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Dijous 25 d’abril, a les 18 h

Un cop vista ‘Te doy mis ojos’, 
aprofundirem en el concepte de 
violència de gènere, les seves 
causes, conseqüències, vícti-
mes i agressors.

Dijous 30 de maig, a les 18 h

Arran del visionat de la pel·lícula 
‘La chica danesa’, treballarem 
les identitats de gènere, parlant 
de les persones transsexuals i 
transgèneres.

Dijous 27 de juny, a les 18 h

Explicarem els conceptes de se-
xisme i micromasclime, en relació 
a com es tracten a ‘Las mujeres 
de verdad tienen curvas’.

ITINERARIS CULTURALS

Preu: 5 € (si no s’indica un altre)
Inscripcions al 934 322 489,  
presencialment o en línia a  
www.casadelrellotge.net

LLEIALTAT 
SANTSENCA
Divendres, 26 d’abril
Sortida des de la casa del 
rellotge a les 17.30 h

Visita guiada a càrrec de Tra-
ma 
De cooperativa obrera a la sala 
de ball Bahia, passant per la fà-
brica de torrons Viar, fins reo-
brir com a equipament pel barri 
gestionat pel veïnat el passat 
2018. A la Lleialtat el pes de la 
història és present a cada racó.

EL TURÓ DE LA 
ROVIRA PANORÀMICA 
HISTÒRICA EN 360º
Divendres, 28 de juny
Sortida en autocar des de la 
Casa del Rellotge a les 10 h
Màxim 25 persones.

Visita guiada a càrrec del MUHBA
Especialment dirigida per a gent 
gran.
La visita ens permetrà enten-
dre com era i quina funció tenia 
la bateria antiaèria que s’hi va 
construir durant la Guerra civil. 
Així mateix, s’explicarà la ubi-
cació d’un nucli barraquista a 
l’espai durant la postguerra.

MONOGRÀFICS

PERQUÈ NO ENS 
AGRADEN ELS 
INSECTES? 
Dissabte 11 de maig, de 18 a 
19.30 h

Explicant els beneficis dels in-
sectes que ens rodegen, cons-
truirem un petit hotel d’insectes 
al Parc de Can Sabaté.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia. 

BEGUDES VEGETALS 
PER AL BON TEMPS
Dissabte 8 de juny, de 18 a 
19.30 h

Aprendrem a preparar de ma-
nera ràpida i senzilla begudes 
vegetals ideals per a l’arribada 
de la primavera. Coneixerem els 
ingredients i l’impacte d’alguns 
refrescos i begudes tradicionals 
i n’elaborarem de méssaluda-
bles i sostenibles. Activitat gra-
tuïta. Inscripció prèvia. 

CINEMA D’IGUALTAT

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

‘TE DOY MIS OJOS’  
Dijous 11 d’abril, a les 18 h

Una esposa maltractada fuig a 
la casa de la seva germana i in-
tenta començar una nova vida, 
mentre el seu espòs intenta re-
cuperar-la.

‘LA CHICA DANESA’  
Dijous 23 de maig, a les 18 h

El pintor Einar Wegener desco-
breix que se sent dona i, amb 
el suport i ajuda de la seva es-
posa, es converteix en un dels 
primers casos en la història a 
sotmetre’s a una cirurgia de 
canvi de sexe.

‘LAS MUJERES DE 
VERDAD TIENEN 
CURVAS’ 
Dijous 20 de juny, a les 18 h

Una adolescent accepta la 
seva imatge mentre ajuda a 
la seva germana a treballar en 
una fàbrica de vestits.

‘DONA’T MÉS’

Cicle centrat en l’apoderament 
de les dones del barri de la Ma-
rina, treballant diferents temàti-
ques i problemàtiques com les 
emocions, els rols i els estere-
otips, la violència de gènere o 
la inserció sociolaboral. Aquest 
cicle va lligat a la pel·lícula 
projectada en el cicle Cinema 
d’igualtat.

