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INSCRIPCIONS TALLERS 3r TRIMESTRE DE 
2017

Els tallers s’iniciaran a partir del 27 de setembre de 
2017.
COM INSCRIURE-S’HI
Online: 
Pots fer la teva inscripció online a través de la nostra 
web barcelona.cat/ccsantmarti
Les inscripcions online començaran el dimarts 12 
de setembre a les 9.00 h.
*Els menors i els col•lectius amb preus reduïts han 
de fer la inscripció presencialment.
*En aquests tallers es cobrarà concepte de material: 
Bijuteria reciclada. Enquadernació japonesa. Cuina 
de mercat. Aprèn història de la gastronomia catala-
na cuinant. Dolços de Tots Sants. Dolços de Nadal: 
Tronc de Nadal / Tortell de Reis. Cosmètica caso-
lana fàcil i ràpida. Cosmètica natural per a l’hivern. 

Presencial:
Dies: Del 12 al 26 de setembre.
Horari: De dilluns a divendres de 9  a 14 h, dimarts i dijous 
de 16 a 20 h.
Lloc: Es realitzaran a la 3a planta del Centre Cívic.
Cal portar:
Totes les dades personals (nom, cognoms, data de naixe-
ment, DNI,  adreça, població, codi postal, telèfon, e-mail).
Menors de 18 anys:
• Totes les dades personals (nom, cognom, data de naixe-
ment, 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 fa-
mília.
• Fitxa d’inscripció als tallers, signada pel pare, mare o tu-
tor/a. 
També es poden fer inscripcions a Barcelona Ticket 
Rambla al Palau de la Virreina de dilluns a diumen-
ge de 10 a 20.30 h.

INSCRIPCIONS
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NORMATIVA
• 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 tres inscripcions 
(inclosa la pròpia).
• No es reserva plaça per telèfon ni per correu electrònic.
• Alguns tallers o monogràfics tenen suplements per ma-
terial o ingredients, informa’t abans de fer la inscripció.
• Pagament en inscripció presencial: es podrà fer amb 
targeta en el moment de la inscripció. També es podrà 
fer per transferència, o per ingrés bancari en qualsevol 
oficina de La Caixa. 
• 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.

DANSA 

BALLS DE SALÓ

• 1r nivell: divendres de 21.15 a 22.45 h
• 2n nivell: divendres de 19.45 a 21.15 h
Preu:  67,16€
10 sessions. Data d’inici: 6 d’octubre
Impartit per Jordi Villoro
Aprèn els passos del vals, salsa, rock i pasdoble 
entre d’altres. 
Cal Inscriure-s’hi en parella i el preu és per persona. 

SEVILLANES

Dimarts de 18.30 a 20 h
10 sessions. Data d’inici: 3 d’octubre

INSCRIPCIONS
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Preu: 52.64 €
Impartit per Eva Vaca
Comença des de zero o perfecciona els passos 
d’aquest ball andalús. 
El mateix grup acull iniciació i avançat.

ZUMBA

• Opció A: dilluns de 19.30 a 20.30 h
• Opció B: dilluns de 20.30 a 21.30 h
10 sessions. Data d’inici: 2 d’octubre
Preu: 35,09 € 
Impartit per Cristina Suárez
• Opció C: dimecres de 21 a 22 h 
10 sessions. Data d’inici: 27 de setembre
Impartit per Cecilia Campos
Preu: 35,09 € 
Zumba és una fusió de ritmes llatins i internacionals 
amb passos de ball i exercicis de fitness fàcils de seguir.

SWING SOLO

Dimecres de 20 a 21 h
10 sessions. Data d’inici: 27 de setembre
Preu: 35,09 €
Impartit per El Temple del Swing Barcelona 

TALLERS
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Aprendràs moviments i passos per gaudir de la 
música swing sense haver de ballar amb una parella. 
Les classes són divertides i molt dinàmiques, ideals 
per carregar-se d’optimisme i bona energia i alhora 
millorar la coordinació, l’agilitat i la rapidesa de 
moviments. És idoni per a totes les edats. *Important: 
No es recomana a persones que tinguin o hagin 
tingut lesions a l’esquena o a les articulacions (per 
exemple, genolls i turmells).

