
TALLERS 
DE TARDOR

DE SETEMBRE 
A DESEMBRE



Inici dels tallers: a partir del 20 de setembre de 2021.
Període d’inscripcions en línia: a partir del 6 de setembre, a les 10 h. A través de 
l’aplicatiu web  santmarti.inscripcionscc.com
Període d’inscripcions presencials: a partir del 6 de setembre, a les 10 h.   
Horari: matins, de dilluns a divendres de 10 a 14 h i tardes, de dimarts a dijous de 
16 a 19 h. a la 3a planta del Centre Cívic.
Finalització del període d’inscripcions: una setmana abans de l’inici de cada taller.

A continuació us detallem la normativa que regeix el funcionament de les inscripcions 
als tallers de la nostra programació trimestral. Aquesta s’actualitza cada trimestre i us 
dona a conèixer tot el que cal saber a l’hora de fer una inscripció als nostres tallers!
Recordeu que la següent informació també es regeix per les circumstàncies excepcionals 
actuals generades per la Covid-19 fins ara, i per tant segueix estan subjecte a possibles 
modificacions.
En aquest sentit, totes les activitats presencials continuaran funcionant amb un afora-
ment limitat per qüestions de seguretat i per tal de complir amb els criteris i mesures de 
prevenció anunciats pels òrgans responsables en matèria de salut vers l’ús dels espais 
en els centres cívics. 
Les inscripcions es podran fer en línia mitjançant el web santmarti.inscripcionscc.com, o 
bé presencialment. El pagament de les inscripcions presencials es farà amb targeta en 
el moment de la inscripció. 
Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions (inclosa la pròpia).
No es reserva plaça per telèfon ni per correu electrònic.
Els col·lectius amb preus reduïts (persones aturades, persones amb discapacitats reco-
negudes) només podran de fer la inscripció presencialment al centre i hauran d’aportar 
la documentació necessària. Aquest ajut econòmic s’aplicarà només a un taller per tri-
mestre i a persones que estiguin empadronades a la ciutat. Per a més informació, adre-
ceu-vos al mateix centre. 
Si ets una persona usuària amb mobilitat reduïda o diversitat funcional i vols apuntar-te 
a un taller, posa’t en contacte amb nosaltres: dinamitzacio@ccsantmarti.net
El Centre Cívic es reserva el dret de suspendre qualsevol taller que no hagi assolit un 
mínim de persones inscrites. 
Un cop iniciats els tallers no es retornaran els diners, exceptuant aquells casos en els 
quals la persona inscrita aporti un justificant mèdic que acrediti que no pot realitzar el 
taller.
A cada taller s’indicarà el material i/o els ingredients necessaris per a aquest.

INSCRIPCIONS · TALLERS 

NORMATIVA

*IMPORTANT: 
No es recomana a persones que tinguin o hagin tingut lesions a l’esquena o a les articulacions 
(genolls, turmells, etc.)

**IMPORTANT: 
No apte per embarassades, persones amb problemes de cor, d’hèrnia discal o altres problemes 
greus de columna.



TALLERS 

COS I MOVIMENT 

GAC (Glutis, Abdominals, Cames)**
Dj. de 19.30 a 20.30 h
11 sessions. Dates: del 23 de setembre al 2 de desembre
Preu: 38,60 € 
Impartit per Gladys Echeverri
Modalitat: presencial

Gimnàstica de manteniment per endurir i posar ferms els nostres glutis, abdominals i cames. Un 
entrenament efectiu per evitar l’acumulació de greixos al tren inferior del cos incloent la zona 
abdominal i enfortir la lumbar.

PILATES**
Dm. de 20 a 21 h
11 sessions. Dates: del 21 de setembre al 14 de desembre
Preu: 38,60€ 
Impartit per Gladys Echeverri
Modalitat: presencial

En aquest taller ens centrarem a treballar els músculs anomenats posturals per tonificar-los, 
reforçarem la musculatura i augmentarem el control, la força i la flexibilitat del nostre cos.

