
Centre Cívic Sant Martí

De gener a març de 2020

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL I TALLERS
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TALLERS

Les inscripcions es poden fer en línia 
mitjançant el web santmarti.inscrip-
cionscc.com, o bé presencialment. 
El pagament de les inscripcions pre-
sencials es farà amb targeta en el 

Inici dels tallers: a partir del 7 de 
gener de 2020.
Inici del període d’inscripcions: a par-
tir del 9 de desembre a les 10 h.
Presencials: de dl. a dv. de 10 a 14  
h i de dl. a dj. de 16 a 20 h, a la 3a 
planta del Centre Cívic. 
En línia: a través del web santmarti.
inscripcionscc.com a partir del 16 de 
setembre.
Finalització del període d’inscrip-
cions: una setmana abans de l’inici 
de cada taller.

INSCRIPCIONS · TALLERS 
1er TRIMESTRE DE 2020

NORMATIVA

moment de la inscripció, o bé per in-
grés bancari.

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

No es reserva plaça per telèfon ni 
per correu electrònic.

Les persones usuàries que facin la 
inscripció a un taller amb suplement 
per material o ingredients, caldrà 
que paguin l’import del suplement 
en efectiu el primer dia del taller.

Els col·lectius amb preus reduïts 
(persones aturades, persones amb 
discapacitat) han de fer la inscripció 
presencialment al centre i aportar la 
documentació necessària. Aquest 
ajut econòmic s’aplica només a un 
taller. Per a més informació, adre-
ceu-vos al mateix centre.

El Centre Cívic es reserva el dret 
de suspendre qualsevol taller que 
no hagi assolit un mínim de partici-
pants.

La programació de tallers es veurà 
afectada per les festes locals de 
manera que la recuperació de les 
classes es farà en els mateixos dies 
i franja horària que l’activitat afecta-
da.

Un cop iniciats els tallers no es re-
tornaran els diners, exceptuant 
aquells casos en que la persona 
inscrita pugui aportar un justificant 
mèdic que acrediti que no pot rea-
litzar el taller.
 
Si ets una persona usuària amb mo-
bilitat reduïda o diversitat funcional i 
vols apuntar-te a un taller, posa’t en 
contacte amb nosaltres: dinamitza-
cio@ccsantmarti.net.
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GIMNÀSTICA

A: dl. i dc. de 9 a 10 h
20 sessions. Dates: del 8 de gener 
al 16 de març
B: dl. i dc. de 10 a 11 h
20 sessions. Dates: del 8 de gener 
al 16 de març
Preu: 58,56 €
Impartit per Beatriz Fernández

Per a mantenir i millorar la flexibi-
litat, la fortalesa i l’agilitat del cos. 
Mitjançant la pràctica regular de 
diferents exercicis i moviments 
dinàmics aconseguirem una major 
consciència corporal i control mus-
cular pel benestar general.

HIPOPRESSIUS I MINDFULLN  ES

A: dl. de 21.30 a 22.15 h
10 sessions. Dates: del 13 de gener 
al 16 de març
B: dc. de 21 a 21.45 h
10 sessions. Dates: del 8 de gener 
a l’11 de març
Preu: 26,32 €
Impartit per Cristina Suárez
 
Els exercicis que estan de moda 
per tenir un ventre pla! Es treba-
lla la faixa abdominal i el sòl pelvià. 
La classe es divideix en tres parts: 
exercicis de Kegel, hipopressius 
més mindfulness i relaxació.  

COS I MOVIMENT
A: dl. de 19.30 a 20.30 h
10 sessions. Dates: del 13 de gener 
al 16 de març
B: dj. de 21 a 22 h
10 sessions. Dates: del 9 de gener 
al 12 de març
Preu: 35,09 €
Impartit per Gladys Echeverri
 
Combina exercicis de gimnàstica hi-
popressiva amb exercicis de pilates. 
El seu objectiu és la reducció del pe-
rímetre de la cintura i l’enfortiment 
del sòl pelvià.

