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CICLE: ‘DONA’T MÉS’

Projecte que se centra en 
l’apoderament de les dones 
del barri de la Marina, es tre-
ballen diferents temàtiques 
i problemàtiques com les 
emocions, els rols i els este-
reotips, la violència de gène-
re i la inserció sociolaboral, 
entre d’altres. Aquest cicle 
d’entrada gratuïta va lligat a 
la pel·lícula projectada en el 
cicle Cinema d’igualtat. 

Dijous 30 de gener, a les 18 h
Tractarem les discriminaci-
ons interracials que pateixen 
les dones en diferents cultu-
res.

Dijous 27 de febrer, a les 18 h
Parlarem de la història del fe-
minisme en les seves diver-
ses corrents.

Dijous 26 de març, a les 18 h
Analitzarem el dret penal que 
intervé en la violència de gè-
nere i el seu procés judicial.

CINEMA D’IGUALTAT

Cicle d’entrada gratuïta, centrat 
en temes de gènere i socials amb 
col·loqui posterior. La temàtica 
tractada a la sessió s’aborda al 
cicle de Dóna’t més de la setma-
na següent.

CRIADAS Y SEÑORAS
Dijous 23 de gener, a les 18 h

Ambientada a Jackson, Mississi-
pí en els anys 1960, narra la re-
lació entre tres dones totalment 
diferents però igual d’extraordi-
nàries que teixeixen una sorpre-
nent amistat al voltant del projec-
te d’un llibre secret que soscava 
les regles socials i que les posa a 
totes en perill.

SUFRAGISTAS
Dijous 20 de febrer, a les 18 h

Sufragistes ofereix una necessà-
ria i instructiva lliçó d’història so-
bre l’origen del moviment en su-
port del dret al vot de les dones.

SÓLO MIA
Dijous 19 de març, a les 18 h

En un moment històric en què els 
vels del maltractament a la dona 
s’estan aixecant cada vegada 
amb més fermesa, el director fa 
èmfasi en que la violència és una 
qüestió ideològica que pot do-
nar-se en qualsevol estrat social 
i sense més raó que la dinàmica 
entre sexes mal entesa.

CICLES

Inscripcions al 934 322 489 o 
presencialment a la Casa del Re-
llotge. Preu: 5 €. 

LA FÀBRICA DEL SOL
Divendres 24 de gener, sortida 
des de la Casa del Rellotge 
a les 16.20 h
Itinerari gratuït

La Fàbrica del Sol ha estat tes-
timoni del pas de les energies 
fòssils a les renovables. Desco-
brirem quines són les solucions 
ambientals incorporades a l’edifi-
ci i a altres equipaments públics, 
quines són les polítiques munici-
pals que les promouen i quines 
estratègies podem adoptar per 
viure de manera més sostenible.

MUSEU EGIPCI
Divendres 21 de febrer, sortida 
des de la Casa del Rellotge 
a les 16.20 h
Visita guiada

Ens acostarem a la cultura fa-
raònica mitjançant la col·lecció 
d’aquest museu. El primer d’Espa-
nya específic en aquesta temàtica. 
També podrem gaudir de manera 
lliure de l’exposició “Tutankamon, 
història d’un descobriment”.

DONES DE LA 
BARCELONA REBEL
Divendres 20 de març, sortida 
des de la Casa del Rellotge a 
les 16.20 h
Itinerari a càrrec de Barcelona 
Rebelde

Un passeig des de 1909 fins a la 
dècada dels 80, on parlarem dels 
moviments socials, aixecaments 
i processos revolucionaris suc-
ceïts a Barcelona i el rol específic 
que en ells van jugar les dones.

ITINERARIS CULTURALS

DESTÍ... JARDÍ 
BOTÀNIC
Del 7 al 31 de gener
Activitat gratuïta 

Projecte realitzat amb dos Insti-
tuts i una escola dels barris de 
muntanya, que es va materialit-
zar amb el disseny de 8 itinera-
ris que ens porten des del centre 
educatiu de cada grup escolar 
fins al Jardí Botànic. El resultat 
s’ha plasmat en un plafó i uns 
desplegables amb els 8 itinera-
ris proposats.