SALUT DEL SOL PELVIÀ I MINDFULNESS**
Dl. de 18 a 19 h
11 sessions. Dates: del 20 de setembre al 13 de desembre
Preu: 38,60 € 
Impartit per Gladys Echeverri
Modalitat: presencial

A partir de diferents exercicis treballarem la faixa abdominal i el sòl pelvià. La classe es dividirà 
en tres parts: exercicis de Kegel, hipopressius i per finalitzar mindfulness i relaxació.
 
TAI-TXI / CHI KUNG
Dl. de 18 a 19.30 h
11 sessions. Dates: del 20 de setembre al 13 de desembre
Preu: 57,90 € 
Impartit per Alícia López
Modalitat: presencial



Disciplina de naturalesa marcial i origen xinès a partir de la qual realitzarem moviments encade-
nats de manera coordinada, lenta, suau i precisa. 

TAI-TXI AL PARC
Dv. de 10:15 a 11:15 h
11 sessions. Dates: del 1 d’octubre al 10 de desembre
Preu: 38,60 € 
Impartit per Alícia López
Modalitat: presencial

Combinem la ment, la respiració i el cos en una perfecta harmonia para equilibrar l’energia amb 
aquesta art marcial per a la conservació de la salut i que es practica cada matí en parcs per tota 
la Xina. Activa’t al parc de Sant Martí!

IOGA HATHA (TOTS ELS NIVELLS)
Dm. i Dj. de 9 a 10 h
20 sessions. Dates: del 23 de setembre al 30 de novembre
Preu: 70,18 € 
Impartit per Carmen Chito
Modalitat: presencial

Disciplina d’origen hindú coneguda per les seves asanas o postures corporals, que donen fer-
mesa i elasticitat als músculs. La transició suau entre els moviments i el control de la respiració 
la converteixen en una activitat ideal per mantenir els nostres cossos actius. Apte per tothom ja 
que les asanas o postures es poden adaptar a la teva capacitat.

GIMNÀSTICA
Grup de manteniment 
Dl. i Dc. de 9 a 10 h
20 sessions. Dates: del 20 de setembre al 29 de novembre
Grup dinàmic
Dl. i Dc. de 10.30 a 11.30 h
20 sessions. Dates: del 20 de setembre al 29 de novembre
Preu: 70,18 € 
Impartit per Beatriz Fernández
Modalitat: presencial

Per a mantenir i millorar la flexibilitat, la fortalesa i l’agilitat del cos. Mitjançant la pràctica re-
gular de diferents exercicis i moviments dinàmics aconseguirem una major consciència corporal 
i control muscular pel benestar general.



DANSA

BOLLYBLAST
Dj. de 18.15 a 19.15 h
11 sessions. Dates: del 23 de setembre al 2 de desembre
Preu: 38,60 € 
Impartit per Polly Casson
Modalitat: presencial

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.

ZUMBA*
Dl. de 19.15 a 20.15 h
11 sessions. Dates: del 20 de setembre al 13 de desembre
Preu: 38,60 € 
Impartit per Clara García
Modalitat: presencial

Rutines que combinen ritmes ràpids i lents amb exercicis de resistència i tonificació. Treballa-
rem principalment glutis, cames, braços i abdominals.

TALLER DE SEVILLANES 
Dm. de 18 a 19.45 h
11 sessions. Dates: del 21 de setembre al 14 de desembre
Preu: 48,25 € 
Impartit per Isabel Rivera
Modalitat: presencial

Aprendrem a ballar les 4 sevillanes i, si ja les saps, podràs perfeccionar les coreografies, tre-
ballant el compàs a més de lletres per a entendre les seves cobles. L’únic que es necessita són 
ganes d’aprendre, ballar i gaudir!
 
