
Centre Cívic La Cadena

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Octubre - Novembre - Desembre 2018

CICLE: DISSABTES EN CADENA

Activitats gratuïtes per a tota la 
família.

AMB ‘A’ D’ART
 

Dissabte 29 setembre, 
a partir de les 11 h

Taller de màscares en homenat-
ge a Jane Goodall. Arts visuals 
i en moviment per aprendre va-
lors en família, jugant i creant. A 
càrrec de Ruth Chacón.

AMB ‘I’ DE IOGA
Dissabte 27 d’octubre, 
a partir de les 11 h

Lectures de contes, jocs de tau-
la, esmorzar, sessió de Ioga per 
gaudir en família. Mares, pares, 
fills i filles, esteu tots convidats 
a passar una estona divertida i 
feliç. A càrrec d’Analisa Ventura.

AMB ‘M’ DE MEDIACIÓ
 

Dissabte 24 de novembre, 
a partir de les 11 h

Lectures de contes, jocs de tau-
la, esmorzar i taller per créixer 
amb mediació. A càrrec de Ma-
riona Garriga.

AMB ‘A’ 
D’ALIMENTACIÓ
Dissabte 15 de desembre, 
a partir de les 11 h

Lectures de contes, jocs de tau-
la, esmorzar i taller d’alimentació 
saludable. A càrrec de Barcelo-
na Salut als Barris (BSaB), Ser-
vei de Programes i Intervencions 
Preventives (SPIP) i de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB).

CICLE: ‘DONA’T MÉS’

Projecte que se centra en 
l’apoderament de les dones 
de la Marina, treballant di-
ferents temàtiques com les 
emocions, els rols i els estere-
otips, la violència de gènere i 
la inserció sociolaboral, entre 
d’altres.

MICROMASCLISMES
Dijous 27 de setembre, 
a les 18 h

Que són, a quin col·lectiu per-
judica; factors i conseqüències.

EL MÓN PRIVAT 
I PÚBLIC
Dijous 25 d’octubre, 
a les 18 h

Parlarem de la vida a la llar i 
la vida social de les dones a 
través d’exemples actuals.

SEXISME 
EN LA MÚSICA
Dijous 29 de novembre, 
a les 18 h

Anàlisis de les lletres de les 
cançons actuals des d’una 
perspectiva femenina. 

DONEM SUPORT

AULA DE SALUT DE 
GENT GRAN DE LA 
MARINA
Dijous d’octubre i novembre, 
de 10 a 11.30 h

Sessions i tallers dirigits a per-
sones majors de 60 anys, en els 
quals es parlarà de salut física, 
emocional, alimentació, activi-
tat física.... A càrrec del grup de 
treball de Gent Gran de la Taula 
de Salut Comunitària.
Inscripció prèvia al centre. 

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 17.40 a 18.40 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 h

LA MARINA VIVA

COUNTRY 
NIVELL MITJÀ
Dilluns, de 10 a 11.30 h

COUNTRY 
NIVELL INICIAL
Dimecres, de 10 a 11.30 h

GRUP FOLK MONTJUÏC

HAVANERES
Dijous, de 19.30 a 21.30 h

ALTRES SERVEIS

 

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic disposa d’es-
pais de lloguer per a grups i en-
titats. 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 oferim sala per a tothom que 
vulgui fer-ne ús els dilluns, di-
mecres i divendres, de 9 a 12 h.

VOLS EXPOSAR? 
Ets artista? T’agradaria expo-
sar? El centre ofereix espai per 
a propostes artístiques tan de 
mans d’artistes consolidats 
com de joves amateurs i pretén 
ser, alhora, un espai de difusió.
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Districte de
Sants-Montjuïc 

ADREÇA CENTRE

Centre Cívic La Cadena
Mare de Déu de Port, 397 · 08038 Barcelona
933 313 498 · cclacadena@entitatslamarina.org
Entrada adaptada pels patis dels edificis.
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena 
barcelona.cat/sants-montjuic