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 ‘T’ DE TEATRE 
Dissabte 27 d’abril, a les 11 h

Representació teatral de petits 
fragments d’obres clàssiques 
a càrrec dels nois i noies del 
Taller de Teatre de l’Institut Me-
diterrània d’El Masnou. 

AMB ‘C’ DE 
CREATIVITAT
Dissabte 25 de maig, a les 
11 h

Taller per experimentar expres-
sions creatives immerses dins 
d’un univers ple d’innocència i 
joc. A càrrec de la Maria José 
García Jiménez.

AMB ‘M’ DE 
MANUALITAT
Dissabte 29 de juny, a les 
11 h

Taller de construcció d’un 
Roll’eat a partir de materials 
reciclats com retalls de teles i 
bosses de plàstic. Cal portar una 
bossa de plàstic de cereals per 
realitzar el taller. A càrrec de la 
Marisa Stinga. 

DONEM SUPORT

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

Tallers dirigits a persones ma-
jors de 60 anys, en els quals 
es parlarà de salut física, emo-
cional, alimentació, activitat 
física.... A càrrec del grup de 
treball de Gent Gran de la Tau-
la de Salut Comunitària. Ins-
cripció prèvia al centre. Inici a 
l’abril.

A LA MARINA  
ENS CUIDEM
Dilluns, 27 de maig i dilluns 3 
de juny, de 10 a 11 h

Taller. Espai de relaxació. Per 
aprendre tècniques de relaxa-
ció i millorar el benestar emoci-
onal i físic. A càrrec de la Silvia 
Moñiz. Gratuït. Cal inscripció 
prèvia.

ACTIVITATS

CONCURS DE DIBUIX 
DE SANT JORDI 
Els dibuixos es poden lliurar a 
la Biblioteca Francesc Candel, 
al CC La Cadena i a la Casa 
del Rellotge del 25 de març al 
5 d’abril. Podreu votar a través 
del Facebook de La Marina 
Viva entre el 4 i el 7 d’abril. El 
lliurament de premis i l’exposi-
ció dels dibuixos finalistes es 
farà el dimarts 23 d’abril a les 
18 h a la Casa del Rellotge. A 
càrrec de La Marina Viva. 

CESSIÓ D’ESPAIS ENTITATS

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

LA MARINA VIVA

COUNTRY NIVELL 
MITJÀ
Dilluns, de 10 a 11.30 h

COUNTRY NIVELL 
INICIAL
Dimecres, de 10 a 11.30 h

TATA INTI

MUSICA, JOC I MOVIMENT
Dimecres, de 18 a 19 h

Crearem i conectarem amb les 
nostres emocions a partir de 
propostes lúdiques per a famili-
es amb infants de 1 a 3 anys per 
gaudir del ritme i del moviment 
lliure i espontani.
Contacta: tallers@tatainti.coop

ALTRES SERVEIS

 

CESSIÓ D’ESPAIS
El centre disposa 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 
oferim sala per a tothom que 
vulgui fer-ne ús els dilluns, 
dimecres i divendres, de 9 a 
13.30 hores.

VOLS EXPOSAR? 
El centre ofereix espai per a pro-
postes artístiques tan de mans 
d’artistes consolidats com de 
joves amateurs.

XERRADES

GANA EMOCIONAL  
O COM SUPERAR-LA
Dissabte 27 d’abril, de 18 a 
19.30 h 

Parlarem d’una forma alternativa 
de relacionar-nos amb el menjar 
posant el focus en la persona i 
no en els aliments. A càrrec de 
Laia Solé. Entrada gratuïta.

EXPOSICIONS

8a EDICIÓ CREATIVE 
de l’1 al 26 d’abril

Exposició de les obres finalistes. 
El concurs tracta de fotografia 
de composició i retoc digital. A 
càrrec del Punt Multimèdia de 
la Casa del Mig.a persona i no 
en els aliments. A càrrec de Laia 
Solé. Entrada gratuïta.