SALSA CALLEJERA
Dc. de 20 a 21 h
10 sessions. Dates: del 6 d’octubre al 15 de desembre
Preu: 35,09 € 
Impartit per Carlos Pacheco
Modalitat presencial



Aprendrem el ritme per seguir la música i treballarem passos lliures per desenvolupar el ritme de 
la salsa i tenir “soltura” i confiança. No cal venir amb parella.

DIVERSITAT DEL MOVIMENT
Dv. d’11:30 a 13 h
2 sessions. Dates: 19 i 26 de novembre
Preu: gratuït 
Impartit per Eva Fajardo (Invictus Dance Company)
Modalitat: presencial

En aquest taller descubrirem l’essència del moviment connectant el cos i la ment. Mitjançant 
l’expressió corporal, l’improvització i l’interpretació de diverses coreografies, explorarem un nou 
món on els límits no existeixen.
Aquest éss un taller inclusiu on poden participar persones amb i sense discapacitat.

CUINA I GASTRONOMIA
 
CUINA PER A CONVIDATS
Dl. de 19 a 21 h
10 sessions. Dates: del 20 de setembre al 29 de novembre
Preu: 58,56 € 
Impartit per Carmeta Comas (Escola de cuinetes)
Modalitat: en línia 

Aprendrem a fer plats amb productes de mercat i proximitat. Plats fàcils de fer i que sorprendran 
els nostres convidats. 

INICIACIÓ AL PA
Dm. de 18 a 21 h
5 sessions. Dates: del 21 de setembre al 26 d’octubre
Preu: 29,28 € 
Impartit per Carmeta Comas (Escola de cuinetes)
Modalitat: en línia

Tant si ja t’has iniciat en el món del pa com si no, en aques taller assentarem unes bones bases 
sobre el procès de panificació i com aconseguir una bona fermentació amb el mínim de llevat de 
Forner possible, afavorint així una bona digestió i eleminant vicis adquirits al voltant del pa. 



CONSERVES I MELMELADES
Dm. de 19 a 21 h
2 sessions. Dates: dimarts 9 i 16 de novembre
Preu: 11,71 € 
Impartit per Carmeta Comas (Escola de cuinetes)
Modalitat: en línia 

Una manera d’aprofitar els excedents de la terra i de no malbaratar és fent conserves i melme-
lades: de tomàquet, pebrots, ceba, poma, taronja… 

APERITIUS I POSTRES DE NADAL
Dl. de 19 a 21 h
2 sessions. Dates: dimarts 13 i 20 de desembre
Preu: 11,71 € 
Impartit per Carmeta Comas (Escola de cuinetes)
Modalitat: en línia 

Dues sessions on aprendrem a fer uns entrants i uns postres ràpids, bons i que ens deixin temps 
per gaudir dels nostres convidats. Des d’aperitius amb pasta de full, gotets de cremes salades, 
postres com els “nevaditos” polvorons i coulant de torró, entre d’altres!

ART I CREATIVITAT

AULA OBERTA D’ENQUADERNACIÓ
Dj. de 18 a 20.30 h
11 sessions. Dates: del 23 de setembre al 2 de desembre
Preu: 80,53 € 
Impartit per Mercè Soler  
Modalitat: presencial
T’emociona el paper? Vols aproximar-te a un ofici tant vell com bell? L’enquadernació és un 
dels oficis més antics que perdura en temps de pantalles. És el perfecte contenidor d’històries 
esperant la teva. Un taller per aprofundir i estimular la teva creativitat.
Aquest taller és per a tu si ja has fet alguna cosa de scrapbook o enquadernació.

Material necessari: Dies després de fer la inscripció, ens posarem en contacte per comentar 
amb detall les eines i materials i resoldrem qualsevol dubte. 
Eines per al taller: regla, llapis, punxó, cúter i base per a tallar, plegadora.



