, l’expressió oral, i la capacitat 
d’atenció; així com també a pro-
moure la col·laboració i tolerància 
en grup. 

LLENGÜES 

ANGLÈS ADULTS 
INICIACIÓ 
GRUP B
Dimarts, de 19.00 a 20.00 h
Preu: 38,50 €

JUGUEM APRENDRE 
ANGLÈS 
GRUP A (de 3 a 5 anys) 
Dilluns, de 18.00 a 19.00 h

GRUP B (de 3 a 5 anys) 
Dijous, de 18.00 a 19.00 h

Preu trimestre: 35,42 €

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ACTIVA’T 
Dilluns i dimecres, 
de 20.00 a 21.00 h
Preu trimestre, un dia: 38,50 €
Preu trimestre, dos dies: 77 €

El taller d’Activa’t és un espai on es 
treballen exercicis dinàmics aerò-
bics amb música comercial d’actu-
alitat enfocat a la tonificació general 
del cos, concretament en els abdo-
minals, glutis, i tronc superior. 

GIMNÀSTICA 
DE MANTENIMENT
GRUP A 
Dilluns i dimecres, 
de 9.00 a 10.00 h

GRUP B
Dilluns i dimecres, 
de 10.00 a 11.00 h

Preu trimestre: 48,62 €

Mínim d’exercici que tota persona 
adulta ha de realitzar per mante-
nir-se sana i trencar amb el seden-
tarisme i tractant de mantenir el cos 
en forma especialment de la flexi-
bilitat; l’agilitat; la força; l’educació 
postural i el control del cos.

ESTIMULACIÓ 
DE LA MEMÒRIA
Dimarts i dijous, 
de 10.30 a 11.30 h
Preu trimestre: 48,62 €

Taller per estimular i exercitar la me-
mòria, l’atenció i el càlcul mitjançant 
exercicis, fitxes o música entre d’al-
tres activitats per tal de compensar 
els descuits i les dificultats per con-
centrar-te de la gent gran.

TONIFICACIÓ SUAU 
Divendres, de 10.00 a 11.00 h
Preu trimestre: 38,50 €

Activitat per millorar la mobilitat de 
la gent gran. 

MASSATGE 
PER A NADONS
Dimecres, de 10.00 a 11.30 h 
Preu trimestre: 52,74 € 
(sis sessions) 

Taller per a pares/mares amb els 
nadons. 