LINDY HOP 

Dimecres de 21 a 22 h 
10 sessions. Data d’inici: 27 de setembre
Preu: 35,09 € 
Impartit per El Temple del Swing Barcelona
Si t’agrada la música swing i vols ballar en parella, 
has de provar aquest taller. El Lindy Hop és el ball 
estrella dels balls swing en parella. És un ball d’origen 

afroamericà, rítmic i molt dinàmic que omple d’alegria 
a qui el ball. És idoni per a totes les edats.
Cal apuntar-s’hi en parella.  

TALLERS
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FLAMENC- INICIACIÓ 

Dissabtes de 10.30 a 11.30 h
10 sessions. Data d’inici: 30 de setembre
Preu: 35,09 €
Impartit per Montse Selma 

Si vols passar una bona estona, aprendre, ballar i 
fer vibrar el cos i la ment tant dins com fora de la 
classe, no et perdis les classes de flamenc que ofe-
rim al nostre centre. Sortiràs amb dolor de cames, 
de braços i de peus, però amb un somriure, un bon 
rotllo, i unes ganes de seguir ballant i aprenent que 
farà que et passin per alt les hores.

BOLLYFITNESS 

Dijous de 18.15 a 19.15 h
10 sessions. Data d’inici: 5 d’octubre
Preu: 35,09 €
Impartit per Polly Casson 

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!!

TALLERS
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COS I MOVIMENT

PILATES*

•Opció A- nivell avançat: dimarts de 20 a 21 h
i dijous de 19.30 a 20.30 h
20 sessions. Data d’inici: 28 de setembre
Preu: 70,18 €
•Opció B: dimarts de 21 a 22 h
10 sessions. Data d’inici: 3 d’octubre
Preu: 35,09 €
•Opció C- nivell bàsic: dimecres de 15 a 16 h 
10 sessions. Data d’inici: 27 de setembre
Preu: 35,09 €
•Opció D- nivell bàsic: dilluns de 15 a 16 h 
10 sessions. Data d’inici: 2 d’octubre
Preu: 35,09 €
Impartit per Celia Alemán

Mètode que mitjançant el moviment controlat i fluid 
del cos ens posa en forma.

GIMNÀSTICA

•Opció A: dilluns i dimecres de 9 a 10 h; dimarts de 
8.30 a 9.30 h
30 sessions
Preu: 87.85 €
•Opció B: dilluns i dimecres de 10 a 11 h
•Opció C: dilluns i dimecres de 16.15 a 17.15 h
20 sessions.
Data d’inici: 27 de setembre
Preu: 58,56 €
Impartit per Maria Reina

Gimnàstica de manteniment. Amb exercicis espe-
cífics de cervicals, dorsals, abdominals, muscula-
tura...

TALLERS
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IOGA*

• Opció A:  dimarts i dijous de 9.30 a 11 h
20 sessions. Data d’inici: 28 de setembre
Preu: 87,85 €
•Opció B: dimecres de 18 a 19.45 h
10 sessions. Data d’inici: 27 de setembre
Preu: 51,24 €
Impartit per Jennifer Segurana
El Ioga Iyengar ens enforteix físicament i psíquica-
ment, així com millora la nostra qualitat de vida.

HIPOPRESSIUS I MINDFULLNESS 

Dilluns de 21.30 a 22.15 h
10 sessions. Data d’inici: 2 d’octubre
Preu: 26,32 €
Impartit per Cristina Suárez 

Els exercicis que estan de moda per tenir un ven-
tre pla! Es treballa la faixa abdominal i el sòl pelvià. 
La classe estarà dividida en tres parts: exercicis de 
Kegel, hipopressius, mindfulness i relaxació. Promo-
vent així l’enfortiment d’aquests músculs; correcció 
postural, recuperació postpart, prevenció de lesions 
i millora de patologies com poden ser incontinència 
urinària, dolors lumbo-pèlvics i d’esquena.