HIPOPILATES*
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A: dt. i dj. de 9.30 a 11 h
20 sessions. Dates: del 7 de gener 
al 12 de març
Preu: 87,85 €
B: dc. de 18 a 20 h
10 sessions Dates: del 8 de gener a 
l’11 de març
Preu: 58,56 €
Impartit per Jennifer Segurana

Ens enforteix físicament i psíqui-
cament i també millora la nostra 
qualitat de vida. És una varietat de 
Hatha ioga que posa èmfasi en el 
detall, la precisió i l’alineament.

Dl. de 16 a 17 h 
10 sessions. Dates: del 13 de gener 
al 16 de març
Preu: 29,28 €
Impartit per Beatriz Fernández

Vine a un espai per a compartir amb 
el teu bebè al temps que pràctiques 
«asanas» (postures), meditacions i 
exercicis que ajuden a recuperar-te 
del postpart, enfortint la teva colum-
na, el sòl pelvià i l’abdomen.

IOGA IYENGAR* IOGA PER A FAMÍLIES I NADONS

*IMPORTANT: no apte per emba-
rassades, persones amb problemes 
de cor, d’hèrnia discal o altres pro-
blemes greus de columna.

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

PILATES**

Bàsic 1: dt. de 21.15 a 22.15 h
10 sessions. Dates: del 7 de gener 
al 10 de març
Bàsic 2: dc. de 16 a 17 h
10 sessions. Dates: del 8 de gener 
a l’11 de març
Avançat 1: dt. de 20.15 a 21.15 h
10 sessions. Dates: del 7 de gener 
al 10 de març
Avançat 2: dj. de 19.30 a 20.30 h
10 sessions. Dates: del 9 de gener 
al 12 de març
Preu: 35,09 €
Impartit per Gladys Echeverri
 
A partir d’exercicis treballarem els 
músculs anomenats posturals per 
tonificar-los, reforçarem la muscula-
tura i augmentarem el control, força 
i flexibilitat del nostre cos.
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Dl. de 18 a 19.30 h
10 sessions. Dates: del 13 de gener 
al 16 de març
Preu: 52,64 €
Impartit per Alicia López
 
Disciplina de naturalesa marcial i 
origen xinès a partir de la qual rea-
litzarem moviments encadenats de 
manera coordinada, lenta, suau i 
precisa. 

TAI-TXI

Inicial: Dv. de 21.15 a 22.45 h
Avançat: Dv. de 19.45 a 21.15 h
Preu: 67,16 €
10 sessions. Dates: del 10 de gener 
al 13 de març
Impartit per Jordi Villoro
Cal inscriure’s en parella. Preu per 
persona.

Aprendrem i/o perfeccionarem el 
ritme i els passos del fox, la salsa, 
el pasdoble, el rock, el txa-txa-txa, 
la bachata i el vals.

BALLS DE SALÓ

DANSA

Dj. de 18.15 a 19.15 h
10 sessions. Dates: del 9 de gener 
al 12 de març
Preu: 35,09 €
Impartit per Polly Casson
 
Ballarem ritmes de Bollywood amb 
l’estil del 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.

BOLLYWOOD FUSIÓ
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NInicial: Dt. de 18 a 19 h
Avançat: Dt. de 19 a 20 h
10 sessions. Dates: del 7 de gener 
al 10 de març
Preu: 35,09 €
Impartit per Isabel Rivera
 
Si vols aprendre les quatre sevi-
llanes, ritmes fent percussió amb 
instruments casolans, cantar les lle-
tres i passos de rumba, aquest és 
el teu taller! Comença des de zero 
o perfecciona’t en aquesta dansa 
andalusa. 

SEVILLANES I RUMBA

Dl. de 20.30 a 22 h
7 sessions. Dates: del 13 de gener 
al 16 de març
Preu: 36,84 €
Impartit per Cristina Sánchez
 
Aquest és un gènere musical elèc-
tric, vivaç i contagiós que va sorgir 
del jazz. Vine amb parella i si no la 
tens, nosaltres podem trobar-te’n 
una («follower» o «leader»).

SWING!

*Important: no es recomana a perso-
nes que tinguin o hagin tingut lesions 
a l’esquena o a les articulacions (per 
exemple, genolls i turmells).

