
Centre Cívic Sant Martí

D’abril a juny de 2020

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL I TALLERS
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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.

Les inscripcions es poden fer en 
línia mitjançant el web santmarti.
inscripcionscc.com, o bé presen-
cialment. El pagament de les ins-
cripcions presencials es farà amb 
targeta en el moment de la inscrip-
ció, o bé per ingrés bancari.

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. No hi haurà classes en les se-
güents dates per festivitat: del 6 al 
13 d’abril, l’1 de maig i l’1 de juny. 

Un cop iniciats els tallers no es 
retornaran els diners, exceptuant 
aquells casos en els que la persona 
inscrita aporti un justificant mèdic 
que acrediti que no pot realitzar 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.

Inici dels tallers: a partir del 30 de 
març de 2020.
Inici del període d’inscripcions: a par-
tir del 9 de març, 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 
Finalització del període d’inscrip-
cions: una setmana abans de l’inici 
de cada taller.

INSCRIPCIONS · TALLERS 
2N TRIMESTRE DE 2020
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HIPOPRESSIUS I MINDFULLNESS

Dl. de 19.30 a 20.30 h
10 sessions. Dates: del 30 de març 
al 22 de juny
Preu: 35,09 €
Impartit per Gladys Echeverri
 
Aquesta pràctica combina exercicis 
de gimnàstica hipopressiva amb 
exercicis de pilates. El seu objectiu 
és la reducció del perímetre de la 
cintura i l’enfortiment del sòl pelvià.

Dl. de 21.30 a 22.15 h
10 sessions. Dates: del 30 de març 
al 22 de juny
Preu: 26,32 €
Impartit per Cristina Suárez
 
A partir de diferents exercicis es 
treballa la faixa abdominal i el sòl 
pelvià. La classe es divideix en tres 
parts: exercicis de Kegel, hipopres-
sius i per finalitzar mindfulness i re-
laxació. 

HIPOPILATES**

GIMNÀSTICA

A: dl. i dc. de 9 a 10 h
20 sessions. Dates: del 30 de març 
al 17 de juny
B: dl. i dc. de 10 a 11 h
20 sessions. Dates: del 30 de març 
al 17 de juny
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.

COS I MOVIMENT
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PILATES**

Bàsic 1: dt. de 21.15 a 22.15 h
10 sessions. Dates: del 31 de març 
al 9 de juny
Bàsic 2: dc. de 16 a 17 h
10 sessions. Dates: de l’1 d’abril al 
10 de juny
Avançat 1: dt. de 20.15 a 21.15 h
10 sessions. Dates: del 31 de març 
al 9 de juny
Avançat 2: dj. de 19.30 a 20.30 h
10 sessions. Dates: del 2 d’abril a 
l’11 de juny
Preu: 35,09 €
Impartit per Gladys Echeverri
 
A partir d’exercicis treballarem els 
músculs anomenats posturals per 
tonificar-los, reforçarem la muscu-
latura i augmentarem el control, la 
força i la flexibilitat del nostre cos.

A: dt. i dj. de 9.30 a 11 h
20 sessions. Dates: del 31 de març 
a l’11 de juny
Preu: 87,85 €
B: dc. de 18 a 20 h
10 sessions. Dates: de l’1 d’abril al 
10 de juny
Preu: 58,56 €
Impartit per Jennifer Segurana

Aquesta disciplina ens enforteix 
físicament i psíquicament. També 
millora la nostra qualitat de vida. 
És una varietat de Hatha ioga que 
posa èmfasi en el detall, la precisió 
i alineament.

IOGA IYENGAR**

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

Dl. de 18 a 19.30 h
10 sessions. Dates: del 30 de març 
al 22 de juny
Preu: 52,64 €
Impartit per Alicia López
 
Disciplina de naturalesa marcial i 
origen xinès a partir de la qual re-
alitzarem moviments encadenats 
de manera coordinada, lenta, suau 
i precisa. 

TAI-TXI



TALLERS

17

DANSA

BALLS DE SALÓ

Inicial: dv. de 21.15 a 22.45 h
Avançat: dv. de 19.45 a 21.15 h
10 sessions. Dates: del 3 d’abril al 
19 de juny
Preu: 67,16 €
Impartit per Jordi Villoro
Cal inscriure’s en parella. Preu per 
persona.
 
Si t’agrada ballar amb parella 
aquest és el teu taller! Aprendrem 
o perfeccionarem el ritme i els pas-
sos del fox, la salsa, el pasdoble, el 
rock, el txa-txa-txa, la bachata i el 
vals. 

Dj. de 18.15 a 19.15 h
10 sessions. Dates: del 2 d’abril a 
l’11 de juny
Preu: 35,09 €
Impartit per Polly Casson

Ballarem ritmes de Bollywood amb 
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.

