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ARqUITECTURA dEL CISTER

Del 5 al 28 de febrer.
Acte inaugural: Dijous 8 de febrer a les 19.30
Conferència : Gaudir de la visita d’un monestir. 7 
idees pràctiques 
Dijous 22 de febrer a les 19.30 h a la Sala d’Expo-
sicions 
Dijous 8 de febrer a les 20 h a la Sala d’Exposicions 
L’arquitectura monàstica cistercenca es compon de 
pedra, llum i proporció.  L’exposició proposa un breu 
recorregut fotogràfic per alguns dels conceptes prin-
cipals de l’arquitectura del cister: el monestir com a 
unitat, el lloc, l’arquitectura dels seus elements, la 
llum, la materialitat, i el pas del temps.
A càrrec d’Ignacio Sánchez Zárate, arquitecte  i fo-
tògraf, especialista en arquitectura cistercenca i cre-
ador de cister.org

COnvOCATòRIA dE PROjECTES ExPOSITIUS

Al Centre Cívic Sant Martí disposem d’una Sala d’Ex-
posicions on realitzar exposicions de l’àmbit de les 
arts visuals: pintura, fotografia, instal·lacions.
Per presentar una proposta, s’ha d’enviar el currí-
culum de l’artista o entitat, un dossier gràfic de l’obra i 
la fitxa de sol·licitud omplerta a: 
dinamitzacio@ccsantmarti.net.
A la fitxa de sol·licitud trobareu el plànol amb les mi-
des de la Sala.
Fitxa de sol·licitud i més informació a: 
barcelona.cat/ccsantmarti.

ACTIvITATS InSCRIPCIOnS

InSCRIPCIOnS · TALLERS 
1r TRIMESTRE dE 2018

Els tallers s’iniciaran a partir del 13 de gener de 
2018.
Inscripcions online i presencials: del’11 al 22 de de-
sembre 2017.
Pots fer la teva inscripció online a través de la nostra 
web barcelona.cat/ccsantmarti des del dillus 11 de 
desembre a les 9 h.

Si prefereixes fer la teva inscripció presencialment, 
apropa’t a la 3a planta del Centre Cívic 
de dilluns a divendres de 9  a 14 h, dimarts i dijous 
de 16 a 20 h.
Cal portar:
Totes les dades personals (nom, cognoms, data de 
naixement, DNI,  adreça, població, codi postal, telè-
fon, 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 lli-
bre de família.
• Fitxa d’inscripció als tallers, signada pel pare, 
mare o tutor/a. 

Els menors i els col·lectius amb preus reduïts han 
de fer la inscripció presencialment.

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.
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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: 19 de gener.
Impartit per Jordi Villoro
Cal inscriure-s’hi en parella i el preu és per persona. 

Aprendrem que significa portar i deixar-se portar. 
També el ritme i els passos bàsics del fox, la salsa, 
el pasdoble, el rock, el cha-cha-cha, la bachata i el 
vals.  Al segon nivell, incorporarem figures i apren-
drem el ritme del merengue, el swing i el bolero. 

InSCRIPCIOnS TALLERS

SEvILLAnES

Dimarts de 18.30 a 20 h
10 sessions. Data d’inici: 16 de gener
Preu: 52.64 €
Impartit per  Eva Vaca

El grup acull nivell d’iniciació i avançat. Amb els 
d’iniciació treballarem sevillanes individuals, en pa-
rella, de tres, de quatre i en corro, a través del ritme, 
el braceig i els zapateados. Al grup avançat, millora-
rem la tècnica, les combinacions i les coreografies. 

ZUMBA*

• Opció A: dilluns de 19.30 a 20.30 
10 sessions. Data d’inici: 15 de gener
• Opció B: dilluns de 20.30 a 21.30 h
10 sessions. Data d’inici: 15 de gener
Impartit per Cristina Suárez
• Opció C: dimecres de 21 a 22 h
10 sessions. Data d’inici: 17 de gener
Impartit per Francisco Calvo
Preu: 35,09 € 

El resultat d’aquesta  fusió de ritmes és un entre-
nament físic i cardiovascular totalment lúdic i diver-
tit, dissenyat per totes les edats. Les sessions es 
composen de rutines que combinen ritmes ràpids i 
lents amb exercicis de resistència i tonificació. Tre-
ballarem principalment glutis, cames, braços i ab-
dominals.