A: dl. de 19.30 a 20.30 h
B: dl. de 20.30 a 21.30 h
10 sessions. Dates: del 13 de gener 
al 16 de març
Impartit per Cristina Suárez
C: dc. de 21 a 22 h
10 sessions. Dates: del 8 de gener 
a l’11 de març
Impartit per Francisco Calvo
Preu: 35,09 €
 
Rutines que combinen ritmes 
ràpids i lents amb exercicis de re-
sistència i tonificació. Treballarem 
principalment glutis, cames, braços 
i abdominals.

ZUMBA*



TALLERS

16

Dc. de 20 a 21 h
8 sessions. Dates: del 22 de gener 
a l’11 de març
Preu: 28,07 €
Impartit per Carlos Pacheco
 
Apropa’t a les arrels de la salsa 
i aprèn com moure’t al ritme de la 
música. Treballarem els passos lliu-
rement per desenvolupar confiança 
amb el cos i finalment incorporarem 
la coreografia. No cal apuntar-se en 
parella!

INICIACIÓ A LA SALSA ‘CALLEJERA’

N

Dc. de 19 a 21 h
10 sessions. Dates: del 8 de gener 
al 11 de març
Preu: 58,56 € + 30 € suplement per 
ingredients
Impartit per Glòria Imbernon
Cal portar davantal i carmanyola.
 
Cuinarem amb productes de tem-
porada i aprendrem a fer plats de 
sempre però alhora actuals. A la 
classe cuinaràs i t’emportaràs a 
casa un tast dels plats del dia.

CUINA DE MERCAT

CUINA I GASTRONOMIA
Dl. de 18.30 a 20.30 h
10 sessions. Del 13 de gener al 16 
de març
Preu: 58,56 € + 18 € suplement per 
ingredients
Impartit per Carmeta Comas (Esco-
la de cuinetes)
Cal portar davantal i un drap.

Aprendrem a fer plats amb produc-
tes de mercat i proximitat. Plats 
fàcils de fer i que sorprendran als 
nostres convidats.  

CUINA PER A CONVIDATS
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ARROSSOS, RISOTTOS I FIDEUADES

Dv. de 19 a 21 h
2 sessions. Dates: 21 i 28 febrer
Preu: 21,05 € + 12 € suplement per in-
gredients
Impartit per Carmeta Comas (Escola 
de cuinetes)
Cal portar davantal i un drap.

Aprèn tots els secrets per fer au-
tèntics arrossos i fideuades, des de 
com preparar la base, amb el fumet 
i el sofregit com a protagonistes, 
fins a les diferents combinacions 
d’ingredients. No cal portar car-
manyola, farem un petit sopar de 
germanor amb els plats cuinats. 
Entre d’altres: risotto de bolets, fi-
deuada amb all i oli, arròs «risi e 
bis», fideuada de peus de porc i bo-
lets.

N

PLANIFICA EL TEU  MENÚ SETMANAL: 
BATCH COOKING

Dv. de 18 a 21 h
2 sessions. Dates: 20 i 27 de març
Preu: 21,05 € + 12 € de suplement 
d’ingredients
Impartit per Carmeta Comas (Escola 
de cuinetes)
Cal portar davantal i un drap.

Aprèn a organitzar-te amb una 
graella de menús. Farem la com-
pra setmanal i omplirem el rebost, 
minimitzant el temps per cuinar en 
un sol dia. La primera classe estarà 
acompanyada d’una part teòrica i 
la segona serà totalment pràctica. 
No cal portar carmanyola, farem un 
sopar de germanor amb els plats 
cuinats.

N

ART I CREATIVITAT

A: dl. i dc. de 19 a 21 h
20 sessions. Dates: del 8 de gener 
al 16 de març
B: dt. i dj. de 16 a 18 h
20 sessions. Dates: del 7 de gener 
al 12 de març
C: dt. i dj. de 19 a 21 h
20 sessions. Dates: del 7 de gener 
al 12 de març
Preu: 77,44 €
Impartit per Virginia Zimanás
 
Un espai obert perquè puguis desen-
volupar les teves obres pictòriques. 
Perd la por al llenç en blanc! Vine 
tant si tens o no experiència amb la 
pintura!