BOLLYWOOD FUSIÓ SEVILLANES I RUMBA

Inicial: dt. de 18 a 19 h
Avançat: dt. de 19 a 20 h
10 sessions. Dates: 14 d’abril al 16 
de juny
Preu: 35,09 €
Impartit per Isabel Rivera
 
Si vols aprendre les quatre sevilla-
nes i alguns passos de rumba, a 
cantar les lletres i, fins i tot, a tocar 
els ritmes fent percussió amb ins-
truments casolans, t’esperem! Co-
mença des de zero o perfecciona els 
passos d’aquesta dansa andalusa.  
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ZUMBA*

Nivell 0: dl. de 20.15 a 21.15 h
Nivell bàsic: dl. de 21.15 a 22.15 h
9 sessions. Dates: del 20 d’abril al 
22 de juny 
Preu: 31,58 €
Impartit per Swing Maniacs Poble-
nou
 
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 
persones que tinguin o hagin tingut 
lesions a l’esquena o a les articula-
cions (genolls, turmells, etc).

Dc. de 20 a 21 h
10 sessions. Dates: de l’1 d’abril al 
10 de juny
Preu: 35,09 €
Impartit per Carlos Pacheco

Apropa’t a les arrels de la salsa i 
aprèn com moure’s 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

A: dl. de 19.30 a 20.30 h
B: dl. de 20.30 a 21.30 h
10 sessions. Dates: del 30 de març 
al 22 de juny
Impartit per Cristina Suárez
C: dc. de 21 a 22 h
10 sessions. Dates: de l’1 d’abril al 
10 de juny
Impartit per Jessica Arrufat
Preu: 35,09 €

Rutines que combinen ritmes ràpids 
i lents amb exercicis de resistència 
i tonificació. Treballarem principa-
ment glutis, cames, braços i abdo-
minals.
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CROQUETES CUINA I GASTRONOMIA

CUINA DE MERCAT

Dc. de 19 a 21 h 
10 sessions. Dates: de l’1 d’abril al 
10 de juny
Preu: 58,56 € + 30 € de 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 amb un toc
de cuina actual. A la classe cuinaràs 
i t’emportaràs a casa un tast dels 
plats del dia.

Dl. de 18.30 a 20.30 h
8 sessions. Dates: del 20 d’abril al 
15 de juny 
Preu: 46,85 € + 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 fà-
cils de fer i que sorprendran els nos-
tres convidats.  Al final de la classe 
es farà un petit sopar de germanor, 
on tastarem el menú. 

CUINA PER A CONVIDATS

M NDv. de 18 a 21 h
1 sessió. Data: 8 de maig
Preu: 10,53 € + 4 € suplement per 
ingredients
Impartit per Carmeta Comas (Esco-
la de cuinetes)
Cal portar davantal i un drap.

Un plat tradicional amb un toc de 
modernitat… Perquè no unes cro-
quetes de bolets? Les tradicionals 
de pollastre amb pernil o unes no-
ves de salmó i d’altres de bròquil? 
Apreneu a fer una bona beixamel 
que és la base de les nostres cro-
quetes. Al final de la classe es farà 
un petit sopar de germanor, on tas-
tarem totes les elaboracions. 
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Dl. de 18.30 a 21 h
1 sessió. Data: 22 de juny 
Preu: 8,77 € + 4 € de suplement per 
ingredients
Impartit per Carmeta Comas (Esco-
la de cuinetes)
Cal portar davantal i un drap.

Postres ràpids i refrescants per 
deixar a la nevera. Una mousse de 
xocolata perfecta, una panacotta de 
nata amb un toc cítric.  

POSTRES RÀPIDS: MOUSSES I 
PANACOTTES

AULA DE PINTURA

A: dl. i dc. de 19 a 21 h
20 sessions. Dates: del 30 de març 
al 17 de juny
B: dt. i dj. de 16 a 18 h
20 sessions. Dates: del 31 de març 
al 11 de juny
C: dt. i dj. de 19 a 21 h
20 sessions. Dates: del 31 de març 
al 11 de juny
Preu: 77,44 €
Impartit per Virginia Zimanás
 
Un espai obert perquè puguis des-
envolupar les teves obres pictòri-
ques. Perd la por al llenç en blanc! 
Vine tant si tens o no experiència 
amb la pintura!

ART I CREATIVITAT
Dj. de 18 a 20.30 h
10 sessions. Dates: del 2 d’abril a 
l’11 de juny
Preu: 73,21 € + 20 € (per materials)
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. 

AULA D’ENQUADERNACIÓ
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Dc. de 17 a 19 h
9 sessions. Dates: del 15 d’abril al 
10 de juny
Preu: 34,85 € + 10 € (per materials)
Impartit per Virginia Zimanás (en col·la-
boració amb la Xarxa Sense Gravetat)

Dibuixarem retrats des de 
l’observació de la llum i l’ombra. Per 
entendre la seva forma i volum. Per 
conectar amb l’expressió del rostre. 
Pintarem per descubrir els colors 
de la pell i com a camí per trobar el 
nostre propi estil.