DIBUIX I PINTURA 
EN LLETRA  
DE CANÇÓ 
De l’1 al 29 de febrer
Activitat gratuïta 

Acollida de l’exposició de dibuix 
i pintura de l’artista amateur 
@floquetdeneubcn

RECITEM
En motiu del Dia mundial de la 
poesia, 21 de març, omplirem 
les parets del centre amb po-
esies i versos de tothom que 
vulgui participar. Les poesies 
es poden lliurar presencial-
ment al centre o bé a cclaca-
dena@entitatslamarina.org. 
Data límit d’entrega: 24 de fe-
brer. 
Data de l’exposició: del 2 al 31 
de març. 
Inauguració i recital: dilluns 2 de 
març, a les 19 h. 
Activitat gratuïta.

CENTRE CULTURAL 
ESTRELLES ALTES

FLAMENC INFANTS 
Dimarts, de 17.40 a 18.40 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 17.40 a 18.40 h

GRUP C
Dimecres, de 18.40 a 19.40 h

GRUP D
Dimecres, de 19.30 a 21 h 

TALLERS MONOGRÀFICS EXPOSICIONS

TALLER COSMÈTICA 
NATURAL
Dimecres 15 de gener,  
a les 18 h
Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia

Aprendrem a diferenciar que 
ingredients es consideren na-
turals i quins no es recomanen 
per ser nocius.

CONSTRUCCIÓ 
INSTRUMENTS 
MUSICALS
Dissabte 15 de febrer,  
a les 11 h
Activitat gratuïta per a tota la 
família amb inscripció prèvia

Construcció d’instruments mu-
sicals amb material reciclat.

ESTAMPACIÓ 
FEMINISTA
Divendres 6 de març, a les 18 h
Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia

Les transformacions socials a 
vegades comencen per canvis 
senzills, estampem lemes i sím-
bols feministes en samarretes 
en motiu del dia de la dona.

PRIMAVERA 
COUNTRY
Dissabte 14 de març,  
d’11 a 13.30 h
Activitat gratuïta

Sortim al Parc de Can Sabaté a 
ballar Line dance amb música 
Country.

CICLE: DISSABTES EN CADENA

Activitats gratuïtes per a tota 
la família. En totes les ses-
sions trobareu: lectures de 
contes, jocs de taula, esmor-
zar així com activitats relaci-
onades amb l’àmbit temàtic 
d’aquell dia.

AMB “M”  
DE MÀSCARES
Dissabte 25 de gener,  
a partir de les 11 h

Creació d’una màscara a 
partir d’elements reciclats uti-
litzant l’enginy i la creativitat 
dels i les participants. 
A càrrec de Marta López Fi-
gueres.

AMB “M”  
DE MÚSICA
Dissabte 29 de febrer, 
a partir de les 11 h

La guitarra, aquest fantàstic 
instrument.
Actuació musical a càrrec 
de Jordi Caselles, guitarris-
ta de jazz i rock.

AMB “A”  
DE ARTTERÀPIA
Dissabte 28 de març, 
a partir de les 11 h

Farem servir l’art i el joc per 
explorar noves maneres d’ex-
pressió i per poder comuni-
car-nos. 
A càrrec d’Alicia Calvo de 
la Calle.

ALTRES SERVEIS

 

CESSIÓ D’ESPAIS
El centre disposa d’espais per 
a grups i entitats. Consulteu-ne 
condicions a la web o bé envi-
eu-nos un correu electrònic a 
cclacadena@entitatslamarina.
org

SALA WI-FI
Tot l’equipament té connexió 
lliure a Internet mitjançant el 
servei Barcelona Wifi.