DESCOBREIX L’ENQUADERNACIÓ D’ERUGA
Ds. de 10.30 a 13.30 h
1 sessió. Data: 20 de novembre
Preu: 8,78 € (material no inclòs)
Impartit per Jes Casanova (Aquitectura del libro)
Modalitat: presencial

Una de les enquadernacions més sorprenents. Una eruga que camina per les cobertes del llibre, 
entre, surt, puja desnivells... experimentem amb totes les possibilitats que ens pot donar aquest 
cosit! No cal tenir experiència prèvia. Deixa’t sorprendre!

Material necessari: 20 pàgines DIN A4, fil de lli o llana (de dos colors), cartó DIN A3 (reciclatge 
d’una caixa, o de 2,5 mm d’enquadernació), 2 agulles adequades per al fil triat. Eines per al 
taller: regla, llapis, punxó, cúter i base per a tallar, plegadora.

AULA OBERTA D’AQUAREL·LA
Dm. de 10.30 a 12.30 h
11 sessions. Dates: del 21 de setembre al 14 de desembre
Preu: 42,59 € 
Impartit per Juan Antonio López Agüero
Modalitat: presencial 

Familiaritza’t amb una sèrie d’exercicis pràctics i senzills per a aconseguir les teves primeres 
obres en aquarel·la. No fa falta experiència prèvia, només ganes d’experimentar!
 
EXPERIMENTA AMB TÈCNIQUES MIXTES
Dc. de 10.30 a 12.30 h
11 sessions. Dates: del 22 de setembre al 1 de desembre
Preu: 42,59 € 
Impartit per Juan Antonio López Agüero
Modalitat: presencial 

Jugant podem crear imatges! Com? Provant, combinant, relacionant diferents materials. Deixa’t 
portar jugant a través de les formes. En aquest curs ens familiaritzarem amb una sèrie d’exerci-
cis pràctics i senzills per a aconseguir les teves primeres obres. 
No fa falta experiència prèvia, només les teves ganes i entusiasme!

Material necessari: us informarem de les eines i materials necessaris per a fer el taller i resol-
drem dubtes un cop finalitzi el període d’inscripcions i abans de l’inici del taller. 

Eines per al taller: Aquarel·les (de pastilla o tub), paper per a aquarel·la (300 gr, preferent-
ment), pinzells de diferents grandàries, pastís guix o pastís oli, llapis tous (B6, B8), retoladors 
negres (0.5, 0.7), retoladors de color, goma d’esborrar, carbonet.

DEIXA’T ANAR, PINTANT!
Dj. de 11 a 13 h
11 sessions. Dates: del 23 de setembre al 2 de desembre
Preu: 42,59 € 
Impartit per Virginia Zimanás (Branca Col·lectiu)
Modalitat: presencial 



Un taller per pintar interpretant formes i volums amb pinzellades soltes. Onze sessions d’exer-
cicis pictòrics, basats en l’observació de la llum i les possibilitats del color.

Eines per al taller: Pintura acrílica: colors primaris i blanc. Pinzells plans núm. 2, 8, 12, 20… 
Paper multitècnica 250 g. A3 o altres suports com llenç o fusta.

AULA DE PINTURA
Grup A 
Dl. i Dc. de 16 a 18 h
20 sessions. Dates: del 20 de setembre al 29 de novembre
Grup B
Dl. i Dc de 18.30 a 20.30 h
20 sessions. Dates: del 20 de setembre al 29 de novembre
Grup C
Dm. i Dj. de 16 a 18 h
20 sessions. Dates: del 21 de setembre al 30 de novembre
Grup D 
Dm. i Dj. de 18.30 a 20.30 h
20 sessions. Dates: del 21 de setembre al 30 de novembre
Preu per a tots els grups: 77,44 €
Impartit per Virginia Zimanás
Modalitat: presencial 

Un espai on aprendre les nocions bàsiques de pintura – composició, clarobscur, la impor-
tància del color – i posar-les en pràctica, fent les teves pròpies obres. Treballarem la pintura 
acrílica i a l’oli. 