AULA DE PINTURA
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Dc. de 17 a 19 h
10 sessions. Dates: del 8 de gener 
a l’11 de març
Preu: 38,72 € + 10 € en concepte 
de material
Impartit per Virginia Zimanás (en 
col·laboració amb la Xarxa Sense 
Gravetat)

Pinta retrats connectant amb la pin-
tura, el volum, la llum, les ombres, 
els colors. Pintem per compartir un 
món creatiu i com a camí per conèi-
xer-nos artísticament.

TALLER DE RETRATSAULA D’INICIACIÓ A L’ENQUADER-
NACIÓ

Dl. de 18 a 19.30 h
5 sessions. Dates: del 3 de febrer 
al 2 de març
Preu: 21,96 € + 12 € en concepte 
de material
Impartit per Jes Casanova (Arqui-
tectura del libro)
 
Un taller per iniciar-te al món de 
l’enquadernació, 5 sessions per 
enamorar-te d’aquest meravellós 
món. No cal que tinguis cap expe-
riència, comencem des de 0.

AULA D’ENQUADERNACIÓ

Dj. de 18 a 20.30 h
10 sessions. Dates: del 9 de gener 
al 12 de març
Preu: 73,21 € + 20 € en concepte 
de material
Impartit per Jes Casanova (Arqui-
tectura del libro)
 
Si t’agrada treballar amb les mans, 
la papereria i construir coses mera-
velloses, hem creat un espai per a 
tu. Un taller per aprofundir molt més 
en noves tècniques, cosits i estimu-
lar la teva creativitat. 
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Dt. de 16.30 a 18 h
10 sessions. Dates: del 7 de gener 
al 10 de març
Preu: 52,64 €
Impartit per Joan Martínez Colàs 
 
A través d’explicacions, vídeos, au-
dicions i alguna interpretació vocal 
en directe, ens endinsarem en els 
arguments, els personatges i els 
compositors de les òperes més po-
pulars de tots els temps. Tot això 
acompanyat d’un bon cafè de so-
bretaula. 
 

AULA D’HISTÒRIA DE L’ÒPERA 

MÚSICA I CANT

Dm. de 18 a 19 h
10 sessions. Dates: del 7 de gener 
al 10 de març
Preu: 35,09 €
Impartit per Joan Martínez Colàs 

Programació dedicada al gran 
compositor del qual l’any 2020 
se celebren 250 anys del seu nai-
xement. Aquest taller serveix per 
contextualitzar la figura no només 
de l’artista sinó també de la per-
sona. Revisarem continguts que 
fan referència al context i les tècni-
ques emprades pel mestre alemany 
i exemples audiovisuals amb ver-
sions de referència.

Grup 1. Ds. 18 de gener a les 11 h
Grup 2. Ds. 25 de gener a les 11 h
Duració aproximada: 1 hora  i 30 mi-
nuts
Preu: gratuït amb inscripció prè-
via. Places limitades. Per fer la teva 
reserva de plaça escriu a dinamitza-
cio@ccsantmarti.net
Itinerari acompanyat per Joan Mar-
tínez Colàs 

Aquesta exposició proposa un sor-
prenent viatge per la història de 
l’òpera, reflex de la història d’Europa 
en els últims 400 anys. 
Punt de trobada a l’entrada de 
CaixaForum Barcelona (Av. De 
Francesc ferrer i Guàrdia, 6-8).
Ho organitzen: Auditori de Sant 
Martí i Centre Cívic Sant Martí.

LUDWIG VAN BEETHOVEN: 250 ANYS 
DE LA REVOLUCIÓ FETA MÚSICA

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ: 
ÒPERA. PASSIÓ, PODER I POLÍTICA
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ITINERARI: EMPREMTES DEL 
FEIXISME AL BARRI

Dj. de 9.30 a 11.30 h
10 sessions. Dates: del 9 de gener 
al 12 de març
Preu: gratuït amb inscripció prèvia. 
Aforament limitat
Impartit per José Ángel Borlán (So-
cietat d’Estudis de La Verneda de 
Sant Martí, SELAV)

Aquest taller constarà de 10 ses-
sions amb dues parts, una xerrada 
i una passejada relacionada.

 

Ds. 1 de febrer a les 11 h
Punt de trobada: davant del Cen-
tre Cívic
A càrrec de Ricard Llerins autor del 
llibre 100 arbres singular de Barce-
lona i veï del barri de la Verneda.

