
TONIFICACIÓ SUAU 
Divendres, 
de 10 a 11 h
Preu trimestre: 38,50 €

Activitat per millorar la mobili-
tat de la gent gran. 

PILATES
GRUP M1
Dilluns i dimecres, 
d’11 a 12 h

GRUP M2
Divendres, de 9 a 10 h

GRUP T1 
Dilluns i dimecres, 
de 18 a 19 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 mental que uneix el dina-
misme i la força muscular, la 
ment, la respiració i la rela-
xació. Cal dur roba còmoda, 
mitjons, tovallola i aigua.

Centre Cívic La Cadena

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Gener - Febrer - Març 2018

EXPOSICIONS

OFICIS DE SEMPRE
 

Del 2 al 28 de febrer.
Acte d’inauguració, divendres 
2 de febrer, a les 18 h

Exposició a càrrec del Club 
de Fotografia Casa del Re-
llotge.
Sabater, fuster, pastor, mestra, 
costurera... Cada ofici, cada 
professió, té alguna cosa de 
màgic, ens permet conèixer i 
aprendre coses noves i com-
partir-les amb els altres. 

CICLE: DISSABTES EN CADENA

Activitats gratuïtes per a tota la 
família.

AMB ‘D’ DE DANSA 
Dissabte 27 de gener, a partir 
de les 11 h

A càrrec d’Eveline Chagas
Lectures de contes, jocs de 
taula, esmorzar, treball en grup 
amb música i
moviment per jugar, sentir i ba-
llar allò que ens emociona.

AMB ‘P’ DE 
PLÀSTICA 
 

Dissabte 24 de febrer, a partir 
de les 11 h

A càrrec de Gisela Scollo
Lectures de contes, jocs de 
taula, esmorzar i confecció de 
màscares amb emocions per 
divertir-nos i sentir-nos bé.

AMB ‘M’ DE MÚSICA 
Dissabte 31 de març, 
a partir de les 11 h

A càrrec de Jordi Tolosa
Lectures de contes, jocs de 
taula, esmorzar, música en di-
recte amb cançons per escoltar 
i per sentir de ben a prop.

‘DONA’T MÉS’

Un projecte que se centra en 
l’apoderament de les dones del 
barri la Marina. S’hi treballen 
diferents temàtiques i proble-
màtiques com les emocions, 
els rols i els estereotips, la vi-
olència de gènere i la inserció 
sociolaboral, entre d’altres.

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
Dijous 25 de gener, a les 18 h

Tipus de violència, causes, con-
seqüències, perfil de la víctima i 
del maltractador. 

SEXISME 
EN LA MÚSICA
Dijous 22 de febrer, a les 18 h

Anàlisis de les lletres de les can-
çons actuals des d’una pers-
pectiva femenina. 

TALLER 
D’AUTODEFENSA 
FEMENINA
Dijous 22 de març, a les 18 h

Tècniques de defensa davant 
situacions de perill, reconèixer 
la por i ubicar-la i conèixer les 
possibilitats de reacció del nos-
tre cos i ment.

ITINERARIS CULTURALS

MUSEU MARÍTIM 
DE BARCELONA
Dissabte 17 de febrer, 
a les 10 h
Preu: 5 €. Inscripció prèvia. 

Les Drassanes Reials de Barce-
lona, edifici on s’ubica el Museu 
Marítim de Barcelona, són el 
monument històric més repre-
sentatiu de la façana marítima 
de la ciutat i un dels més impor-
tants en construcció naval de la 
Mediterrània.

ACTIVITATS

GRAN BALL DE 
CARNAVAL
L 

Dissabte 10 de febrer, 
a les 22 h

Activitat oberta a tots els veïns 
i veïnes del barri de la Marina. 
Ball de carnaval amb orques-
tra a la Sala Pepita Casanellas. 
Venda d’entrades a la Unió 
d’Entitats de la Marina. 

CONCURS 
FOTOVIVA
Concurs fotogràfic de la rua 
de Carnestoltes de la Marina. 
Comparteix les fotografies més 
divertides i originals al Face-
book de La Marina Viva amb 
el hashtag #fotoviva. Consul-
teu-ne les bases.

ENTRUITA’T
Concurs gastronòmic en què 
la truita és el plat protagonista. 
Porta la teva truita al Mercat de 
la Marina el dissabte 3 de febrer 
a les 11.30 hores. Consulteu-ne 
les bases. Inscripcions a: CC 
Casa del Rellotge, CC La Ca-
dena i el Mercat de la Marina.

CESSIÓ D’ESPAIS ENTITATS

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

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 21.00 h

GRUP FOLK MONTJUÏC

HAVANERES
Dijous, de 19.30 a 21.30 h

LA MARINA VIVA

COUNTRY NIVELL 
MITJÀ
Dilluns, de 10 a 11.30 h

COUNTRY NIVELL 
INICIAL
Dimecres, de 10 a 11.30 h

ALTRES SERVEIS

 

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic La Cadena dis-
posa d’espais de lloguer per a 
grups i entitats. Consulteu-ne 
condicions al web o bé envi-
eu-nos un correu electrònic a 
cclacadena@entitatslamarina.
org

SALA WI-FI
Disposem de Barcelona WiFi i 
oferim sala per a tothom que 
vulgui fer-ne ús els dilluns, di-
mecres i divendres, de 9.00 a 
12.00 hores.