GESTIÓ CÍVICA 

Unió Entitats la Marina
Mare de Déu de Port, 363
933 313 842

HORARI 

De dilluns a divendres de 8 a 13 h i de 17 a 22 h.
Dissabte de 9 a 13 h i de 17 a 22 h.
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Període 
d’inscripcions
Inscripcions: a partir del 3 
de setembre

Les inscripcions es fan pre-
sencialment al CC La Cade-
na. El pagament dels tallers 
es realitzaran mitjançant tar-
ja bancaria. No s’acceptara 
el pagament en efectiu. Els 
grups han de tenir un mínim 
de persones inscrites perquè 
es puguin impartir. Les pla-
ces dels grups s’adjudicaran 
per estricte ordre d’inscrip-
ció i pagament. Reducció i 
subvenció dels imports als 
cursos: Informeu-vos-en el 
mateix centre.

Inici de tallers: 
el 25 de setembre
Final de tallers: 
el 14 de desembre
Tots els tallers tenen una du-
rada d’11 setmanes
La setmana del 3 al 7 de de-
sembre no hi haurà tallers.
Del 17 al 21 de desembre, es 
considera setmana de recu-
peracions. 

ARTÍSTICS

BALLET
GRUP A 
Divendres, de 17.30 a 18.30 h
(De 6 a 8 anys)

GRUP B  
Divendres, de 18.30 a 19.30 h
(De 6 a 8 anys)

GRUP C
Divendres, de 18.30 a 19.30 h
(De 4 a 6 anys)
Preu: 35,42 €

Introducció a la dansa desenvo-
lupant la creativitat ampliant el 
coneixement corporal i poten-
ciant la capacitat d’expressió. 

BALLET ADULTS 
INICIACIÓ
Divendres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 38,50 €

Dirigit a treballar l’harmonia del 
cos en relació a la coordinació, 
equilibri, tonificació, elasticitat i 
postura corporal. 

BALLS D’ÈXIT
Dimarts i dijous, 
de 18.30 a 19.30 h
Preu: 38,50 €

Balls aeròbics i coreografies 
amb música dels èxits de l’estiu 
dels darrers anys.

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

Enfocat a mantenir el cos salu-
dable i enfortir i donar flexibili-
tat al cos barrejant moviments 
aeròbics de ball, alternant rit-
mes llatins i balls moderns.

BOLLYWOOD 
FITNES
Dilluns, de 20 a 21 h
Preu: 38,50 €

Nova creació que combina balls 
coreogràfics amb música hindú, 
a l’estil zumba aeròbic i dinàmic. 

BIODANSA 
EN FAMÍLIA
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 48,62 €

Proposta per afavorir el crei-
xement afectiu en família. La 
música, el moviment i el joc 
condueixen als infants per un 
món ple de sorpreses on com-
partir, expressar i aprendre for-
men part de la descoberta dels 
seus potencials.

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

Ball aeròbic, ritmes llatins, tre-
ball de força i resistència etc. 
Per gaudir de la música alhora 
que realitzes divertides i senzi-
lles coreografies en grup. 

LET’S SWING
 

Divendres, de 19 a 20 h
Preu: 38,50 €

Ball popular nascut als Estats 
Units a finals del anys vint. 
Descobrireu un ball dinàmic i 
creatiu. Es recomana venir en 
parella, però no és obligatori.

SWING JAZZ STEPS 
Divendres, de 18 a 19 h
Preu: 38,50 €

Modalitat de ball individual prè-
via al Lindy Hop; estil sorgit als 
anys 20 que va causar furor a la 
societat nord-americana. 

ZUMBA FAMILY
Dimecres, de 18 a 19 h
Preu: 38,50 €

Ball aeròbic, ritmes llatins, tre-
ball de força i resistència etc. 
Per gaudir de la música alhora 
que realitzes divertides i senzi-
lles coreografies en grup.
 

LLENGÜES 

ANGLÈS ADULTS 
INICIACIÓ 
Dilluns, de 19 a 20 h
Preu: 57,75 €

Per aquelles persones que no 
han estudiat mai l’idioma o fa 
molts anys que el van estudiar.