Itinerari per situar arbres i plantes 
rars que viuen al nostre entorn. Al 
final de l’itinerari plantarem un vern.
Ho organitzen: Biblioteca Sant Martí 
de Provençals, Casal de Gent Gran 
de Sant Martí, Centre Cívic Sant 
Martí i Coordinadora d’Entitats de la 
Verneda-Sant Martí (VERN).
Activitat gratuïta. Cal inscripció prè-
via. Per a més informació consulta 
el web del centre.

Ds. 21 de març a les 11 h 
1 sessió. Duració aproximada: 2 hores
Punt de trobada: davant del Centre 
Cívic

Itinerari que, amb una mirada críti-
ca, visita espais vinculats al passat 
franquista de la Verneda de Sant 
Martí.
Ho organitzen: Biblioteca Sant Martí 
de Provençals, Casal de Gent Gran 
de Sant Martí, Centre Cívic Sant 
Martí i Societat d’Estudis de la Ver-
neda de Sant Martí. Aquesta és una 
activitat que forma part del cicle te-
màtic Desmuntant el franquisme, un 
projecte de Biblioteques de Barcelo-
na i Barcelona Cultura.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prè-
via. Per a més informació consulta 
el web del centre.

 

HISTÒRIA DEL BARRI ITINERARI: ARBRES SINGULARS 
DE SANT MARTÍ (II)

HISTÒRIA MEDI AMBIENT
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EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: 
QUÈ PASSA I QUÈ HI PODEM FER?

FACTURES I DRETS ENERGÈTICS

Ds. de 11 a 13 h
1 sessió. Data: 14 de març
Preu: Gratuït amb inscripció prèvia
Impartit per Zero Waste Bcn (ze-
rowastebcn.com)

Aprendrem els diferents tipus de 
compost que hi ha i quins són més 
adequats per a la ciutat.
Introduirem alguns conceptes d’hort 
urbà i parlarem de la «Guerrilla Gar-
dening» i farem bombes de llavors.
Cal portar dos o tres tubs de cartró 
de rotlles de paper higiènic.

 

Dj. de 19 a 20.30 h
1 sessió. Data: 5 de març  
Activitat gratuïta programada en rela-
ció amb el Dia Mundial de l’Eficiència 
Energètica.
A càrrec de Zero Waste Barcelona i 
Extintion Rebellion Barcelona.

Dt. de 18.30 a 20 h
1 sessió. Data: 3 de març
Activitat gratuïta pel dia Mundial de 
l’Eficiència Energètica. 
A càrrec del Punt d’Assessorament 
Energètic de Sant Martí (PAE).
Saps què pagues a les teves factures? 
Coneixes els teus drets energètics? 
Vine a aquest taller amb les factures 
de llum, aigua i gas i t’ajudarem a com-
prendre-les!

COMPOST I BOMBES DE LLAVORS

TALLERS INFANTILS I 
FAMILIARS

Dc. de 19.30 a 20.30 h
10 sessions. Dates: del 15 de gener 
al 18 de març
Preu: Gratuït amb inscripció prèvia
Per a joves de 12 a 16 anys
Impartit per Kevin Taborda (Los Chi-
pirones)
Coorganitza Casal infantil Sant 
Martí

Volem conformar un grup de batu-
cada jove al barri! Aquest taller té 
com a objectiu acostar persones 
de diferents edats i motivacions a 
l’univers de la percussió (les perso-
nes menors de 18 anys hauran de 
portar l’autorització signada per la 
persona tutora).

SAMBARTÍ: TALLER DE BATUCADA 

TALLERS JOVES



ADREÇA MAPA

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

HORARIS

Horari del centre
De dilluns a divendres de 8 a 23 h
Dissabtes i diumenges de 9 a 14 h 
i de 16 a 20.30 h

MÉS INFORMACIÓ

@Centrecivicsantmarti
@ccsantmarti
informacio@ccsantmarti.net
barcelona.cat/ccsantmarti M. L2: Bac de Roda, Sant Martí

Bus: H10, 33, V29, B24
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Districte de
Sant Martí
@Bcn_SantMarti