TALLER DE RETRATS

M NDv. 22 de maig, d’11 a 13 h
1 sessió. 
Preu: gratuït amb inscripció prèvia. 
Places limitades. 
Impartit per Mercè Bosch (Taller 
Clorofil·la)

Aquest taller és una Invitació a la ini-
ciativa creadora espontània, sense 
judici ni interpretació.
No seguirem cap model. El traç no 
serà portador d’un missatge, serà 
un traç on el seu descobriment apor-
tarà un gran plaer a la persona que 
el deixa aparèixer. Obert a tothom. 
No calen coneixements previs.

TALLER D’EXPRESSIÓ CREADORA:
PER DIR ALLÒ QUE NO ES POT 
AMB PARAULES

Aquesta activitat dóna suport al Dia 
de l’Orgull Boig que es conmemora 
el  24 de maig. Una jornada festiva 

i reivindicativa, per visibilitzar i tren-
car prejudicis al voltant de la salut 
mental, i que té com màxima: «Ni 
culpa ni vergonya: Orgull». #diade-
lorgullboig
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MÚSICA I CANT

AULA D’HISTÒRIA DE L’ÒPERA 

Dt. de 16.30 a 18 h
10 sessions. Dates: del 31 de març 
al 9 de juny
Preu: 52,64 €
Impartit per Joan Martínez Colàs 
 
El repertori a treballar durant aquest 
trimestre inclou les òperes «Alcione» 
de Marin Marais, «Carmen» de Geor-
ges Bizet o «Il barbiere di Siviglia» de 
Rossini. A partir de l’anàlisi d’aquests 
treballs obtindrem les eines neces-
sàries per gaudir de l’òpera, la gran 
manifestació creativa i espectacular 
de la cultura occidental.
Tot això acompanyat d’un bon cafè 
de sobretaula. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: 250 
ANYS DE LA REVOLUCIÓ FETA 
MÚSICA (2a part).  

Dt. de 18 a 19 h
10 sessions. Dates: del 31 de març 
al 9 de juny
Preu: 35,09 €
Impartit per Joan Martínez Colàs 

A partir de l’establiment a Viena, 
Beethoven comença una prolífica 
carrera com a compositor i intèrpret 
caracteritzada per la recerca de la 
pròpia identitat. La malaltia que 
marcaria la resta de la seva visa es 
comença a manifestar. Redacta el 
testament de Heilligestadt. Els tre-
balls d’aquest període són la base 
del gran Beethoven i centrarem el 
taller la seva anàlisi.

TASTET D’AQUAREL·LA BOTÀNICA

Ds. d’11 a 13.30 h
2 sessions. Dates: 23 i 30 de maig
Preu: 14,64 € 
Impartit per César Marcén
Cal portar paper d’aquarel·la, aqua-
rel·les, llapis de grafit i goma d’esborrar.

Dibuixa i captura el teu entorn urbà 
amb aquarel·la. Taller monogràfic 
dedicat a l’Urban Sketching, no ca-
len coneixements previs.                                                                                  

N



SANT JORDI: EL JARDÍ DEL DRAC

Ds. d’11 a 13 h
1 sessió. Data: 18 d’abril
Preu: gratuït amb inscripció prèvia
Impartit per Imma González 
(col·lectiu artístic Som Art)
 
Instal.lació col.lectiva i taller familiar 
de creació amb paper. El jardí del 
drac ès un espai on les pàgines es 
transformen en fulles, flors i bolets, 
un lloc on recrear escenes de con-
te i plantar llavors per a noves his-
tòries. Amb el que farem decorarem 
el centre cívic per la Diada!

INFANTILS I FAMILIARS 
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HISTÒRIA DEL BARRI

Dj. de 9.30 a 11.30 h
10 sessions. Dates: del 2 d’abril a 
l’11 de juny
Preu: gratuït amb inscripció prèvia. 
Aforament limitat
Impartit per José Àngel Borlán (So-
cietat d’Estudis de La Verneda de 
Sant Martí, SELAV)

Si vols conèixer la història del barri, 
indrets i racons amb relats propis 
has de venir! Cada sessió consta 
de dues parts: una xerrada i una 
passejada relacionada amb allò que 
explica. Els dimecres, dins el mateix 
horari es repetirà la sessió al Casal 
de Barri La Palmera.

HISTÒRIA



Dl. de 16 a 17 h
10 sessions. Dates: del 30 de març 
al 22 de juny
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 AMB NADONS

TALLERS
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SAMBARTÍ: TALLER DE BATUCADA 

TALLERS JOVES

Dc. de 19.30 a 20.30 h
10 sessions. Dates: de l’1 d’abril al 10 
de juny
Preu: Gratuït amb inscripció prèvia
Per a joves de 12 a 16 anys
Impartit per Kevin Taborda (Los Chipi-
rones)
Coorganitza Casal infantil Sant Martí

Volem conformar un grup de batuca-
da jove al barri! Aquest taller té com a 
objectiu acostar persones de diferents 
edats i motivacions a l’univers de la 
percussió.

Els i les joves menors de 18 anys hau-
ran de portar l’autorització signada.



ADREÇA MAPA

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

M. L2: Bac de Roda, Sant Martí
Bus: H10, 33, V29, B24

HORARIS

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

Districte de
Sant Martí
@Bcn_SantMarti
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