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PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Gener - Febrer - Març 2019

EXPOSICIONS

VEÏNS
Del 7 de gener a l’1 de febrer

Habitant d’una casa, d’un carrer, 
d’un barri, d’una població etc., 
respecte a un altre que està en un 
altra cambra de la mateixa casa 
o en una casa situada a prop, en 
el mateix carrer, el mateix barri... 
Exposició fotogràfica a càrrec de 
Paula Cortés Martínez.

LA MARINA
Del 4 de febrer a l’1 de març

Fotografies del procés evolutiu 
de la construcció del projecte. 
Així com els nous perfils del per-
sonatge de la Marina. A càrrec 
de La Marina Viva.

ARBRES
Del 7 al 29 de març
Acte d’inauguració, dijous 
7 de març a les 19.30 h

Exposició a càrrec del Club de 
Fotografia Casa del Rellotge.

DISSABTES EN CADENA

Activitats gratuïtes per a tota la 
família. A totes les sessions tro-
bareu lectures de contes, jocs 
de taula i un esmorzar a banda 
de les activitats de la temàtica 
corresponent. 

AMB ‘R’ DE RUMOR 
Dissabte 26 de gener, 
a partir de les 11 h

Espectacle de titelles basat en 
les relacions interculturals i que 
posa en relleu les virtuts de la 
perspectiva crítica dels agents 
de la Xarxa Antirumors de Bar-
celona. A càrrec de la Cia. La 
Puntual. 

AMB ‘C’ DE 
CREATIVITAT
Dissabte 23 de febrer, 
a partir de les 11 h

Per experimentar expressions 
creatives immerses dins d’un 
univers ple d’innocència i joc.

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

Sessió per gaudir en família. Es-
teu tots convidats a passar una 
estona divertida i feliç. 

DONEM SUPORT

AULA DE SALUT DE 
GENT GRAN 
DE LA MARINA
Dijous, de 10 a 11.30 h

A càrrec del grup de treball de 
Gent Gran de la Taula de Salut 
Comunitària. Inscripció prèvia 
al centre. Inici al febrer.

ACTIVITATS

GRAN BALL 
DE CARNAVAL 
Dissabte 2 de març, a les 22 h

Sala Pepita Casanellas. Venda 
d’entrades a la Unió d’Entitats 
de la Marina. 

ENTRUITA’T
Dissabte 23 de febrer, 
a les 11.30 h

Concurs gastronòmic on la trui-
ta és el plat protagonista. Por-

ta la teva truita al Mercat de la 
Marina. Inscripcions a CC Casa 
del Rellotge, CC La Cadena i el 
Mercat de la Marina. Organitza 
La Marina Viva.

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

TATA INTI

DANSA CREATIVA
Dimecres, de 17.20 a 18.10 h
Activitat per families amb in-
fants de 3 a 6 anys.

MÚSICA, JOC 
I MOVIMENT
Dimecres, de 18.15 a 19.05 h
Activitat per families amb in-
fants d’1 a 3 anys.

ALTRES SERVEIS

 

CESSIÓ D’ESPAIS
Tenim espais per a grups i en-
titats. Consulteu-ne condicions 
a la web o bé envieu-nos un 
correu electrònic.

SALA WI-FI
Dilluns, dimecres i divendres, 
de 9 a 14 h.

VOLS EXPOSAR? 
El centre ofereix espai per a pro-
postes artístiques tan de mans 
d’artistes consolidats com de 
joves amateurs.
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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 9 a 14 h i de 17 a 22 h.
Dissabte de 9 a 13 h i de 17 a 22 h. Les tardes de dissabte el centre 
obrirà si hi ha activitats.
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Període 
d’inscripcions
Renovacions: del 10 al 14 
de desembre
Inscripcions: a partir del 17 
de desembre

Les inscripcions es fan pre-
sencialment al CC La Cade-
na. El pagament dels tallers 
es realitzaran mitjançant tar-
geta bancaria. No s’accepta-
rà 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 7 de gener
Final de tallers: 
el 22 de març
Tots els tallers tenen una du-
rada d’11 setmanes. 
Del 25 al 29 de març, es con-
sidera setmana de recupera-
cions.

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 €

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

Per mantenir el cos saludable 
i desenvolupar, enfortir i donar 
flexibilitat al cos barrejant movi-
ments aeròbics de ball, alternant 
ritmes llatins i balls moderns.

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

INICIACIÓ 
A LA GUITARRA
Dimarts, de 19 a 20 h
Preu: 38,50 €

Cal portar instrument. Adequat 
per a guitarra clàssica/espa-
nyola o acústica. 

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

Descobrireu un ball dinàmic i 
creatiu. Es recomana venir en 
parella, però no és obligatori.

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

Moviments i passos per gaudir 
de la música swing sense haver 
de ballar amb una parella.

TEATRE
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 38,50 €

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.