TALLERS
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SWInG SOLO* 

Dimecres de 20 a 21 h
10 sessions. Data d’inici: 17 de gener
Preu: 35,09 €
Impartit per El Temple del Swing Barcelona

Aprendrem moviments i passos per gaudir de la mú-
sica 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 mo-
viments. És idoni per a totes les edats. 

LIndY HOP*

Dimecres de 21 a 22 h 
10 sessions. Data d’inici: 17 de gener
Preu: 35,09 € 
Impartit per El Temple del Swing Barcelona
Cal inscriure-s’hi en parella i el preu és per persona. 

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’ori-
gen afroamericà, rítmic i molt dinàmic que omple 
d’alegria a qui el balla. 

*Important: No es recomana a persones que tinguin 
o hagin tingut lesions a l’esquena o a les articulaci-
ons (per exemple, genolls i turmells).

TALLERS TALLERS

fLAMEnC- InICIACIÓ
n

Dimecres de 20 a 21 h 
10 sessions. Data d’inici: 17 de gener
Preu: 35,09 €
Impartit per Claudia Ruiz 

El flamenc no és només un ball, és passió. Si sents 
aquesta passió, vine a les classes i aprendràs a ex-
pressar-la movent els braços, les mans i els malucs 
amb diferents pals flamencs. Farem zapateados i pal-
mes amb diferents ritmes i aprendrem una coreografia.

BOLLYfITnESS

Dijous de 18.15 a 19.15 h
10 sessions. Data d’inici: 18 de gener
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. Combinarem l’energia del Bollywood i de 
l’aeròbic amb els detalls més bonics de les danses 
de l’Índia com els mudras de les mans.
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COS I MOvIMEnT

PILATES**

• Opció A- nivell avançat: dimarts de 20 a 21 h
10 sessions. Data d’inici: 16 de gener
• Opció B: - nivell avançat: dijous de 19.30 a 20.30 h
10 sessions. Data d’inici: 18 de gener
• Opció C - nivell bàsic: dimarts de 21 a 22 h
10 sessions. Data d’inici: 16 de gener
• Opció D-nivell bàsic: dimecres de 15 a 16 h 
10 sessions. Data d’inici: 17 de gener
 Preu:  35,09 €
Impartit per Celia Alemán

Aquest mètode ens ajudarà  a estabilitzar els músculs 
centrals, amb especial èmfasi en la respiració i en 
l’alineació de la columna. Els exercicis s’efectuen len-
tament i  de manera molt controlada per proporcionar 

major coordinació i equilibri, ja que el seu propòsit és 
treballar la relaxació del cos i la ment.

GIMnàSTICA

• Opció A: dilluns i dimecres de 9 a 10 h
20 sessions. Data d’inici: 15 de gener
Preu: 58,56 €
• Opció B: dilluns i dimecres de 10 a 11 h
20 sessions. Data d’inici: 15 de gener
Preu: 58,56 €
• Opció C: dilluns i dimecres de 16.15 a 17.15 h
20 sessions. Data d’inici: 15 de gener
Preu: 58,56 €
• Opció D: divendres de 8 a 9 h
10 sessions. Data d’inici: 19 de gener
Preu:  35,09 €
Impartit per Maria Reina

TALLERS

Aquest taller ofereix una modalitat essencial per 
conservar un cos sa i àgil. Una vegada comenceu a 
exercitar-vos, aquesta rutina es tornarà imprescindi-
ble i el vostre cos us demanarà moviment muscular!