TALLERS
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TAI-TXI

Dilluns de 18 a 19 h
10 sessions. Data d’inici: 2 d’octubre
Preu: 35,09 €
Impartit per Alicia López 

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

INICIACIÓ A L’ACROIOGA* 

Dijous de 17 a 18 h
10 sessions. Data d’inici: 28 de setembre
Preu: 35,09 €
Impartit per Li Lin (Acroyoga BCN)

L’acroioga és la combinació entre asanes (postures 
de ioga) amb moviments acrobàtics que es realitza 
entre dos o més persones. Una manera divertida de 
posar-se en forma i equilibrar-se física i mentalment. 
Per apuntar-se al curs no cal tenir experiència prè-
via ni venir en parella.
*IMPORTANT: No es poden matricular persones 
embarassades, amb problemes de cor, amb proble-
mes d’hèrnia discal o amb altres problemes greus 
de columna.

TALLERS
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ART I CREATIVITAT

AULA DE PINTURA

• Opció A: dilluns i dimecres de 19 a 21 h
20 sessions. Data d’inici: 27 de setembre
Impartit per Virginia Zimanás
• Opció B: dimarts i dijous de 16 a 18 h
20 sessions. Data d’inici: 28 de setembre
• Opció C: dimarts i dijous  de 19 a 21 h  
20 sessions. Data d’inici: 28 de setembre
Impartit per Àngels Casas 
Preu:  77,44 €

Per tal de descobrir la realitat pictòrica, tot treballant 
la llum, el color, l’ombra...

DIBUIXANT PEL BARRI (Urban Sketching)

Dissabtes d’11.30 a 13.30 h
10 sessions. Data d’inici: 30 de setembre
Preu: 56,14 €
Impartit per Daniel Castro 
Cal que cada alumne dugui bloc de dibuix i llapis, 
bolígraf o retolador.

Una forma divertida i fàcil d’apropar-se al món del 
dibuix i la pintura. Fer-ho en un ambient distès i re-
laxat ens permet conèixer el barri d’una forma dife-
rent, ja que dibuixarem i descobrirem llocs coneguts 
del districte de Sant Martí.

TALLERS
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BIJUTERIA RECICLADA

Dilluns de 17 a 18.30 h
10 sessions. Data d’inici: 2 d’octubre
Preu: 52,64 € + 5 € material
Impartit per Sònia Cabré 

En aquest taller transformaràs allò que et pots tro-
bar per casa, com ara, samarretes velles, ampolles 
de xampú buides, botons, revistes antigues, etc. En 
collarets, arracades, anells i fermalls. Reciclaràs 
materials com ara: el plàstic, la tela, el paper i el 
cable en bijuteria. 

ENCUADERNACIÓ JAPONESA
M

Dijous 19 i 26 d’octubre de 18 a 20.30 h
Preu: 17,55 € + 8 € en concepte de material (kit 
d’enquadernació)
Impartit per Jes Casanova (Arquitectura del llibre) 

Atreviu-vos a fer el vostre propi diari, àlbum de fo-
tos... el que vulgueu! Coneix l’enquadernació japo-
nesa, una de les més antigues del món i visualment 
més atractives. Practicarem diferents cosits i tècni-
ques i veureu com ho podeu aplicar a multitud de 
projectes.

TALLERS
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MÚSICA I CANT

GUITARRA ACÚSTICA: ACOMPANYAMENT 
I MELODIA

Dimecres de 18 a 20 h
6 sessions. Data d’inici: 4 d’octubre
Preu: 42,11 €
Impartit per Jose Baz 
Cal que cada alumne dugui la seva guitarra.

Estudi dels acords i els ritmes bàsics de la guita-
rra. Aprèn a utilitzar-los i coneix les possibilitats que 
ofereix la web per tocar cançons de qualsevol estil.

GOSPEL

Divendres de 18 a 19.30 h
10 sessions. Data d’inici: 6 d’octubre
Preu: 52,64 €
Impartit per Anna Ruggiero 

Aquest taller ens introduirà, de manera lúdica i ac-
tiva, en el món del cant en general i del gospel en 
concret, un estil originari del sud dels Estats Units 
que ofereix un gran ventall de ritmes i cançons de 
gran harmonia coral.

