
Un espai de trobada

VINE A GAUDIR DE LA NOSTRA CAFETERIA

La nostre Entitat està totalment adaptada
per a persones amb movilitat reduïda. 

LA FORMIGA MARTINENCA, S.C.C.L. no es fa
responsable de les activitats de diferent caire que

organitzin Grups, Entitats i Associacions alienes a la
Cooperativa, tot i que es duguin a termem en les

nostres instalacions. 

LA FORMIGA 
TAMBÈ ÉS:

Les Variètès més antigues de Barcelona. 

Oci per discapacitats.

El grup d'Esperanto més antic de l' Estat.
 

Des del 1977 formant actors professionals.

El meravellós món de les titelles també
esdevé un mitjà de comunicació audiovisual
i pedagògic. 

LA FORMIGA
MARTINENCA 
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Societat Cooperativa Catalana Limitada

Carrer Mallorca, 580

Tel. 932327709

laformiga@laformigamartinenca.org

www.laformigamartinenca.org

FES LLAVOR, FES FORMIGA

FESTE’N SOCI

Temporada



La programació de les classes pot ser alterada
segons les necessitats de l’entitat on s’organitzen.
Si alguna de les activitats veies modificada la seva

programació, les persones inscrites serien
avisades amb antelació suficient.

BALLS DE SALÓ

Els dimecres de 21:00 a 22:00 h.

Tota la bellesa, elegància i estil dels
balls més tradicionals als més
innovadors.

Aprèn la tècnica, les passes i els
moviments d’estils de pista, des dels
estàndars fins els llatins, tu tries una
bona opció per les hores d’oci.

Per lluir-te a la Feria d’Abril i
aprendre les bases d’aquesta
tradició andalusa a casa
nostra, ara tens
l’oportunitat.

SEVILLANES

Tots els dimarts de 20:30 a 21:30 h.
i els dimecres (iniciació) de 20:00 a 21:00 h.

SARDANES

Els diilluns de 19:00 a 20:00 h.

Pots apendre a ballar la més tradicional
de les danses catalanes.

CASTANYOLES

Els dilluns de 20:00 a 22:00 h.

Si tens curiositat per aprendre a tocar aquest
tradicional instrument t’ensenyem el seu us i
les bases musicals.

BALL INFANTIL

Els dilluns de 18:00 a 19:00 h.

Iniciació a els balls moderns
en grups per infants.

GRUP DE TEATRE

Els dimecres i divendres de 21:30 a 23.30 h.

Si t’agrada el mon de l’interpretació
escènica i gaudir d’una estona
amb bons amics,
t’hi esperem.
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Els dimecres de 18:30 a 20:00 h.

Si vols aprendre aquest
divertit ball, ara ho pots
fer amb nosaltres.

VARIÈTÈS FORMIGA

Els diumenges de 18:00 a 20:30 h.

Espectacle de varietats, ball, cant, poesia, etc.
A càrrec dels Artistes de l’ Entitat i d’ altres col·laboracions. 

VARIÈTÈS ANTIGA CAMP DE L’ARPA

Els dissabtes de 18:00 a 21:00 h.

Espectacle de varietats, ball, cant, poesia, etc.
A càrrec dels Artistes de la cooperativa L’ Antiga
del Camp de L’ Arpa. 
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