VOLS EXPOSAR? 
Ets un artista? T’agradaria ex-
posar al Centre Cívic La Cade-
na? El centre ofereix espai per a 
propostes artístiques tant d’ar-
tistes consolidats com de joves 
amateurs, i pretén ser, alhora, 
un espai de difusió.

CINEMA D’IGUALTAT

Col·loqui amb perspectiva de 
gènere a càrrec de l’associació 
cultural TRAMA.

‘EN TIERRA 
DE HOMBRES’ 
 

Dissabte 20 de gener, a les 18 h

Josey Aimes, una mare soltera, 
torna al seu poble natal al nord 
de Minnesota i, per tirar enda-
vant, busca treball a les mines 
de ferro. No s’imagina a quina 
classe d’humiliacions es veuen 
sotmeses les dones en el treball.

‘MUSTANG’
 

Dissabte 17 de febrer, a les 18 h

En un remot poble de Turquia, 
cinc germanes creixen en una 
família obsessionada amb la 
tradició i, concretament, amb la 
virtut de les noies. La seva lluita 
per la llibertat esdevé un magnífic 
i commovedor pols entre el pas-
sat i el present a la Turquia actual.

‘JINETE DE BALLENAS’ 
Dissabte 17 de març, a les 18 h

El seu nom és Paikea i va esca-
par de la mort, després de bolcar 
la seva canoa, muntant a lloms 
d’una balena. Segons la tradició, 
el cap dels Whangara, el ‘Whale 
Rider’, el Paikea, ha de ser un 
primogènit home. Però Pai, una 
nena d’onze anys, creu que està 
destinada a ser la màxima auto-
ritat de la tribu. Per això, encara 
que adora el seu avi Koro, s’en-
frontarà amb ell i amb mil anys 
de tradició.



Període inscripcions
Renovacions: de l’11 al 15 
de desembre
Inscripcions: a partir del 18 
de desembre. 

Les inscripcions es fan pre-
sencialment al CC La Ca-
dena. El pagament dels ta-
llers es pot fer amb targeta 
o mitjançant ingrés a compte 
bancari. Les inscripcions es 
validen en el moment de pre-
sentar el resguard del paga-
ment corresponent. Els grups 
han de tenir un mínim de per-
sones inscrites perquè es pu-
guin impartir. Les places dels 
grups s’adjudicaran per es-
tricte ordre d’inscripció i pa-
gament. Reducció i subven-
ció dels imports als cursos. 
Informeu-vos en el mateix 
centre.

Inscripcions presencials des 
del Palau de la Virreina a l’ofi-
cina Tiquet Rambles.
De dilluns a diumenges de 10 
a 20.30 h. 

Inici de tallers: 
el 8 de gener. 
Final de tallers: 
el 23 de març.
Tots els tallers tenen una du-
rada d‘11 setmanes. 
Del 3 al 7 d’abril, es considera 
setmana de recuperacions.

ARTÍSTICS 

BALLET
(De 3 a 8 anys)
GRUP A 
Divendres, de 17 a 18 h

GRUP B 
Divendres, de 18 a 19 h

GRUP C
Divendres, de 18 a 19 h
Preu trimestre: 35,42 €

Introducció a la dansa desen-
volupant la creativitat, ampliant 
el coneixement corporal i po-
tenciant la capacitat d’expres-
sió. Es treballa oferint una base 
tècnica però també a partir de 
la improvisació per desenvolu-
par la imaginació i la creativitat.

BALLET ADULTS 
INICIACIÓ
Divendres, de 19 a 20 h
Preu trimestre: 38,50 €

Dirigit a treballar l’harmonia del 
cos en relació a la coordinació, 
equilibri, tonificació, elasticitat i 
postura corporal. La classe es 
fa en una barra de ballet i ca-
dascun dels exercicis s’elabo-
ren amb diferents dinàmiques 
i ritmes per treballar l’agilitat 
física.

DANSA 
CONTEMPORÀNIA 
ADULTS
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Preu trimestre: 38,50 €

Taller dirigit a aprendre els prin-
cipis bàsics de la tècnica con-
temporània i la seva relació 
cos- espai. Està estructurat en 
tres parts: inici, treball d’escalfa-
ment de les articulacions, treball 
de flexibilitat, tonificació i res-
piracions, a continuació un tre-
ball al terra i finalment una sèrie 
d’exercicis coreogràfics. 

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

El taller de Batu-Zumba és 
una classe de fitnes enfocada 
a mantenir un cos saludable i 
desenvolupar, enfortir i donar 
flexibilitat al cos barrejant movi-
ments aeròbics de ball, alternant 
ritmes llatins i balls moderns.

BOLLYWOOD 
FITNESS
GRUP A
Dijous, d’11 a 12 h

GRUP B
Dilluns, de 20 a 21 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 
realitzant amb el cos.

