
PERÍODE D’INSCRIPCIONS 

Inscripcions:  
del 6 al 24 de setembre

Les inscripcions es fan pre-
sencialment al CC La Cadena 
o telemàticament a través de 
la nostra pàgina web. Les pla-
ces 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’acceptarà 
el pagament en efectiu.

Informeu-vos en el mateix  
centre sobre:
Reducció i subvenció dels im-
ports 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 subvenció dels im-
ports per a persones amb dis-
capacitat igual o superior del 
65% per a un taller amb el 
75% de descompte. Inscrip-
cions presencials aportant la 
documentació en el moment 
de la inscripció.

Només en el cas que no es faci 
el taller 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 tallers han de tenir un mínim 
de persones inscrites perquè 
es puguin impartir.

Inici de tallers: 4 d’octubre  
Final de tallers: 15 de desembre

Del 16 al 22 de desembre es con-
sidera setmana de recuperacions

GUITARRA 2
Dimecres, de 19.15 a 20.15 h
Preu: 42.60€
Si ja et defenses amb la guitar-
ra i vols agafar agilitat amb el 
punteig i els acords, vine!
Cal portar instrument.

UKELELE INICIACIÓ
Divendres, de 17.15 a 18.15 h
Preu: 42.60€ 
Aquí pots començar a aprendre 
a tocar aquest instrument de 
quatre cordes!
Cal portar instrument.

UKELELE INTERMEDI
Divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 42.60€
Si ja tens nocions de com tocar 
l’ukelele, aquí podràs apren-
dre’n més!
Cal portar instrument.

SALUT I BENESTAR

MASSATGE PER  
NADONS
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Del 6 d’octubre al 3 de novembre
Preu: 31.95€
El massatge és l’art de transmetre 
amor. Taller per a pares/mares amb 
els nadons.

COSMÈTICA NATURAL: 
FEM SABONS
Divendres 22 i 29 d’octubre, 
de 18 a 21 h
Preu: 25.56€.  
Suplement de material 10€
En aquesta edició aprendrem 
a fabricar sabons naturals a 

DANSA I MOVIMENT  

TWERK
Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Preu: 42.60€
Tonifiquem les cames, els glu-
tis i la cintura a través del movi-
ment dels malucs

BALLS DE L’ÍNDIA
Dimarts, de 20 a 21 h
Preu: 42.60€
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... 

TALLER DE DANSA
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 42.60€ 
de 6 a 12 anys
Introducció a la dansa desen-
volupant la creativitat a partir 
de la improvisació i les tècni-
ques de la dansa clàssica, con-
temporània i dansa creativa.

COUNTRY AVANÇAT
Dijous, de 10 a 11 h
Preu: 42.60€
Si ja coneixes aquest ball i en 
tens nocions, vine a millorar la 
tècnica i aprendre nous passos.

SWING
Dimecres, de 18 a 19 h
Preu: 42.60€
Si t’agrada la música jazz i 
l’estil vintage dels anys 20, 30 
i 40, vine a provar el Jazzteps. 
Ritmes de swing que es poden 
ballar en parella i individual.

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
Dilluns i dimecres, de 10.30 
a 11.30 h
Preu dos dies: 54.21€
Per trencar amb el sedentaris-
me i mantenir el cos en forma, 
especialment la flexibilitat; l’agi-
litat; la força, l’educació postu-
ral i el control del cos.

PILATES M1 
Dilluns i dimecres, d’11.30 a 
12.30 h
Preu: 69.35€
Treballarem la musculatura, la 
resistència i la flexibilitat amb 
control de la respiració i la 
ment. Una de les millors alter-
natives per tonificar el cos.

PILATES
T1: Dimarts, de 20 a 21 h
T2: Dijous, de 18 a 19 h
Preu: 42.60€

TONO-STEP
Dimarts, de 18.45 a 19.45h
Preu:  42.60€
Activitat cardiovascular, sense 
coreografia, amb treball mus-
cular de tot el cos fent servir 
l’step, pilotes, gomes i peses.