IOGA**

• Opció A:  dimarts i dijous de 9.30 a 11 h
20 sessions. Data d’inici: 16 de gener
Preu: 87,85 €
• Opció B: dimecres de 18 a 20 h
10 sessions. Data d’inici: 17 de gener
Preu: 58,56 €
Impartit per Jennifer Segurana

El Ioga Iyengar ens enforteix físicament i psíquica-
ment, així com millora la nostra qualitat de vida. És una 
forma de Hatha ioga que posa èmfasi en el detall, la 
precisió i l’alineament. Desenvoluparem qualitats per 
mantenir sans i en equilibri tots els sistemes del cos.

**IMPORTANT: No es poden matricu-
lar persones embarassades, amb proble-
mes de cor, amb problemes d’hèrnia discal 
o amb altres problemes greus de columna.

HIPOPRESSIUS I MIndfULLnESS 

• Opció A:  Dilluns de 21.30 a 22.30 h
10 sessions. Data d’inici: 15 de gener
Preu: 35,09 €
Impartit per Cristina Suárez

Els exercicis que estan de moda per tenir un ventre 
pla! Treballarem la faixa abdominal i el sòl pelvià a 
partir de tres tipus de rutines: exercicis de Kegel, hi-
popressius, mindfulness (relaxació). Promovent així  
la correcció postural, recuperació postpart i preven-
ció de lesions.

TALLERS
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TAI-TxI

Dilluns de 18 a 19 h
10 sessions. Data d’inici: 15 de gener
Preu: 35,09 €
Impartit per Alicia López

En aquesta disciplina de naturalesa marcial i origen 
xinès, realitzarem moviments encadenats de forma 
coordinada, lenta, suau i precisa. Aquesta meditació 
en moviment és ideal per reduir l’estrès!

ART I CREATIvITAT

AULA dE PInTURA

• Opció A: dilluns i dimecres de 19 a 21 h
20 sessions. Data d’inici: 15 de gener
Impartit per Virginia Zimanás
• Opció B: dimarts i dijous de 16 a 18 h
20 sessions. Data d’inici: 16 de gener
• Opció C: dimarts i dijous  de 19 a 21 h 
20 sessions. Data d’inici: 16 de gener
Preu:  77,44 €
Impartit per Àngels Casas 

En aquest taller trobaràs un espai obert perquè 
puguis desenvolupar les teves obres pictòriques. 
Comptaràs  amb suport en la part creativa i tècnica 
per perdre la por al llenç en blanc! Vine tant si tens 
o no experiència amb la pintura!

TALLERS

dIBUIxAnT PEL BARRI (URBAn SkETCHInG)

Dissabtes d’11.30 a 13.30 h
10 sessions. Data d’inici: 13 de gener
Preu: 70,18 €
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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fES EL TEU àLBUM COnCERTInA! 
(EnqUAdERnACIÓ & SCRAPP)

M
Dijous 15 i 22 de febrer 
de 17.30 a 20.30 h
2 sessions. Data d’inici: 15 de febrer
Preu: 21,05 € +8 € en concepte de material (kit d’en-
quadernació)
Impartit per Jes Casanova (Arquitectura del llibre)

Faràs l’àlbum més espectacular pels teus records! 
Coneix els secrets de la tècnica d’enquadernació 
concertina. Realitzarem peces personalitzades per 
les teves fotos o per fer un regal ideal. Personalitza-
rem l’interior amb scrapp. Al taller tindràs detalls per 
personalitzar-ho!

COLLAGE CREATIU
M

Dijous 1 i 8 de febrer de 18 a 20 h
2 sessions. Data d’inici: 1 de febrer
Preu: 14,04 € 
Impartit per Lucía Soto

Si t’agrada el reciclatge de les imatges i vols desco-
brir altres camins de la il·lustració en paper, aquest 
és el teu taller. Aprendrem diferents tècniques de 
collage, composició i enganxat. Realitzaràs una cre-
ació pròpia amb una conceptualització prèvia.