TALLERS
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ÒPERA CAFÈ

Dimecres de 10 a 12 h
10 sessions. Data d’inici: 27 setembre
Preu: 70,18 €
Impartit per Joan Martínez Colàs (Barcelona Clàs-
sic Concert)

Taller per apropar el món de l’òpera al públic ge-
neral. A través d’explicacions, vídeos, audicions i 
alguna interpretació vocal en directe s’endinsa en 
els arguments, els personatges, els compositors de 
les òperes més populars de tots els temps. A la mi-
tja part de la xerrada es dóna cafè als assistents 
mentre es fa petar la xerrada i es crea un ambient 
còmplice i proper.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA 
 

Dimecres de 18.30 a 20 h
10 sessions. Data inici: 27 setembre
Preu: 63,53 € 
Impartit per Charlie Pérez 

Iniciació a la fotografia. Porta la teva càmera i un pro-
fessional t’ajudarà a treure-li el màxim de partit! 

TALLERS
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SORTIDA FOTOGRÀFICA

Divendres d’11 a 12.30 h
8 sessions. Data inici: 6 d’octubre
Preu: 33,88 €
Impartit per Charlie Pérez
Per aprofitar millor l’experiència és aconsellable te-
nir unes nocions mínimes de fotografia, però no és 
imprescindible. Cal portar càmera fotogràfica a po-
der ser amb programes manuals.

Realitzarem una sortida fotogràfica pel barri de Sant 
Martí on posarem en pràctica diferents exercicis per 
assolir diferents tècniques fotogràfiques i poder millo-
rar o complementar la nostra creativitat a l’espai urbà.

CUINA I GASTRONOMIA

CUINA DE MERCAT

Dimecres de 19 a 21 h
10 sessions. Data d’inici: 27 setembre
Preu: 58,56 € + 25 € suplement per ingredients
Impartit per Glòria Imbernon
Cuina de mercat fàcil i per sorprendre.
Cal que cada alumne dugui davantal i carmanyola. 

TALLERS
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APRÉN HISTÒRIA DE LA GASTRONOMIA 
CATALANA CUINANT 

M
Dijous de 18 a 21 h
2 sessions. 16 i 23 de novembre
Preu: 17,57 € + 10 € suplement per ingredients
Impartit per Joan Carles Pastor 

Com i per què es menja un tipus de plat i ingredients, 
és, per descomptat, també molt cultural. La manera 
d’un país assaborint un aliment té una història i una 
narrativa. Descobreix la nostra cuina catalana!
Cal que cada alumne dugui davantal i carmanyola. 

DOLÇOS DE TOTS SANTS 
M

Dijous 26 d’octubre 
Horari: 18 a 21 h
Preu: 10,53 € + 7 € suplement per ingredients
Impartit per Muntsa Holgado

Vine a aprendre a fer els dolços més autèntics de 
Tots Sants: panellets, bunyols, ossos de sant i el 
saborós “pa de mort” de Mèxic. Taller participatiu 
on cuinarem entre tots i totes i després tastarem 
aquestes delícies que acabem de fer. Lliurament de 
dossier.
Cal que cada alumne dugui davantal i carmanyola.

TALLERS
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DOLÇOS DE NADAL: 
TRONC DE NADAL

M
Dilluns 20 de novembre de 18 a 21 h
Preu: 10,53 € + 5 € suplement per ingredients
Impartit per Aina Mir 
 
El Nadal ens omple la casa de colors, llum i també 
molts dolços. Per això, en aquest curs, aprendrem 
a fer aquells dolços especials de festes. El tronc de 
Nadal i un torró de xocolata.
Cal que cada alumne dugui davantal i carmanyola. 

DOLÇOS DE NADAL: 
TORTELL DE REIS

M  
Dilluns 27 de novembre de 18 a 21 h
Preu: 10,53 € + 5 € suplement per ingredients
Impartit per Aina Mir

Farem aquells dolços que sempre comprem pels 
nostres convidats o per portar al dinar a què ens 
han convidat. El tortell de reis i unes mantegades. 
Cal que cada alumne dugui davantal i carmanyola. 