HIPOPILATES
Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Preu: 42.60€
Treball de gimnàstica abdomi-
nal hipopressiva més pilates 
suau, que enforteix la muscula-
tura del sòl pelvià i millora el to 
muscular general.

partir del mètode artesanal.  
Al final del curs s’hauran pro-
duit 3 o 4 sabons.

L’HERBOLARI  
D’HIVERN (2a edició)
Dijous, 18 i 25 de novembre, 
i 2 de desembre, de 18.30 a 20 h
Preu: 19.17€  
Suplement de material 7.5€
Curs teòric i pràctic on desco-
briràs les propietats de les plan-
tes i els seus beneficis. Et faràs 
la teva farmaciola natural i de 
temporada.

IOGA
Dilluns, de 19 a 20h
Preu: 38.33€
Dijous, de 20 a 21 h
Preu: 42.60€
Adreçat a persones que volen 
conèixer els beneficis del ioga.

TONIFICACIÓ SUAU
Divendres, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 36.54€
Activitat per millorar la mobilitat 
corporal. 

GIMNÀSTICA DOLÇA
Dilluns i dimecres, de 9.30 a 
10.30 h. Preu: 51.50€
Divendres, de 9.30 a 10.30 h. 
Preu: 27.10€
Activitat dirigida a persones 
amb mobilitat limitada. Es refor-
çaran les articulacions i la mas-
sa muscular d’una manera se-
gura i conscient per millorar la 
coordinació, l’equilibri i la força.

FEM ZUMBA
Dimecres, de 19.15 a 20:15 h
Preu: 42.60€
Ball aerobic, moviment dansat, 
ritmes llatins, treball de força 
i resistència, etc. Divertides i 
senzilles coreografies en grup. 

DANSES AFRICANES
Divendres, de 18 a 19 h
Preu: 42.60€ 
Alliberem els cossos amb els 
ritmes i les danses de Guinea 
i Ghana.

BATU-ZUMBA
Divendres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 42.60€
Enfortir i donar flexibilitat al cos 
amb moviments aeròbics de 
ball, alternant ritmes llatins i 
balls moderns.

ESPAI ARTÍSTIC

PATRONATGE, TALL  
I CONFECCIÓ
Dimecres, de 12 a 13.30 h
Preu: 63.90€
Crearem un patró de base i el 
transformarem en una peça de 
roba a través de l´aprenentatge 
de tècniques de tall i confec-
ció. Podràs fer-te la peça que 
vulguis! Cal portar material (de-
tallat al web).

GUITARRA INICIACIÓ
Dimecres, de 18 a 19 h
Preu: 42.60€
Si vols començar a conèixer 
aquest instrument, aquest és el teu 
taller. Comença des de zero!
Cal portar instrument.

GAC
Dimarts, de 17.30 a 18.30h
Preu:  42.60€
Glutis, Abdominals i Cames. 
Exercicis dedicats a enfortir i 
tonificar aquestes tres zones 
del cos que moltes vegades 
són les més afectades per la 
vida sedentària.

HITT
Dijous, de 19.30 a 20.30h
Preu:  42.60€
Entrenament Intervàlic d’Alta In-
tensitat. Converteix el teu meta-
bolisme en un forn crema grei-
xos, realitzant sèries d’exercicis 
d’alta intensitat amb períodes 
de recuperació més baixa.

MARXA NÒRDICA
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Preu: 63.90€
Activitat física a l’aire lliure 
completa, suau i accessible a 
totes les edats i condicions fí-
siques, que aporta salut a les 
persones i ajuda a socialitzar. 
Cal portar bastons de marxa 
nòrdica.

MAPA

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

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. 

GESTIÓ CÍVICA

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

Demanarem als usuaris i 
usuàries 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 re-
quereixi, informem que 
tots els tallers s’impartiran 
en format online el ma-
teix dia i hora programats. 
D’aquesta manera el ta-
ller no s’anul·larà sinó que 
canviarà de modalitat.