LES BONDATS DE LA PINTURA ACRÍLICA
Dl. de 17 a 19 h
2 sessions. Dates: 13 i 20 de desembre
Preu: 7,74 €
Impartit per Virginia Zimanás
Modalitat: presencial

La pintura acrílica seca massa ràpid, ho sabem! Però ... i si d’això traiem beneficis? Vine 
a aprendre a gaudir de la pintura ràpida. Per a persones amb o sense experiència amb la 
pintura.

FIGURA HUMANA. NOCIONS PER APRENDRE A DIBUIXAR-LA
Dm. de 17 a 19 h
2 sessions. Dates: 14 i 21 de desembre
Preu: 7,74 €
Impartit per Virginia Zimanás
Modalitat: presencial

Quines parts composen el cos humà? Com és un esquema per començar a dibuixar a una 
persona? Com aconseguir l’expressió corporal? Com interpretar forma i volum? Un taller per 
a persones amb o sense experiència en el dibuix.



HISTÒRIA 

LA CUINA ROMANA A LA TEVA CUINA
Xerrada showcooking participatiu
Dc. de 18.30 a 19.30 h
1 sessió. Dates: 22 de setembre 
Preu: 1,94 €
Impartit per Kuanum, Patrimoni Interessant i Divertit
Modalitat: presencial
*Activitat complementària a l’exposició Restes romanes a La Verneda de Sant 

Com es pot saber el que va passar? Quin aliments tenien a l’abast? Com els
condimentaven? Què es el garum? Hi havia malalties vinculades a l’alimentació? Existia una fi-
gura com el Ferràn Adrià entre els antics romans? Cóm era el seu menjador? Era costum vomitar 
o eructar mentre menjaven? Els ratolins eren un plat habitual? Quines excentricitats tenien? Què 
tal de bons eren els seus vins? Aquestes qüestions i d’altres que susciten curiositat a tothom, 
s’aniran desvetllant al llarg de la xerrada.

CONTRA LA PESTE: THERIACA
Ds. de 11.30 a 13 h
1 sessió. Dates: 9 d’octubre 
Preu: 2,90 €
Impartit per Kuanum, Patrimoni Interessant i Divertit
Modalitat: presencial
*Activitat complementària a l’exposició Restes romanes a La Verneda de Sant Martí
Per famílies amb infants de més de 6 anys

Arran de la localització d’una gran vil·la romana a l’entorn del Pont del Treball digne, aquesta 
activitat familiar vol endinsar-se en la curació i prevenció d’algunes malalties a l’antiguitat, com 
eren les pestes, amb una introducció sobre aquest tipus de preparats medicinals i com aquests 
van perdurar fins a l’època contemporània. La theriaca va ser un preparat “farmacèutic”, tot 
compost de multitud d’ingredients d’origen vegetal, animal i mineral.

HISTÒRIA DEL BARRI
Grup inicial
Dj. de 10 a 13 h
12 sessions. Dates: del 23 de setembre al 9 de desembre
Preu: gratuït
Impartit per la SOCIETAT D’ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV) 
Modalitat: presencial



Aproximació a la història i la societat de La Verneda de Sant Martí. 
De les restes romanes a la futura estació ferroviària. De les associacions de veïns a les entitats 
de cultura popular. Un taller participatiu en el qual es farà classe i una passejada al final de 
cada sessió.

HISTÒRIA DEL BARRI
Grup avançat
Dv. de 10 a 13 h
12 sessions. Dates: del 17 de setembre al 10 de desembre
Preu: gratuït
Impartit per la SOCIETAT D’ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV) 
Modalitat: presencial

CONTRA LA PESTE: THERIACA
Ds. de 11.30 a 13 h
1 sessió. Dates: 9 d’octubre 
Preu: 2,90 €
Impartit per Kuanum, Patrimoni Interessant i Divertit
Modalitat: presencial
*Activitat complementària a l’exposició Restes romanes a La Verneda de Sant Martí
Per famílies amb infants de més de 6 anys

Arran de la localització d’una gran vil·la romana a l’entorn del Pont del Treball digne, aquesta 
activitat familiar vol endinsar-se en la curació i prevenció d’algunes malalties a l’antiguitat, com 
eren les pestes, amb una introducció sobre aquest tipus de preparats medicinals i com aquests 
van perdurar fins a l’època contemporània. La theriaca va ser un preparat “farmacèutic”, tot 
compost de multitud d’ingredients d’origen vegetal, animal i mineral.