TALLERS
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COSMÈTICA 

COSMÈTICA CASOLANA FÀCIL 
I RÀPIDA

M
Dimarts 10 d’octubre de 18 a 21 h
Preu: 10,53 € + 7,50 € en concepte de material
Impartit per Marion Sargent (Mon Petit Pot) 

Un taller per aprendre a fabricar productes facials 
bàsics i naturals: gels i llets netejadors, cremes, 
contorn d’ulls i exfoliant. Cadascú podrà elaborar 
els seus 2 productes personalitzats que es portarà 
a casa.

COSMÈTICA NATURAL PER 
A L’HIVERN

M
Dimarts 7 de novembre de 18 a 21 h
Preu: 10,53 € + 7,50 € en concepte de material
Impartit per Marion Sargent (Mon Petit Pot)

L’hivern està per arribar i hem de protegir la nos-
tra pell del fred. Les mantegues i els olis vegetals 
són els ingredients claus que la pell necessita per 
abrigar-se i nodrir-se. Aprèn a utilitzar-los per la teva 
cosmètica casolana i elabora un protector labial en 
barra d’albercoc i una nata corporal de Karité. 

TALLERS
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MEDI AMBIENT

TALLER SEMBRA NATURA: 
BULBS AL BALCÓ

M
Dissabte 21 d’octubre d’11 a 12.30 h
Preu: Gratuït
Impartit pel Departament d’Educació Ambiental& 
Sembra Natura 

Aquest taller ens ensenyarà a plantar un bulb au-
tòcton per poder guarnir el nostre balcó, així com el 
maneig i cures necessàries dels bulbs. 

TALLER SEMBRA NATURA: 
L’HORT VERTICAL

M
Dissabte 18 de novembre
d’11 a 12.30 h
Preu: Gratuït
Impartit pel Departament d’Educació Ambiental& 
Sembra Natura 

Aquest taller ens ensenyarà a plantar una hortalissa 
de tardor en un hort vertical. Sovint, les nostres ca-
ses no disposen d’espai suficient per poder tenir-hi 
un hort o fins i tot, una taula de cultiu. Crear un petit 
hort vertical i penjar-lo de la paret pot ser una bona 
solució per poder plantar alguna hortalissa a casa 
nostra. S’explicarà la diferència entre els murs verds 
i els jardins verticals.

TALLERS
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TALLERS FAMILIARS

CIRC EN FAMÍLIA
 

Dissabtes de 10.30 a 11.30 h
10 sessions. Data d’inici: 30 setembre
Preu: 35,09 €
El preu és una quota familiar: 1 nen/a + 1 adult
Impartit per Matías Muñoz
Taller per a mares i pares amb fills i filles de 5 a 10 
anys.  

Hi ha caps de setmana en els quals els teus fills/es 
pugen per les parets de casa? Feu circ en família! 
Les arts circenses poden ajudar els nens a desen-
volupar la seva confiança, despertar la seva creativi-
tat i aconseguir un gran entrenament físic.

MÚSICA PER NADONS

Dissabtes de 9.30 a 10.30 h
10 sessions. Data d’inici: 30 setembre
Preu: 35,09 €
El preu és una  quota familiar: 1 nen/a + 1 adult
Impartit per Laia Camps
Nadons de 0 a 1 any amb les seves respectives fa-
mílies. 

Taller de sensibilització musical per a nadons i les 
seves famílies. A través de la música, els massatges 
i els contes s’estimula la sensibilització del nadó a la 
vegada que es fomenta el vincle entre el nadó i el seu 
pare i/o mare. Una activitat on els pares obtindran ei-
nes per relaxar, estimular i expressar-se amb el seu 
fill/a a la vegada que passaran una estona d’allò més 
agradable compartint-la amb altres famílies. 

 

TALLERS
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TALLERS PER A JOVES 

TALLER D’INTRODUCCIÓ 
AL LOCKING

M
Dissabte 21 d’octubre de 10.30 a 13.30 h
Preu: Gratuït
Impartit per Izaskun Ortega (realitzadora del Funky 
Training Bcn) 

El Locking es balla amb música Funk. Al taller s’en-
senyaran i es practicaran els bàsics del Locking i es 
realitzaran exercicis de musicalitat i moviment.