ZUMBA MATINS!
Dimarts i dijous, de 10 a 11 h
Preu un dia: 38,50 €
Preu dos dies: 77 €

LLENGÜES 

ANGLÈS ADULTS 
INICIACIÓ 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 57,75 €

ANGLÈS ADULTS 
INTERMEDI
Dilluns, de 19 a 20 h
Preu: 38,50 €

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 €

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ABDOPRESSIUS
Dimarts i dijous, de 12 a 13 h
Preu un dia: 38,50 €
Preu dos dies: 77 €

Exercicis abdominals i del sòl 
pèlvic realitzats sistemàticament 
per aconseguir una disminució 
de la pressió intraabdominal i 
una activació de la musculatura 
estabilitzadora i postural.

ACTIVA’T 
Dimarts 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 €

Per estimular la memòria, l’aten-
ció i el càlcul mitjançant exer-
cicis, fitxes o música per tal de 
compensar els descuits i les di-
ficultats per concentrar-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 €

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

Activitat per millorar la mobilitat 
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

GRUP T3
Dilluns i dimecres, de 19 a 20 h

GRUP T4
Dijous, de 18.30 a 19.30 h

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

TALLERS CINEMA D’IGUALTAT

Cicle d’entrada gratuïta, cen-
trat en temes de gènere i so-
cials amb un col·loqui poste-
rior. La temàtica tractada a la 
sessió s’aborda al cicle Dona’t 
més de la següent setmana.

‘BILLY ELLIOT’ 
Dijous 24 de gener, a les 18 h

Billy és un nen d’onze anys. El 
seu pare decideix apuntar-lo a 
boxa, però ell s’apunta d’ama-
gat a ballet. El seu pare s’enfa-
da molt. Quan en Billy arriba a 
casa el seu pare i el seu germà li 
diuen que el ballet és de nenes, 
que els nens juguen a futbol.

‘NO SOY UN 
HOMBRE FÁCIL’ 
Dijous 21 de febrer, a les 18 h

Un masclista prova la seva 
pròpia medicina quan desper-
ta en un món dominat per les 
dones, on s’enfronta a una po-
derosa autora literària.

‘TIERRA 
DE HOMBRES’ 
Dijous 21 de març, a les 18 h

Una mare soltera, torna al seu 
poble natal al nord de Minne-
sota i, per tirar endavant, bus-
ca treball a les mines de ferro. 
No s’imagina a quina classe 
d’humiliacions es veuen sot-
meses les dones en el treball.

‘DONA’T MÉS’

Projecte que se centra en 
l’apoderament de les dones 
del barri de la Marina, treba-
llant diferents temàtiques i pro-
blemàtiques com les emoci-
ons, els rols i els estereotips, la 
violència de gènere i la inserció 
sociolaboral. Aquest cicle va 
lligat a la pel·lícula projectada 
en el cicle Cinema d’igualtat.

Dijous 31 de gener, a les 18 h

Explicació de conceptes bà-
sics en perspectiva de gènere, 
en relació al visionat de la pel-
lícula: ‘Billy Elliot’. Diferència 
entre sexe/gènere, identitat de 
gènere, transsexualitat/trans-
gènere, rols i estereotips, ori-
entació sexual i discriminació.

Dijous 28 de febrer, a les 18 h

Parlarem de masclisme, rols i 
estereotips i patriarcat, en re-
lació al visionat de la pel·lícula: 
‘No soy un hombre fácil’.

Dijous 28 de març, a les 18 h

Mostrarem el paper de la dona 
en el món laboral, observant a 
través de ‘Tierra de hombres’, 
les dificultats existents que pa-
teix actualment el gènere femení.

ITINERARIS CULTURALS

MNAC: liberxina,
pop i nous 
compartaments 
artístics 
Divendres 25 de gener, 
a les 10.15 h

Les propostes artístiques que 
es van produir a Catalunya du-
rant la segona meitat dels anys 

seixanta del segle XX, que com-
partien els ideals de renovació 
generacional i revolució que van 
esclatar en diversos nuclis in-
ternacionals, es presentaran en 
aquesta mostra, coincidint amb 
els 50 anys del maig del 68. Ac-
tivitat gratuïta. Inscripció prèvia. 

MNAC: art, dones, 
memòria i lluita
Divendres 8 de març, 
a les 10.15 h

Aquesta visita planteja conèi-
xer els canvis en el paper i la 
consideració de les dones al 
llarg de la historia a través d’un 
recorregut transversal per algu-
nes obres de les col·leccions del 
museu. Activitat gratuïta. Inscrip-
ció prèvia. 

MONOGRÀFICS

DONES I INTUICIÓ, 
LA NOSTRA FORÇA
Dissabte 23 de febrer, 
de 18 a 19.30 h

Mitjançant una demostració del 
nostre potencial intuïtiu, dona-
rem eines per començar a utilit-
zar-la. Activitat gratuïta. Inscrip-
ció prèvia. 

PARLEM DE NUTRICIÓ
Dissabte 27 de març, 
de 18 a 19.30 h

Partirem del fet que a tothom no 
li funciona el mateix tipus d’ali-
mentació. Per aquest motiu hem 
d’adaptar l’alimentació a les 
nostres necessitats personals. 
A càrrec d’Irene Garibaldi. Ac-
tivitat gratuïta. Inscripció prèvia. 

NOU TALLER


