
ESPELMES ARTESANES DE NADAL

Dimecres 16 de desembre de 18 a 20 h    
A càrrec de Zero Waste Bcn (@bcnzerowaste) 
Gratuït. Cal inscripció prèvia.  
     
Aprendrem a fer espelmes sòlides ecològiques de manera artesana. 
Parlarem de la composició de les espelmes industrials i elaborarem 
les nostres pròpies espelmes aprofitant oli usat o nou, i personalit-
zant-les amb les aromes i decoracions que més ens agradin.     

MATÍ EN FAMILIA
      
RABADÁB  | NADALES PER JAMAICANES

Auditori Sant Martí      
Diumenge 20 de desembre, a les 12 h
Gratuït. Aforament limitat, amb reserva prèvia    
 
Rabadàb és el punt de trobada de quatre músics amants de la mú-
sica feta a Jamaica, provinents de diversos grups. Aquest cop, dos 
teclistes, un bateria i un cantant s’uneixen per fer ballar a ritme ja-
maicà diverses nadales i cançons populars catalanes.

CONSULTEU EL NOSTRE WEB : ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti   |   INFO: administracio@ccsantmarti.net   |   Centre Cívic Sant Martí, C/ Selva de mar, 215, Barcelona

El Centre Cívic i Auditori Sant Martí, us oferim 
activitats gratuïtes per a tota la família!

EL NADAL DE LA CULTURA

POSTRES DE NADAL

Dissabte 19 de desembre de 17 a 19 h       
A càrrec de Carmeta Comas (@escoladecuinetes)
Gratuït. Cal inscripció prèvia.       
 
Vols aprendre a fer uns dolços per deixar bocabadats a tots durant 
aquestes festes? Que siguin ràpids i et deixin temps per gaudir de 
la companyia?
Aprendrem a fer Coulant de torró, Mousse de iogurt amb coulis de 
mandarina i galetes de gingebre. Taller amb receptari en el qual 
s’inclouran més postres.

CICLE RESONARE: CONCERT     
 
AURUM ENSEMBLE | LA NATURA FETA MÚSICA 

Auditori Sant Martí 
Dissabte 19 de desembre a les 18.30 h
Gratuït. Aforament limitat, amb reserva prèvia  

Aurum proposa un viatge a través de tots aquells elements que 
d’una manera o altra han connectat la flauta travessera a les idees 
musicals dels compositors.

GUARNIMENTS DE NADAL AMB MATERIALS RECICLATS 
 
Video tutorial a les nostres xarxes a partir del 15
de desembre
Activitat recomanada a partir de 4 anys    
A càrrec de la Jes Casanova (@arquitecturadellibro)

La nostre tallerista especialista en enquadernació, us oferirà aquest 
cop un taller de decoració nadalenca amb materials reciclats, per a 
fer tota la família!

CICLE LES MUSARANYES      
 
ESPECTACLE D’OMBRES: AIGUA 

Cia. Cacauet Teatre (@cacauetteatre) 
Divendres 18 de desembre a les 18 h. 
Gratuït. Aforament limitat. Cal reserva prèvia. 
Recomanat a partir de 4 anys

Aquesta història basada en la llegenda xinesa de Els quatre dracs 
tracta sobre l’amistat d’un ésser màgic, un drac xinès, i la Xen, una 
nena d’un poble d’agricultors.
Evolució de la tècnica tradicional d’ombres xineses amb il·luminació 
actual i manipulació d’objectes. Acompanyada de música en directe.

TALLERS ESPECIALS NADAL EN FAMILIA

CLICA LES 

IMATGES!

https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&t=AC
https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&a=1076
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti
https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&t=AC
https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&a=1077
https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&t=AC
https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&t=CE&f=09