TALLER D’INTRODUCCIÓ AL HIP HOP 
FREESTYLE 

M
Diumenge 3 de desembre de 16 a 18 h
Preu: Gratuït
Impartit per Izaskun Ortega 

En aquest taller s’ensenyaran i practicaran els fo-
naments del Hip Hop. Es realitzaran exercicis per 
treballar la improvisació i l’expressió corporal.
Aquest taller és una activitat complementària al 
Funky Training, sessió musical representativa del 
moviment cultural del Hip Hop, dirigida a ballarins i 
a simpatitzants de les danses urbanes.

TALLERS
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Serveis del Centre Cívic Sant Martí 

Cessió d’espais

Sala d’Exposicions La Tercera

Suport a la creació

Suport entitats del territori

Servei bar cafeteria

Servei Bcn Wifi

Punt d’Informació Juvenil Antena Jove  
Dimarts de 16 a 20.30 h a la 3a planta del Centre 
Cívic. Assessories per a joves.

SERVEIS
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AGENDA CENTRE CÍVIC I AUDITORI SANT MARTÍ

DIA HORA TITOL ARTISTA ESPAI

Del 4 al 29 de setembre. Exposició RE-FUGI. Retrat de l’exili urbà A càrrec del Carla Moral 
i Sarai Rua. Col·lectiu 
GroundPress

Centre Cívic Sant 
Martí. Sala El 
Passadís (planta 
baixa)

Del 15 de setembre al 15 
d’octubre.

CONVOCATÒRIA PROCREACIÓ
Convocatòria d’assajos i residències d’arts 
escèniques.

Centre Cívic i Audi-
tori Sant Martí

Del 3 al 26 d’octubre. Exposició REQUIEM / TERRA D’INTERIOR A càrrec d’Ana de 
Izaguirre.

Centre Cívic Sant 
Martí. Sala d’Expo-
sicions 

Divendres 6 octubre 20.00 h Concert inauguració temporada: Maria Arnal 
i Marcel Bagès

Barcelona Districte 
Cultural

Auditori Sant Martí

Dissabte 7 d’octubre 20.00 h Concert: Diego Schissi Quintet Auditori Sant Martí

Diumenge 8 d’octubre 18.00 h Espectacle de Dansa: El Viatge Cia. Petit Ballet de 
Barcelona

Auditori Sant Martí

Dissabte 14 d’octubre 18.00 h “Petit Cineclub”: PETITS HEROIS, Autors 
diversos, 2011-2014

Barcelona Districte 
Cultural

Auditori Sant Martí

Diumenge 15 d’octubre 18.30 h Diumenges de Clàssica Auditori Sant Martí

Del 16 d’octubre al 19 de 
novembre

Convocatòria Resonare – cicle de música 
clàssica a l’església de Sant Martí de 
Provençals
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AGENDA CENTRE CÍVIC I AUDITORI SANT MARTÍ

Del 16 d’octubre al 30 de 
novembre

Concurs de fotografia – finestra a finestra: 
Històries de Barri

Dijous 19 d’octubre 20.00 h El Documental del Mes: La promesa Docs Barcelona Auditori  Sant Martí

Divendres 20 d’octubre 18.00 h Trobada Havaneres Sant Martí 2017 Sotileza & Sierra y Mar Auditori Sant Martí

Dissabte 21 d’octubre 20.00 h 4t Campionat de Slam Team Sant Martí Poetry Slam Auditori Sant Martí

Diumenge 22 d’octubre 12.30 h Matí Infantil: El carreró de les bruixes Cia. PocaCosa Teatre Auditori Sant Martí

Divendres 27 d’octubre 17 h Nit d’ànimes 2017 A determinar

Divendres 27 d’octubre 20.00 h Cicle de Concerts “Desendollats” Auditori Sant Martí

Dissabte 28 d’octubre 20.00 h Barcelona Districte Cultural: Afasians - The 
last conference

Loscorderos.sc & Za! Auditori Sant Martí

Diumenge 29 d’octubre 20.00 h Procreació: Nit de dansa contemporània Cia. Rotonda & Rachel 
Thew

Auditori Sant Martí

Dijous 2 de novembre 20.00 h Festival In-Edit Km. 0 Auditori Sant Martí

Del 3 al 19 de novembre Festa major!