PRÈSTEC 
DE LLIBRES
Juntament amb el Centre Cí-
vic Casa del Rellotge i altres 
equipaments del barri, deixem 
a la vostra disposició llibres per 
tal que els agafeu, els llegiu i 
els torneu a deixar i/o en por-
teu d’altres. Per tal d’afavorir 
aquest intercanvi lliure de llibres 
oferim un racó on deixar i aga-
far aquells llibres que vulgueu 
compartir amb el món.

VOLS EXPOSAR? 
El centre ofereix espai per a 
propostes artístiques tan d’ar-
tistes consolidats com de joves 
amateurs, i pretén ser, alhora, 
un espai de difusió.

DONEM SUPORT

AULA DE SALUT  
DE GENT GRAN  
DE LA MARINA
Un seguit de sessions i tallers 
dirigits a persones més grans 
de 60 anys. S’hi parlarà de salut 
física, emocional, alimentació, 
activitat física.... 
A càrrec del grup de treball de 
Gent Gran de la Taula de Salut 
Comunitària.

CESSIÓ D’ESPAIS ENTITATS



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 d’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 14 h i de 17 a 22 h. Les tardes de dissabte el centre 
obrirà si hi ha activitats.
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Magòria-
La Campana
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Entrada adaptada

Període 
d’inscripcions
Renovacions: del 2 al 5 de 
desembre
Inscripcions: a partir del 9 
de desembre 

Les inscripcions es fan pre-
sencialment al CC La Ca-
dena. Les places dels grups 
s’adjudicaran per estricte or-
dre d’inscripció i pagament. 
El pagament es formalitzarà 
només mitjançant targeta 
bancària. No s’acceptarà el 
pagament en efectiu. Infor-
meu-vos en al mateix centre 
sobre: Reducció i subvenció 
dels imports per a aturats i 
persones amb discapacitat 
d’entre el 33% i el 64%, per 
a un taller amb el 50% de 
descompte; reducció i sub-
venció dels imports per a 
persones amb discapacitat 
igual o superior del 65% 
per a un taller amb el 75% 
de descompte. Inscripcions 
presencials aportant la do-
cumentació en el moment 
de la inscripció. Només en 
el cas que no es faci el ta-
ller es retornaran els diners 
de la matrícula. No es faran 
devolucions passades les 
tres setmanes de la data de 
cancel·lació del taller. Places 
limitades. Els grups han de 
tenir un mínim de persones 
inscrites perquè es pugui 
impartir. Tots els tallers tenen 
una durada d’11 setmanes, 
excepte que s’indiqui un al-
tra durada.

Inici de tallers: 13 de gener
Final de tallers: 27 de març
Del 30 de març al 3 d’abril, es 
considera setmana de recu-
peracions. 

ARTÍSTICS 

BALLET
GRUP A NIVELL 1
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
De 4 a 6 anys
GRUP B NIVELL 2 
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
De 4 a 6 anys
GRUP C NIVELL 1
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
De 7 a 9 anys
GRUP D NIVELL 2
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
De 7 a 9 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 amb movi-
ments aeròbics de ball, alter-
nant ritmes llatins i balls mo-
derns.

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

Ball aeròbic, moviment dansat, 
ritmes llatins, treball de força i 
resistència etc. Per passar-s’ho 
bé amb la música actual i fer di-
vertides i senzilles coreografies 
en grup. 

INICIACIÓ  
A LA GUITARRA
Dimecres, de 18 a 19 h
Preu: 38,50 €

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

GUITARRA NIVELL 2
Dimecres, de 19 a 20 h
Preu: 38,50 €

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

MÚSICA INFANTIL 
Divendres, de 18 a 19 h
Preu: 35,42 €

Taller de música per infants 
de 3 a 6 anys on s’utilitzaran 
diferents eines i instruments 
musicals de diversa índole 
perquè l’experimentació i el 
gaudi siguin l’eix principal de 
les sessions.

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. 

DANCE HALL
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 38,50 € 

Coreografies imaginatives i in-
novadores a partir de cançons 
d’èxit del vessant del hip hop.