TALLERS

PATCHWORk LOvE
n

Dilluns de 17 a 19 h
10 sessions. Data d’inici: 15 de gener
Preu: 70,18 €
Impartit per Rosa Morales 

Si tens un calaix ple de teles i t’agrada cosir o vols 
aprendre, aquest és el teu taller. A partir de la tèc-
nica del  Patchwork  (cosir trossets de tela pels ex-
trems) desenvoluparàs la teva creativitat creant coi-
xins, bosses, moneders o fins i tot un cobertor de llit.

MúSICA I CAnT

òPERA CAfè

Dimarts de 16.30 a 18 h
10 sessions. Data d’inici: 16 de gener
Preu: 52,64 €
Impartit per Joan Martínez Colàs (Barcelona Clàs-
sic Concert)

Aquest tallers ens aproparà al món de l’òpera. A 
través d’explicacions, vídeos, audicions i alguna in-
terpretació vocal en directe ens endinsarem en les 
òperes més populars de tots els temps. A la mitja 
part, oferirem cafè als assistents en un ambient cò-
mplice i proper.

TALLERS
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vIU EL CAnT CORAL

Dimarts de 18  a 19.30 h
10 sessions. Data d’inici: 16 de gener
Preu: 52,64 €
Impartit per Joan Martínez Colàs (Barcelona Clàs-
sic Concert)

El cant coral és una manifestació de cultural uni-
versal. Amb aquest taller coneixerem els aspectes 
fonamentals del cant i la veu, així com un tast de 
diversos estils musicals de tots els temps. Prepara’t 
per passar una bona estona!

fOTOGRAfIA

fOTOGRAfIA 

Dimecres de 18.30 a 20 h
10 sessions. Data inici: 17 de gener
Preu:  63,53 € 
Impartit per Charlie Pérez

Amb aquest taller aprendrem a utilitzar la vostra càme-
ra amb soltesa i sabreu tot el necessari per treure el 
màxim profit a l’hora de realitzar les vostres  fotografies.

TALLERS

fOTOPASSEjAdES PER BARCELOnA

Dissabtes d’10.30 a 12.30 h
10 sessions. Data d’inici: 13 de gener
Preu: 84,70 €
Impartit per Jordi Codina

Una activitat pensada per estimular la creativitat foto-
gràfica a través de vuit itineraris per la ciutat. Les pas-
sejades estan pensades per adquirir coneixements 
històrics, socials i urbanístics que ens ajudaran a 
observar i a adquirir nous criteris per fotografiar. Gau-
dim d’aquest museu a l’aire lliure que és Barcelona!

TALLERS
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CUInA I GASTROnOMIA

CUInA dE MERCAT

Dimecres de 19 a 21 h
10 sessions. Data d’inici: 17 de gener
Preu: 58,56 € + 25 € suplement per ingredients
Impartit per Glòria Imbernon
Cal portar davantal i carmanyola.

Cuinarem amb productes de temporada i apren-
drem a fer plats de sempre però amb un toc
de cuina actual. Entrants, plats principals de carn i 
peix i algunes postres. A la classe cuinaràs i et por-
taràs cap a casa un tast dels plats del dia. 

CUInA AfROdISíACA
M

Dijous 22 de febrer de 18 a 21 h
Preu: 10,53 € + 7 € suplement per ingredients
Impartit per Muntsa Holgado

Farem un recorregut a través del temps dels mo-
ments més importants de la història de la seducció 
i del concepte “afrodisíac”. Prepararem un menú 
complet amb alguns dels ingredients considerats 
més afrodisíacs. Jugarem amb els ingredients, els 
sabors, formes i significats. Per buscar el plaer més 
enllà del simple exercici de fer-nos passar la gana!

TALLERS

POSTRES dE SETMAnA SAnTA 
d’ARREU dEL MÓn 

M
Dijous 22 de març de 18 a 21 h
Preu: 10,53 € + 7 € suplement per ingredients
Impartit per Muntsa Holgado

Vols saber com s’endolceixen la Quaresma arreu 
del món? Vine a aprendre a preparar dolços típics 
de Setmana Santa de Grècia, Itàlia, el Líban, Ala-
mània... i tindràs la setmana més dolça del món!