TAST GRATUÏT DE 
TALLERS 
Inscripció prèvia. 
Places limitades.

TWERK: dimarts 14 de 
setembre de 18.45 a 19.45 h

SWING: dimecres 15 de 
setembre de 18 a 19 h

DANSES AFRICANES: 
divendres 17 de setembre  
de 18 a 19 h

NOU TALLER

Activitat inclosa dins  
la Setmana de la Natura, 
del 2 al 10 d’octubre

Activitat inclosa dins el 
Cicle Ciència a la Marina, 
del 15 al 21 de novembre

TALLERS



Cultura

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. Es 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

CENTRE CULTURAL 
ESTRELLES ALTES

FLAMENC I CASTANYOLA 
INFANTS I JOVES
GRUP A
Dijous, de 17 a 18 h
GRUP B
Dijous, de 18 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

RECURSOS

JUGUEM A  
APRENDRE ANGLÈS
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Dijous, de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 42.60€
de 3 a 5 anys

ESTIMULACIÓ DE  
LA MEMÒRIA
Dijous, d’11 a 12.30 h 
Preu: 40.65€
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.

JARDÍ-HORT  
VERTICAL
Dissabte 9 i 16 d’octubre, 
d’11 a 13 h
Activitat gratuïta amb inscrip-
ció prèvia.
Per afavorir la biodiversitat ur-
bana i un estil de vida més sos-
tenible, aprendrem a plantejar 
un hort al balcó o jardí vertical 
reutilitzant materials. Cal portar 
recipients reciclats (ampolles, 
cubs de metall…)

CIÈNCIA EN FAMÍLIA 
Dissabte, 20 de novembre  
de 10.30 a 13.30 h
Activitat gratuïta amb inscrip-
ció prèvia.
Voleu convertir-vos en detec-
tius i resoldre una missió cientí-
fica en família? Cada infant dis-
posarà del seu kit de científic 
per fer experiments, resoldre 
endevinalles lògiques, adquirir 
coneixements i noves habili-
tats. Us hi atreviu?
A càrrec de Smart Barcelona

ITINERARIS CULTURALS

Preu: 5.17€, tret que s’indiqui 
una altra informació.
Inscripcions en línia o presen-
cialment al CC La Cadena i 
Casa del Rellotge.

JARDINS DE  
MONTJUÏC
Divendres 22 d’octubre
Sortida des de la Casa del 
Rellotge a les 16.15 h
Gaudirem de la bellesa, histò-
ria, art i  botànica del gran parc 
de Montjuïc. També contem-
plarem magnífiques vistes de 
la ciutat. Començarem el re-
corregut al peu del Castell de 
Montjuïc, baixarem pels Jar-
dins del Mirador de l’Alcalde, 
continuarem pels Jardins de 
Joan Brossa, de Laribal i Grec.
A càrrec d’EllaTours.

I DEMÀ, QUIN  
TEMPS FARÀ?
Divendres 19 de novembre, 
de 10.30 a 13.30 h. sortida des 
de CC La Cadena.
Activitat gratuïta amb inscrip-
ció prèvia.
En aquesta sortida, experi-
mentarem i aprendrem noci-
ons bàsiques per tal de saber 
interpretar i predir el temps 
que farà, amb l’ajuda de l’ob-
servació i d’instruments mete-
orològics. També farem algun 
experiment!
A càrrec de l’Observatori de 
Pujalt.