ANGLÈS ADULTS 
INTERMEDI
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 38,50 €

Nivell oral i de lectura compren-
sius.

JUGUEM A 
APRENDRE ANGLÈS
GRUP A (de 3 a 5 anys) 
Dilluns, de 18 a 19 h

GRUP B (de 6 a 8 anys) 
Dijous, de 18 a 19 h
Preu: 35,42 €

ÀRAB
INFANTS (de 6 a 12 anys)
Divendres, de 17 a 18.30 h

JOVES (de 13 a 18 anys)
Divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 53,13 €

Per aprendre de manera inte-
ractiva a partir d’una metodo-
logia basada en activitats edu-
catives i divertides.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

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

Per treballar exercicis dinàmics 
aeròbics amb música comer-
cial d’actualitat. Pensat per a 
la tonificació general del cos, 
concretament els abdominals, 
glutis, i tronc superior.

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

Taller per estimular i exercitar 
la memòria, l’atenció i el càlcul 
mitjançant exercicis, fitxes o 
música entre d’altres activitats 
per tal de compensar els des-
cuits i les dificultats per con-
centrar-te 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: 48,62 €

Per trencar amb el sedenta-
risme i mantenir el cos en for-
ma, especialment la flexibilitat; 
l’agilitat; la força, l’educació 
postural i el control del cos.

MASSATGE 
PER A NADONS
Dimecres, de 10 a 11.30 h 
Preu sis sessions: 15 €

Taller emmarcat dins del pro-
jecte TIAF (Taula d’Infància, 
Adolescència i Famílies de la 
Marina). Taller per a pares/ma-
res amb els nadons. 

TONIFICACIÓ SUAU
 

Divendres, de 10 a 11 h
Preu: 38,50 €

Activitat per millorar la mobilitat 
de la gent gran.

TALLERS

Cicle d’entrada gratuïta, centrat 
en temes de gènere i socials amb 
col·loqui posterior a càrrec de 
l’associació cultural TRAMA.

‘MADAME BROUTTE’
 

Dissabte 13 d’octubre, 18 h
 

Mati, coneguda com a Madame 
Brouette, és una dona orgullosa i 
independent, que tracta de treure 
endavant a la seva filla als barris 
pobres de Dakar i a la seva amiga 
Ndaxté, que fuig d’un marit violent.

‘CUSTODIA 
COMPARTIDA’ 
 

Dissabte 10 de novembre, 18 h
 

Myriam i Antoine Besson s’han 
divorciat i ella sol·licita la custò-
dia exclusiva del seu fill Julien per 
protegir-ho d’un pare al qual acu-
sa de violent. Antoine defensa el 
seu cas com un pare menyspre-
at, i la jutge del cas sentencia a 
favor de la custòdia compartida.

CINEMA D’IGUALTAT

EXPOSICIONS

PINZELLADES
 

De l’1 al 26 d’octubre
Acte d’inauguració, dijous 4 de 
novembre a les 19.30 h
 

A càrrec de l’Associació d’Artis-
tes de la Marina.

L’HORA DE MÓN
 

Del 5 al 30 de novembre
Acte d’inauguració, dijous 8 de 
novembre a les 19.30 h
 

Exposició a càrrec del Club de 
Fotografia Casa del Rellotge.

ITINERARI CULTURAL 

MNAC: ‘Gala 
Salvador Dalí. Una 
habitació pròpia a 
Púbol.’
 

Dimarts 2 d’octubre, 
a les 10 h
 

L’exposició explora la vida 
d’aquesta dona enigmàti-
ca i intuïtiva, que es va re-
lacionar amb molts artistes 
i intel·lectuals. Mundialment 
coneguda per ser la dona de 
Salvador Dalí, la seva musa i  
la protagonista d’algunes de 
les seves pintures.
Inscripció prèvia.

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 un dia: 38,50 €
Preu 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.