PREJUDICED 
Del 6 al 31 de maig

El projecte pretén plasmar els 
estereotips de diferents països 
a través d’una sèrie de retrats en 
els quals es crea un estilisme i 
un maquillatge basant-se en la 
mirada d’un turista que viatja 
a diferents indrets. A càrrec de 
Paula Chamorro.

ARBRES 
Del 3 al 28 de juny
Inauguració: dijous 6 de juny 
a les 19.30 h

Exposició a càrrec del Club de 
Fotografia Casa del Rellotge.



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 de 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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13, 23, 79, 109, 125, 
V3, V5, H12 i H16

Magòria-
La Campana

Foneria

Entrada adaptada

Període 
d’inscripcions
Renovacions: del 18 al 22 
de març
Inscripcions: a partir del 25 
de març

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: 
l’1 d’abril
Final de tallers: 
21 de juny
Tots els tallers tenen una du-
rada d’11 setmanes. 
Del 25 al 28 de juny, 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 AL CANT 
CORAL
Dimecres, d’11 a 12  h 
Preu: 38,50 €

Espai per crear un espai com-
partit i lúdic per explorar i fer 
créixer la veu a través de dinà-
miques grupals. 

INICIACIÓ 
A LA GUITARRA
Dimecres, 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 €

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 €

FRANCÈS   
PER VIATJAR
Dijous, de 20 a 21 h
Preu: 38,50 €

Adreçat a les persones que vul-
guin assolir un nivell bàsic i útil 
de francès, per quan surtin a 
països de parla francesa.

ITALIÀ INICIACIÓ
Dimecres, de 20 a 21 h
Preu: 38,50 €

Inicia’t a la llengua italiana a 
través de dinàmiques i activi-
tats que simulin contextos de 
la vida quotidiana. No cal tenir 
un nivell previ.

ITALIÀ CONVERSA
Dilluns, d’11 a 12 h
Preu: 38,50 €

Per aprendre elements bàsics o 
que ja el coneixen i volen pro-
funditzar. Classes integrades 
de llengua i cultura italiana. No 
cal tenir coneixements basics 
de la llengua.

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
GRUP C (de 6 a 8 anys) 
Dijous, de 19 a 20 h
Preu: 35,42 €

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ALIMENTACIÓ 
CONSCIENT I 
MINDFUL EATING  
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Preu: 57,75 €

Per descobrir que pots canviar 
la teva relació amb el menjar, 
amb tu i sentir-te bé en el teu 
pes ideal, a través del mindful-
ness, el mindful eating i la PNL 
(Programació Neurolingüisti-
ca).

TALLERS

NOU TALLER

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

Exercicis abdominals i del sòl 
pèlvic realitzats sistemàtica-
ment per aconseguir una dis-
minució de la pressió intraab-
dominal 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 €

Farem exercicis dinàmics ae-
ròbics amb música comerci-
al d’actualitat. Pensat per a 
la tonificació general del cos, 
concretament els abdominals, 
glutis i el tronc superior.  

ESTIMULACIÓ 
DE LA MEMÒRIA
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 músi-
ca entre d’altres activitats per tal 
de compensar els descuits i les 
dificultats per concentrar-te 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.

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 €

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. 

INICIACIÓ A LA 
MEDITACIÓ   
Dimarts, de 12 a 13 h
Preu: 38,50 €

Pensat per a adults i joves que 
vulguin començar a meditar. Es 
treballaran meditacions molt 
pràctiques i senzilles d’aplicar 
a la vida quotidiana. 

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

Activitat per millorar la mobilitat 
de la gent gran. 

TAI TXI -DAO YIN 
I CONSCIÈNCIA 
CORPORAL
Divendres, de 17 a 18 h
Preu: 38,50 €

Pràctica a mig camí entre l’art 
marcial i la meditació que vol 
transmetre l’harmonia a tot l’or-
ganisme.

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
Dimarts i dijous, de 18.30 a 
19.30 h

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