ESPAI TERMES I  
DECUMANUS,  
Museu de Badalona
Divendres 17 de desembre
Sortida des de la Casa del 
Rellotge a les 16.15 h 
Visita guiada

XERRADES

Activitats gratuïtes amb ins-
cripció prèvia

AUTOEDUCACIÓ  
EMOCIONAL PER  
EDUCAR INFANTS
Dijous, 21 d’octubre a les 19 h
Explorarem i aprendrem eines 
per tal de no impregnar els in-
fants de les nostres emocions 
d’adults. Farem una mirada en-
dins per alliberar els nostres fills 
i filles de les nostres càrregues.
A càrrec de Natalia Pomar

(RE)APROFITEM  
EL NADAL
Dijous, 16 de desembre a les 19 h
Parlarem de l’augment de l’im-
pacte ambiental que generem 
durant les festes. Com planifi-
car els àpats? Com fer regals 
més sostenibles? Porta una tela 
quadrada que també experi-
mentarem la tècnica furoshiki!
A càrrec de Zero Waste Bcn

CICLE: DISSABTES  
EN CADENA

Activitats gratuïtes per a tota 
la família amb inscripció prè-
via.
En totes les sessions trobareu 
un contacontes per començar 
seguit de l’activitat mensual 
corresponent.

AMB “T” DE TITELLES
Dissabte 18 de setembre,  
a partir de les 11 h
On és la primavera, Marina? 
Us presentem aquest conte 
fet amb les idees i la imagina-
ció dels alumnes de l’escola El 
Polvorí. Voleu saber quin secret 
amaga la Marina?
A càrrec de La Marina Viva

AMB “F” DE  
FOTOGRAFIA
Dissabte  23 d’octubre,  
a partir de les 11 h
Ens endinsarem i esbrinarem 
què se’ns desperta quan ens 
posem davant d’una càmera. 
És necessari una càmera digi-
tal o mòbil i moltes ganes de 
passar-ho bé.
A càrrec d’Irma Oltra.

AMB “M” DE MÚSICA
Dissabte 27 de novembre,  
a partir de les 11 h
Jam session de música de 
tardor amb la castanyera i qui 
vulgui cantar i ballar.
A càrrec de La Marina Sona

Descobrim in situ la ciutat ro-
mana de Baetulo. Visitem les 
termes de la ciutat del primer 
quart del segle I aC, que con-
serven la totalitat de les estan-
ces que formaven el conjunt i 
l’actual plaça de Font i Cussó 
amb restes d’edificis d’habi-
tatges amb botigues a la plan-
ta baixa. També veurem altres 
edificacions d’època romana 
tardana, com una estança, un 
mausoleu o un dipòsit d’aigua.

EXPOSICIONS

LA LLUM DE LA FAROLA
De l’1 al 15 de setembre
Un recorregut fotogràfic per 
la història del Far de La Mari-
na: la platja, els pescadors i la 
seva gent.
A càrrec del grup motor veïnal 
de La Farola

MARINA VERDA:  
Els nostres amics,  
els parcs
Del 2 al 29 d’octubre
Inauguració: 7 d’octubre a les 19 h
Quin paper hi juguen els parcs 
i espais verds al nostre barri i a 
la nostra ciutat? Recull de foto-
grafies dels verds del barri de 
La Marina.
A càrrec del Grup de Fotografia 
de Casa del Rellotge

L’ART DE LA  
MICROMECÀNICA
De l’1 al 27 de novembre
Inauguració: 4 de novembre a 
les 19 h
La tensió d’una molla diminu-
ta insufla la vida a tot un me-
canisme de rodes dentades i 
engranatges que produeixen 
un batec amb to de “tic tac” on 
bressolen les hores i pessiguen 
els minuts.
A càrrec de l’Institut La Mercè

NADAL EN PARAULES
De l’1 de desembre al 14 de gener
Que ens inspira la paraula Na-
dal? Sentiment, tendresa, som-
riures? No donem més pistes, 
ens ho diran els nens i nenes.
A càrrec de l’Escola Bàrkeno

ALTRES SERVEIS

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

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

PRÉSTEC DE LLIBRES
Juntament amb el Centre Cívic 
Casa del Rellotge i altres equi-
paments del barri, deixem a la 
vostra disposició llibres per tal 
que els agafeu, els llegiu i els 
torneu a deixar i/o en porteu 
d’altres.

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