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

Ball aeròbic, moviment dansat, 
ritmes llatins, treball de força i 
resistència... i molt més. Si vols 
gaudir de la música més actual 
alhora que realitzes divertides i 
senzilles coreografies en grup, 
aquest és el teu taller. Gaudi-
ràs i voldràs fer-ne més!

LET’S SWING
Divendres, de 19 a 20 h
Preu trimestre: 38,50 €

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

SARDANES 
PER A INFANTS
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Preu trimestre: 38,50 €

Activitat a càrrec de l’Associa-
ció Cultural Catalunya Sarda-
nista.

SWING JAZZ STEPS 
GRUP A
Dimecres, d’11 a 12 h
Preu trimestre: 38,50 €

GRUP B
Divendres, de 18 a 19 h
Preu trimestre: 38,50 €

Aprendreu a ballar coreografies 
a l’estil swing. Aquest taller és 
una modalitat de ball individual 
antecedent del lindy hop. Un 
estil sorgit als anys 20 que va 
crear autèntic furor dins de la 
societat de Nord-amèrica. 

TEATRE 
PER A ADULTS
GRUP A
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Preu trimestre: 38,50 €

GRUP B
Dimarts, de 19.30 a 21 h
Preu trimestre: 57,75 €

Aprèn a expressar emocions 
amb el cos, el gest, i les parau-
les. Trobaràs un espai on po-
dràs crear els teus personatges 
amb llibertat i experimentar la 
vivència de diferents històries 
ben especials.

LLENGÜES 

ANGLÈS ADULTS 
INICIACIÓ 
Dimarts, de 19 a 20 h
Preu: 38,50 €

ANGLÈS ADULTS 
INTERMEDI
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 57,75 €

JUGUEM A 
APRENDRE ANGLÈS 
Dilluns, de 18 a 19 h
Preu trimestre: 35,42 € 
Per a nens i nenes 
de 3 a 5 anys.

ÀRAB 
PER A INFANTS 
Divendres, de 17 a 18 h
Preu trimestre: 35,42 €

Taller per aprendre de manera 
interactiva a partir d’una me-
todologia basada en activitats 
educatives i divertides; parti-
cipant en jocs; fent activitats 
plàstiques i altres recursos per 
garantir i potenciar un aprenen-
tatge lúdic i entretingut.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ACTIVA’T 
Dilluns i dimecres, 
de 20 a 21 h
Preu trimestre, un dia: 38,50 €
Preu trimestre, dos dies: 77 €

El taller Activa’t és un espai on 
es treballen exercicis dinàmics 
aeròbics amb música comercial 
d’actualitat enfocat a la tonifi-
cació general del cos, concre-
tament els abdominals, glutis, i 
tronc superior. 

MASSATGE 
I JOCS EN FAMÍLIA
(1 a 6 anys)
Dimarts, de 10 a 11 h 
Preu sis sessions: 52,74 €

El taller Massatge i Jocs en Fa-
mília consisteix a ensenyar als 
pares els moviments del mas-
satge per a infants i a adquirir 
estratègies per jugar a través 
del tacte i el moviment. Té múl-
tiples beneficis i afavoreix la co-
municació amb el món corporal 
i emocional de l’infant.

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

Taller per estimular i exercitar 
la memòria, l’atenció i el càlcul 
mitjançant exercicis, fitxes o 
música, entre d’altres activitats 
per compensar els descuits i 
les dificultats de concentració 
de la gent gran.

GIMNÀSTICA 
DE MANTENIMENT
GRUP A 
Dilluns i dimecres, de 9 a 10 h

GRUP B
Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h
Preu trimestre: 48,62 €

Aprendrem a fer l’exercici físic 
mínim que tota persona adulta 
ha de realitzar per mantenir-se 
sana i trencar amb el sedenta-
risme. L’objectiu és mantenir el 
cos en forma i millorar la flexibi-
litat, l’agilitat, la força, l’educa-
ció postural i el control del cos.

TALLERS

Districte de
Sants-Montjuïc 

ADREÇA CENTRE

Centre Cívic La Cadena
Mare de Déu de Port, 397 · 08038 Barcelona
933 313 498
cclacadena@entitatslamarina.org
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena 
Entrades: pel Parc de Can Sabaté al carrer Mineria i adaptada pel carrer 
Mare de Déu de Port, 397.

GESTIÓ CÍVICA 

Unió Entitats la Marina
Mare de Déu de Port, 363 · 08038 Barcelona
933 313 842
info@entitatslamarina.org
www.entitatslamarina.org

CENTRE 
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ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic

NOU TALLER

MASSATGE 
PER A NADONS
Dimecres, de 10 a 11.30 h 
Preu sis sessions: 10,00 € 

Taller emmarcat dins del projec-
te TIAF (Taula d’Infància, Adoles-
cència i Famílies de la Marina).

CÓRRER DE NIT 
(RUNNING NIGHT)
Dilluns, de 21 a 22 h 
Preu trimestre: 38,50 €

Escalfament muscular i mobi-
litzacions articulessis, tècnica i 
ritmes de carrera. 
Sortirem al Parc de Can Saba-
té amb el preparador físic per 
aprendre les tècniques correc-
tes per ser un bon corredor.