RECEPTES fàCILS I ATRACTIvES
M

Dijous 18 i 25 de gener de 18 a 21 h
Preu: 21,05 € + 7,5 € suplement per ingredients
Impartit per Simona Marinelli - La lumaka

Ràpid vol dir insuls? Doncs no! Farem receptes sen-
zilles per preparar en poc temps un menjar equili-
brat, variat i gustós. Amb ingredients naturals i salu-
dables. Una excel·lent manera d’encarar el menú de 
la setmana sense avorrir el paladar.

TALLERS
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COSMèTICA 

COSMèTICA SòLIdA 
(ZERO WASTE)

M
Dimarts 27 de febrer de 18 a 21 h
Preu: 10,53 € + 8 € en concepte de material
Impartit per Marion Sargent (Mon Petit Pot)

El Zero Waste es posa de moda! En aquest taller, 
aprendràs a elaborar els teus cosmètics de textu-
ra sòlida, pràctics, nous i ecològics. Fabricaràs un 
xampú sòlid personalitzat a partir de plantes i un 
llard corporal nutritiu o un desodorant.

TALLERS fAMILIARS

MúSICA PER nAdOnS

Dissabtes de 9.30 a 10.30 h
10 sessions. Data d’inici: 13 de gener
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 
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 eines 
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

MúSICA En fAMíLIA
n

Dissabtes de 10.30  a 11.30 h
10 sessions. Data d’inici: 13 de gener
Preu: 35,09 €
El preu és una  quota familiar: 1 nen/a + 1 adult
Impartit per Laia Camps
Infants de 1 a 3 anys amb les seves respectives fa-
mílies

Estimularem la creativitat, la coordinació, la memò-
ria conjuntament amb altres aspectes tan impor-
tants com l’empatia, la sensibilitat o l’autonomia de 
l’infant en un marc incomparable: la família.

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 AGEndA CEnTRE CívIC SAnT MARTí

dIA HORA TITOL ESPAI

Del 9 al 31 de gener Exposició fotogràfica FINESTRA A FINESTRA. HISTÒRIES DE BARRI
Selecció de les fotografies participants al Concurs de Fotografia 2017

Centre Cívic Sant Martí. Sala d’Expo-
sicions

De l’1 al 28 de febrer CONVOCATÒRIA PROCREACIÓ – ARTS DE CARRER
Convocatòria d’assajos i residències d’arts escèniques. Centre Cívic i Auditori Sant Martí

Fins al 18 de març CONVOCATÒRIA PERPETRACIONS18a Mostra d’art efímer al carrer

Del 5 al 28 de febrer Exposició ARQUITECTURA DEL CISTER
A càrrec d’Ignacio Sánchez Zárate

Centre Cívic Sant Martí. Sala d’Expo-
sicions

Divendres 9 de 
febrer 17.30 h FESTA JOVE DE CARNAVAL A determinar

Dissabte 10 de 
febrer 11 h CARNESTOLTES SANT MARTÍ 2017 Rua pel barri i Plaça de la Palmera

Dimecres 14 de 
febrer 17.30 h ENTERRAMENT DE LA SARDINA Rua pel barri i Parc de Sant Martí

Dijous 22 de febrer 19.30 h
Conferència: GAUDIR DE LA VISITA D’UN MONESTIR. 7 IDEES 
PRÀCTIQUES
A càrrec d’Ignacio Sánchez Zárate

Centre Cívic Sant Martí. Sala d’Exposicions

Del 26 de febrer al 
16 de març

CONVOCATÒRIA AMPLIFICA’T 2018. CONCURS DE MúSICA 
JOVE DE SANT MARTÍ 

Centres Cívics del Districte de Sant 
Martí

Diumenge 18 de 
març 16 h NEXES

Connexió entre beatmakers, mc’s i streetdancers Centre Cívic Sant Martí . Sala d’actes

