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CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

CONTACTA’NS

Els tallers s’iniciaran a partir de l’1 de juliol de 2017

*En aquests tallers es cobrarà concepte de material: Cuida la teva pell a 
l’estiu, Fes el teu diari de viatge.

* Els tallers són per a majors de 16 anys, a excepció d’aquells que s’indica 
específicament la franja d’edat.

* Els menors de 18 anys hauran de formalitzar una fitxa d’inscripció específica 

per a ells, signada pel pare, mare o tutor/a, que facilitarà el mateix centre.

* Cada persona podrà fer un màxim de 3 inscripcions (inclosa la pròpia).

* No es reserva plaça per telèfon ni per correu electrònic.

* Alguns tallers o monogràfics tenen suplements per material o ingredients, 
informa’t abans de fer la inscripció.

* El Centre Cívic es reserva el dret de suspendre algun taller que no hagi 
assolit un mínim de participants.

* Un cop iniciats els tallers no es retornaran els diners, ni es guardarà plaça 
per a un altre trimestre.

ELS TALLERS

COM INCRIURE’S

NORMATIVA

ONLINE:
Pots fer la teva inscripció online a través de la nostra web:
bcn.cat/ccsantmarti
Les inscripcions online començaran el dilluns 19 de juny a les 9.00 h.
No es podran fer més de tres inscripcions per persona als tastets d’estiu.
*Els menors han de fer la inscripció presencialment així com altres col·lectius 
amb preus reduïts.

PRESENCIAL:
Dies: Del 19 al 30 de juny.
Lloc: Es realitzaran a la 3º planta del Centre Cívic.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
             i dimarts i dijous de 16 a 20 h.
Cal portar:
Totes les dades personals (nom, cognoms, data de naixement, DNI,  adreça, 
població, codi postal, telèfon, e-mail).

Menors de 18 anys:
• Totes les dades personals (nom, cognom, data de naixement, DNI, 

adreça, població, codi postal, telèfon, e-mail).
• Fotocòpia del DNI pare, mare o tutor/a.
• Fotocòpia de la targeta sanitària.
• Fotocòpia del DNI del noi/a o fotocòpia del llibre de família.
• Fitxa d’inscripció als tallers, signada pel pare, mare o tutor/a.

 

També es poden fer inscripcions a Barcelona Ticket Rambla al Palau de la 
Virreina de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h

Centre Cívic Sant Martí

TASTETS
GRATUÏTS
D’ESTIU
De l’1 al 19 de juliol de 2017

Districte de
Sant Martí



Divendres 7 de juliol
Horari: de 18.30 a 19.30 h
Preu: gratuït
Tallerista: Montse Selma

Dimecres 5 de juliol
Horari: de 18.30 a 19.30 h
Preu: gratuït
Tallerista: Cristina Suárez

Dissabte 8 de juliol
Horari: de 11.30 a 13.30 h
Preu: gratuït
Tallerista: Daniel Castro
Col·labora: Societat d’Estudis de La 
Verneda de Sant Martí (SELAV)

Dijous 6 de juliol
Horari: de 18.15 a 19.15 h
Preu: gratuït
Tallerista: Polly Carson

Dilluns 3 de juliol
Horari: de 18 a 20.30 h
Preu: gratuït + 8 € en concepte de material
Tallerista: Jes Casanova

Dijous 6 de juliol
Horari: de 18 a 21 h
Preu: gratuït + 7,50 € en concepte de 
material
Tallerista: Marion Sergent (Mon Petit Pot)

Dimecres 19 de juliol
Horari: de 18 a 20 h
Preu: gratuït 
Tallerista: Joan Martínez Colàs

Dissabte 8 de juliol
Horari: de 10 a 13 h
Preu: gratuït
Tallerista: Charlie Pérez

Dissabte 1 de juliol
Horari: de 11.30 a 13 h
Preu: gratuït
Tallerista: Matías Muñoz

Dilluns 3 de juliol
Horari: de 18 a 20 h
Preu: gratuït
Tallerista: Izaskun Ortega

Dimarts 4 i 11 de juliol
Horari: de 18.30 a 20 h
Preu: gratuït
Tallerista: Alicia López

