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ADREÇA CENTRE

Centre Cívic La Cadena
Mare de Déu de Port, 397 08038 Barcelona
Entrada adaptada pels patis dels edificis. 
Telèfon: 933 313 498
cclacadena@entitatslamarina.org
barcelona.cat/cclacadena

GESTIÓ CÍVICA

Unió d’Entitats La Marina
Mare de Déu de Port, 363
933 313 842

HORARI

De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 21 h.
Dissabte de 9.30 a 14 h. Les tardes de dissabte el centre obrirà 
si hi ha activitat o programació especial.



Període d’inscripcions

Inscripcions: del 14 al 28 de juny 

Les inscripcions es fan presen-
cialment al CC La Cadena o te-
lemàticament a través de la nos-
tra pàgina web. Les places dels 
grups s’adjudicaran per estricte 
ordre d’inscripció i pagament. El 
pagament es formalitzarà només 
mitjançant targeta bancària. Tots 
els preus inclouen IVA. No s’ac-
ceptarà el pagament en efectiu.

Informeu-vos en el mateix centre 
sobre la reducció i subvenció dels 
imports per a aturats i persones 
amb discapacitat.

Inici de tallers: 5 de juliol 
Final de tallers: 30 de juliol

Demanarem als usuaris i usu-
àries que portin el seu propi 
material en alguns tallers, com 
a mesura de prevenció enfront 
de la COVID-19. En cas que la 
situació sanitària ho requerei-
xi, informem que tots els tallers 
s’impartiran en format online el 
mateix dia i hora programats. 
D’aquesta manera el taller no 
s’anul·larà sinó que canviarà 
de modalitat.

TALLERS

DANSA I MOVIMENT  

BALLS DE L’ÍNDIA
Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Preu: 17.04€
A través de la dansa recorrerem 
diferents estats de la India: els 
balls dels gitanos del Rajastan, 
l’enèrgic Bhangra al Punjab o els 
balls folklòrics de Gujarat...

DANSES AFRICANES
Divendres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 17.04€
Alliberem els cossos amb els ritmes i 
les danses de Guinea i Ghana.

BATU-ZUMBA
Divendres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 17.04€
Enfortir i donar flexibilitat al cos amb 
moviments aeròbics de ball, alternant 
ritmes llatins i balls moderns.

HULA HOOP
Dijous 8 i 15 de juliol, de 18 a 19 h
Preu: 8.52€
Una forma diferent de fer exercici de 
forma divertida i creativa. Estimula 
la motricitat bàsica, la coordinació i 
els nostres reflexos.

ESPAI ARTÍSTIC

ESCRIU A L’ESTIU
Dimarts 13 i 20 de juliol, de 18.30 a 20 h
Preu: 12.78€
Aprofita les teves experiències de 
l’estiu per crear històries, narracions 
i textos literaris creatius. Mira des 
d’una altra òptica el que vius a l’es-
tiu i escriu!

LETTERING
Dimecres 21 i 28 de juliol, de 18 a 19 h
Preu: 8.52€
Suplement de material: 7€
Aprendrem a dibuixar lletres seguint 
diferents estils. Dibuixarem parau-
les i crearem una composició final 
plena de color aprofitant al màxim 
totes les possibilitats dels retoladors 
brush pen.

SALUT I BENESTAR

MAQUILLATGE NATURAL
Dimecres 21 i 28 de juliol, de 19 a 20.30 h
Preu: 12.78€
Suplement de material: 10€
En aquesta edició aprendrem a fer 
un gloss i un labial natural. 

IOGA 
Dijous de 20 a 21 h
Preu: 17.04€
Adreçat a persones que volen co-
nèixer els beneficis del ioga.

GIMNÀSTICA DOLÇA
Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h
Preu: 21.68€
Activitat dirigida a persones amb 
mobilitat limitada per reforçar les ar-
ticulacions i la massa muscular.

PILATES 
Dilluns i dimecres de 11.30 a 12.30 h
Preu: 29.20€
Dimarts, de 20 a 21 h
Preu: 17.04€

NIGHT RUNNING
Grup 1: 
Dilluns 12 i 19 de juliol, de 20 a 21.30 h
Grup 2: 
Dijous 15 i 22 de juliol, de 19.30 a 21 h
Preu: 12.78€
Aprendrem a planificar un bon entre-
nament, a dissenyar rutes i a aprofi-
tar la ciutat per posar-nos en forma.

MARXA NÒRDICA
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 25.56€
Activitat física a l’aire lliure com-
pleta, suau i accessible a totes les 
edats i condicions físiques. Cal por-
tar bastons de marxa nòrdica.

RECURSOS

TAST DE VERMUTS
Dimarts 20 de juliol, de 19.30 a 21 h 
Preu: 8.52€ (inclou tast de 5 vermuts 
i pica-pica)
Descobrirem el món dels vermuts 
tastant negres, blancs, reserva, de 
Catalunya i la resta d’Espanya. A 
càrrec del Celler de La Marina qui 
ens explicarà què s’amaga darrera 
cada vermut. 

TALLERS EN FAMÍLIA

CIRC EN FAMÍLIA
Dissabte 10 de juliol, d’11 a 12.30 h 
Preu: 7.76€ (inclou 1 adult i 1 infant)
Aprendrem amb el hula hoop una 
forma diferent de fer exercici en fa-
mília. Treballarem la motricitat bàsi-
ca, la coordinació i els reflexos. Us 
hi animeu?

MÚSICA EN FAMÍLIA
Dissabte 24 de juliol, d’11 a 12.30 h 
Preu: 7.76€
Fomentarem les capacitats i la 
sensibilitat musical dels infants i 
adults. I aprendrem nous jocs mu-
sicals per seguir jugant-hi a casa.

ACTIVITATS CULTURALS

CICLE: TERRASSA D’ESTIU
Al Parc de Can Sabaté
Activitat gratuïta amb reserva prèvia

CLOWNTES I LLEGENDES
Dimecres 7 de juliol a les 19 h
Espectacle de clown i teatre ges-
tual. Dos pallassos que inten-
taran explicar-nos una història, 
però sabran representar-la? 

PILU VELVER EN CONCERT
Dimecres 14 de juliol a les 19 h
Concert a càrrec de Pilu Velver, 
compositora, cantautora femi-
nista LGTBIQA+ i artivista.

L’ESPAI QUE ENVOLTA 
EL MEU COS
Dimecres 21 de juliol a les 19 h
Peça de circ contemporani 
d’autora en procés de creació. 
Des de l’inici interessada i sen-
sible a l’espai públic/privat dels  
Patis d’Estrelles Altes. Què im-
plica instal.lar una Perxa a la 
quotidianitat del veïnat?
Cia. Santa Julieta, companyia resident.

EXPOSICIÓ

LA LLUM DE LA FAROLA
De l’1 de juny al 30 de juliol
Recorregut fotogràfic per la his-
tòria del Far de La Marina: els 
pescadors, la platja i la seva gent.
A càrrec del grup motor veïnal de 
La Farola

NOU TALLER