Del 3 al 22 de novembre Exposició. EL CAMP DE LA BOTA: Memòria 
històrica d’un barri que va lluitar per la seva 
dignitat

Centre Cívic Sant 
Martí. Sala d’Expo-
sicions

Divendres 3 de novembre 20.00 h Tarda Jove Auditori Sant Martí

Dilluns 6 de novembre 18.00 h 14a Trobada de Corals de Festa Major Auditori Sant Martí
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Divendres 10 de
novembre 

20.00 h Barcelona Districte Cultural: Amigoo Cia. Mumusic Circus Auditori Sant Martí

Dissabte 11 i diumenge 
12 de novembre 

20.00 h Grup de Teatre Comunitari Sant Martí Creació XIC Auditori Sant Martí

Dilluns 13 de novembre 18.00 h 14a Trobada de Corals de Festa Major Auditori Sant Martí

Dijous 16 de novembre 20.00 h El Documental del Mes: Amazona Docs Barcelona Auditori Sant Martí

Dissabte 18 de novembre  18.30 h RESONARE – Cicle de música clàssica a 
l’església de Sant Martí de Provençals
Concert de ‘Tente en el aire’

Església de 
Sant Martí de 
Provençals (plaça 
Ignasi Juliol)

Del 20 al 25 de novembre RENOVA LA TEVA ROBA! Centre Cívic Sant 
Martí 

Del 24 al 29 de novembre Exposició. La colla d’artistes plàstics de Sant 
Martí de Provençals. Una mirada del nostre 
entorn vist des de l’art al carrer

Centre Cívic Sant 
Martí. Sala d’Expo-
sicions  

Divendres 17 de 
novembre

20.00 h Cicle Tastets de Música Auditori Sant Martí

Divendres 24 de 
novembre 

20.00 h Festival HOP Auditori Sant Martí

Dissabte 25 de novembre 20.00 h Festival Infusión Flamenca Auditori Sant Martí
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Diumenge 26 de 
novembre 

12.30 h Matí Infantil de Cinema El Meu Primer Festival Auditori Sant Martí

Diumenge 26 de
novembre

18.30 h Diumenges de Clàssica Auditori Sant Martí

Desembre Exposició celebració 35è aniversari del 
Centre Cívic Sant Martí

Centre Cívic Sant 
Martí 

Divendres 1 de desembre 20.00 h Barcelona Districte Cultural Auditori Sant Martí

Dissabte 2 de desembre 18.00 h “Petit Cineclub”: LA SOPA DE PEDRES i 
altres contes capgirats. 

Autors diversos, 
França-Bèlgica, 2015
Barcelona Districte 
Cultural

Auditori Sant Martí

Diumenge 3 de desembre 12.00 h Barcelona Districte Cultural: Mobilus Cia. Addaura Teatre Visual Auditori Sant Martí

Diumenge 10 de 
desembre

12.00 h Matí Infantil de Nadal: Una carretada de 
contes de Nadal

Cia. La Guilla Teatre Auditori Sant Martí

Dijous 14 de desembre Celebració 35è aniversari del Centre Cívic 
Sant Martí

Centre Cívic Sant 
Martí 

Divendres 15 de 
desembre

20.00 h Cicle de Concerts “Desendollats” Auditori Sant Martí

Dijous 21 de desembre 20.00 h El Documental del Mes: Renda bàsica Docs Barcelona Auditori Sant Martí

Divendres 22 de 
desembre

20.00 h Concert de Nadal Auditori Sant Martí
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MAPAADREÇA

HORARIS

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ
Carrer Selva de Mar , 215
Tel. 93 256 57 60

Facebook: Centre Cívic Sant Martí
direccio@ccsantmarti.net
barcelona.cat/ccsantmarti

Horari del centre:
De dilluns a dijous de 8 a 23 h
Divendres de 8 a 24 h
Dissabtes i diumenges de 9 a 14 h i de 16 
a 20.30 h 

MÉS INFORMACIÓ

CENTRE CÍVIC 
SANT MARTÍ