Dissabte 3 de març 18.30 h RESONARE
Cicle de música clàssica a l’església de Sant Martí de Provençals

Església de Sant Martí de Provençals. 
Plaça Ignasi Juliol s/n
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AGEndA AUdITORI SAnT MARTíAGEndA AUdITORI SAnT MARTí

GEnER

dIA HORA TITOL ARTISTA

Dimarts 9 de gener 20.00 h Cicle Pantalla Barcelona Pel·lícula per determinar

Dijous 11 de gener 20.00 h El Documental del Mes: Renda Bàsica Docs Barcelona

Divendres 12 de gener 20.00 h Cicle Tastets de Música Maruja Limón

Diumenge 14 de gener 12.00h Matí Infantil de Titelles: Valentina Cia. Forani Teatre

Diumenge 14 de gener 18.30 h Diumenges de Clàssica: Jorge Nava (piano) Col·labora: Fundació Concurs Maria 
Canals

Dimarts 16 de gener 20.00 h Cicle Pantalla Barcelona Pel·lícula a determinar

Dissabte 20 i diumenge 21 
de gener

20.00 h i 
19.00 h Teatre Comunitari: “AkANA” Associació Veus Gitanes

Dimarts 23 de gener 20.00 h Cicle Pantalla Barcelona Pel·lícula a determinar

Dijous 25 de gener 20.00 h El Documental del Mes: Machines Docs Barcelona

Divendres 26 de gener 19.00 h Tarda Jove a l’Auditori: Microteatre Cies. a determinar

Diumenge 28 de gener 12.00 h Matí Infantil de Teatre: Aquarel·la Cia. Fes-t’ho com vulguis

Dimarts 30 de gener 20.00 h Cicle Pantalla Barcelona Pel·lícula a determinar

fEBRER

dIA HORA TITOL ARTISTA

Dissabte 3 de febrer 18.00 h Barcelona Districte Cultural: Petit Cineclub Projecció a determinar

Dijous 8 de febrer 20.00 h El Documental del Mes: L’hora dels deures Docs Barcelona

Divendres 9 de febrer 20.00 h Barcelona Districte Cultural: Therewas a fiesta! At 
Carnegie Hall Cia. La Copla de Wisconsin

Dissabte 10 de febrer 20.00 h Concert de Carnestoltes Concert a determinar

Diumenge 11 de febrer 12.00 h Matí Infantil Cia. a determinar

Divendres 16 de febrer 20.00 h Barcelona Districte Cultural: Bubble Cia. El LadoOscuro de las Flores

Diumenge 18 de febrer 18.30h Diumenges de Clàssica: Va de Sarsuela Cia. Opera Collage

Divendres 23 de febrer 20.00 h Cicle de Concerts “Desendollats”: ColectivoNegroni ColectivoNegroni

Diumenge 25 de febrer 12.00 h Matí Infantil de Música: Cromàtic Cia. Com Sona?



30 31

AGEndA AUdITORI SAnT MARTí

MARÇ

dIA HORA TITOL ARTISTA

Divendres 2 de març 20.00 h Barcelona Districte Cultural: Abans que arribi l’alemany Cia. En Blanc

Dissabte 3 de març 18.00 h Barcelona Districte Cultural: Petit Cineclub Projecció a determinar

Dijous 8 de març 20.00 h El Documental del Mes: Thankyou for therain Docs Barcelona

Divendres 9 de març 20.00 h Concert de Cobla Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona

Diumenge 11 de març 12.00 h Barcelona Districte Cultural: Zaquizamí Cia. Roberto G. Alonso

Divendres 16 de març 20.00 h Barcelona Districte Cultural: Followtheleader Cia. Xevixavixou

Diumenge 18 de març 18.30 h Diumenges de Clàssica: Quartet Torner (corda) Quartet Torner

Divendres 23 de març 20.00 h Cicle Tastets de Música Concert a determinar



MAPAAdREÇA

HORARIS

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

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