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 3 a 5 anys)
Dijous, de 18 a 19 h
Preu: 35,42 €

TALLERS

NOU TALLER

EXPRESSIÓ, MOVIMENT, SALUT  
I CREIXEMENT PERSONAL

ABDO PRESSIUS
Dimecres, de 10 a 11 h
Preu: 38,50 €

Exercicis abdominals i del sòl 
pelvià fets de manera sistemàti-
ca per aconseguir una disminu-
ció de la pressió intraabdominal 
i una activació de la musculatu-
ra estabilitzadora i postural.

HIPO PILATES
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Preu un dia: 38,50 €
Preu dos dies: 77 €

Treball de gimnàstica abdomi-
nal hipopressiva més pilates 
suau que enforteix la muscula-
tura del sòl pelvià, tracta i pre-
veu la incontinència urinària i 
millora el to muscular general.

IOGA HATHA 
INICIACIÓ
Dilluns, de 20 a 21 h
Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Preu un dia: 38,50 €
Preu dos dies: 77 €

Adreçat a persones que mai 
l’han practicat i volen conèixer 
els beneficis del ioga Hatha.

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

Activitat per millorar la mobilitat 
de la gent gran. 

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

Exercicis de tonificació per glu-
tis, abdomen i cames. Activitat 
física intensa.

HITT 
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 38,50 €

L’entrenament intervàlic d’alta 
intensitat que combina exerci-
cis cardiovasculars amb exerci-
cis de força.

GIMNÀSTICA DOLÇA
Dilluns i dimecres,  
de 9 a 10 h
Preu dos dies: 48,62 €

Activitat dirigida a persones 
amb mobilitat limitada. Mit-
jançant diferents exercicis es 
reforçaran les articulacions i la 
massa muscular d’una manera 
segura i conscient per millorar 
la coordinació, l’equilibri, la for-
ça i establir una bona relació 
del cos i la ment a través del 
moviment.

GIMNÀSTICA  
DE MANTENIMENT
Dilluns i dimecres,  
de 10 a 11 h
Preu dos dies: 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.

PILATES
GRUP M1
Dilluns, d’11 a 12 h
Dimecres, d’11 a 12 h
GRUP M2
Divendres, de 9 a 10 h
GRUP T1
Dilluns, de 18 a 19 h
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
GRUP T2
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h 
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
GRUP T3
Dilluns, de 19 a 20 h
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
GRUP T4
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Preu un dia: 38,50 €
Preu dos dies: 77 €

Sistema d’entrenament físic i 
mental que uneix el dinamisme 
i la força muscular, la ment, la 
respiració i la relaxació. 

MEDITACIÓ 
VIBRACIONAL  
I ESTIRAMENTS
Dilluns, de 19 a 20 h
Preu: 38,50 €

Focalitzar al voltant de les con-
nexions existents entre l’ac-
tivament de la consciència i 
la psicomotricitat del cos, les 
tècniques emprades seran els 
estiraments i la música.

MASSATGE  
PER A NADONS
Dimecres, de 10 a 11.30 h 
Preu cinc sessions: 15 €
Inscripció prèvia al centre. 
Inici el 15 de gener.
A càrrec de Marta Bosch

Taller per a mares i pares em-
marcat dins del projecte TIAF 
(Taula d’Infància, Adolescència 
i Famílies de la Marina).

ESTIMULACIÓ  
DE LA MEMÒRIA A
Dimarts i dijous, de 10 a 11 h
Preu dos dies: 48,62 €

Per estimular i exercitar la me-
mòria, l’atenció i el càlcul mit-
jançant exercicis, fitxes o mú-
sica entre d’altres activitats per 
tal de compensar els descuits i 
les dificultats per concentrar-te 
de la gent gran.

ESTIMULACIÓ  
DE LA MEMÒRIA B
Dimarts i dijous, d’11 a 12 h
Preu: 48,62 €

Per estimular i exercitar la me-
mòria, l’atenció i el càlcul mit-
jançant exercicis, fitxes o mú-
sica entre d’altres activitats per 
tal de compensar els descuits i 
les dificultats per concentrar-te 
de la gent gran.