Dimarts 4 de juliol
Horari: de 18.30 a 20 h
Preu: gratuït
Tallerista: Sonia Cabré

FLAMENC INICIACIÓ

HIPOPRESSIUS

DIBUIXANT PEL BARRI 
(URBAN SKETCHING)

BOLLYFITNESS

FES EL TEU DIARI DE 
VIATGE

CUIDA LA TEVA PELL
A L’ESTIU

DESCOBRIM IL 
TROVATORE DE G.VERDI

SORTIDA FOTOGRÀFICA

CIRC EN FAMÍLIA

INTRODUCCIÓ AL 
LOCKINGTAI-CHI AL PARC

BIJUTERIA RECICLADA

DANSA

COS I MOVIMENT

ART I CREATIVITAT

COSMÈTICA

MÚSICA

FOTOGRAFIA

TALLERS FAMILIARS

TALLERS PER A JOVES

Descobreix el flamenc i experimenta un 
art que és més que un ball. 

Exercicis que treballen la faixa abdominal 
proporcionant una millora postural i del 
sòl pelvià.

IMPORTANT: No es poden matricular 
persones embarassades, amb problemes 
de cor, amb hipertensió, amb problemes 
d’hèrnia estomacal, abdominal o inguinal. 

Una forma divertida i fàcil d’apropar-se 
al món del dibuix i la pintura. Fer-ho en 
un ambient distès i relaxat ens permet 
còneixer el barri d’una forma diferent, 
ja que dibuixarem i descobrirem llocs 
coneguts del districte de Sant Martí.
Ruta pel barri.
*Cal que cada alumne dugui bloc de 
dibuix i llapis, bolígraf o retolador

El bollyfitness és una creació bastant 
nova i molt dinàmica, que es balla al 
ritme de Bollywood i l’estil de Zumba: 
coreografies molt alegres i animades!!

Farem un llibre i donarem cabuda a la 
creativitat de cada alumne fent peces 
individuals i úniques. Amb fils i papers 
comprovarem els resultats que es poden 
obtenir sense cap mena d’adhesiu. Fem-
ho fàcil!

Prepara i protegeix la teva pell durant 
l’estiu amb productes naturals elaborats 
per tu mateix i gaudeix del bon temps.

Il trovatore és una de les més grans 
òperes de tots els temps. En aquest taller 
ens aproparem a la seva història i música 
com introducció al Liceu a la fresca del 
que podreu gaudir el 21 de juliol davant 
de l’Auditori de Sant Martí.

Realitzarem una sortida fotogràfica 
pel barri de Sant Martí on posarem en 
pràctica diferents exercicis per assolir 
diferents tècniques fotogràfiques i 
poder millorar o complementar la nostra 
creativitat a l’espai urbà.
*Per aprofitar millor l’experiència és 
aconsellable tenir unes nocions mínimes 
de fotografia, però no és imprescindible. 
Cal portar càmera fotogràfica a poder ser 
amb programes manuals.

Per aprendre junts alguns exercicis 
circenses: acrobàcies, malabars... 
i perdre la por!
Rambleta del Centre Cívic 
*Aquest taller per a mares i pares amb 
fills i filles de 5 a 10 anys és una activitat 
complementària al Festival Mercateatre 
2017 que es realitzarà l’1 de juliol a 
partir de les 21 h al Parc de Sant Martí.

El Locking es balla amb música Funk. 
Al taller s’ensenyaran i es practicaran 
els bàsics (fonaments) de l’Locking i 
es realitzaran exercicis de musicalitat i 
moviment.

L’art del Tai-Chi té els seus orígens 
en l’antiga Xina. És una disciplina 
de naturalesa marcial i les seves 
característiques bàsiques són la 
realització de moviments encadenats de 
forma coordinada, lenta, suau i precisa.

Vine al monogràfic de bijuteria reciclada 
i podràs experimentar per tu mateix com 
pots convertir el paper que diàriament 
rebutgem en peces de bijuteria úniques.
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Foto. Daniel Castro

Foto. Sonia Huertas

Foto. Izaskun Ortega

Foto. Montse Selma
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