MÚSICA I CANT
 
HISTÒRIA DE L’ÒPERA 
Dm. de 16.30 a 18 h
11 sessions. Dates: del 21 de setembre al 14 de desembre 
Preu:  57,90 €
Impartit per Joan Martínez Colàs 
Modalitat: presencial 
 
L’òpera és una de les grans manifestacions culturals. A partir de l’anàlisi d’obres com Orpheus 
de G. Ph. Telemann, Ariadne auf Naxos de R.Strauss i Rigoletto de G.Verdi, obtindrem les eines 
necessàries per gaudir-les. A cada sessió s’exposaran diversos continguts que fan referència al 
context i les tècniques emprades pels autors a partir d’exemples audiovisuals d’algunes de les 
versions de referència.



TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

EXPLORA AFICIONS A INTERNET: FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST
Dc. de 17 a 19 h
2 sessions. Data: 6 i 13 d’octubre
Preu: gratuït
Impartit per Johanna Morillo Santiago
Modalitat: presencial

Potencia les teves habilitats per a la utilització d’eines tecnològiques que facilitin l’aprenentat-
ge bàsic dins de la Internet i la comunicació en línia (correu electrònic, videotrucades i xarxes 
socials: Facebook, Instagram, Pinterest).

DISSENY MITJANÇANT CANVA
Dc. de 17 a 19 h
3 sessions. Data: del 20 d’octubre al 3 de novembre
Preu: gratuït
Impartit per Johanna Morillo Santiago
Modalitat: presencial

Elabora dissenys de manera ràpida, fàcil i gratuïta amb *Canva, una eina que et permet crear 
logotips, posts per a xarxes socials, infografies, targetes d’invitació, full de mà promocionals i 
moltes coses més, seràs capaç d’aconseguir resultats molt bons sense ser un expert en la ma-
tèria.

GESTIONA LES TEVES FOTOGRAFIES DIGITALS
Dv. de 17 a 19 h
2 sessions. Data: 8 i 15 d’octubre
Preu: gratuït
Impartit per Johanna Morillo Santiago
Modalitat: presencial

Organitza i gestiona les teves fotografies digitals de manera segura i ràpida, guarda les teves 
imatges des de qualsevol dispositiu amb aplicacions senzilles. En aquest taller t’ensenyarem a 
estalviar espai en el teu mòbil i en el teu ordinador.

EL MÓN DE LES APPS (d’Android)
Dv. de 17 a 20 h
1 sessió. Data: 22 d’octubre
Preu: gratuït



Impartit per Johanna Morillo Santiago
Modalitat: presencial

Un passeig per l’univers de les aplicacions per a telèfons intel·ligents, on podeu trobar utilitats 
de molt diversa mena. Des d’aplicacions per fer la llista de la compra, a aplicacions per fer exer-
cici, planificar viatges o sortides i un llarg etcètera. Apreneu a descarregar, instal·lar i utilitzar 
les aplicacions mòbils més útils per a la vida diària.

JOVES

SAMBARTÍ
Dj. de 19.30 a 20.30 h
10 sessions. Dates: Del 7 d’octubre al 16 de desembre 
Preu: gratuït 
Per a joves de 12 a 18 anys
Impartit per Miguel Carrillo
Coorganitza: Casal Infantil Sant Martí     
Modalitat: presencial 

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

RETRATA’T
Dv. de 17 a 19 h 
6 sessions. Dates: del 15 d’octubre al 19 de novembre
Preu: Gratuït
Per a joves de 12 a 20 anys
Impartit per Virginia Zimanás (Branca Col·lectiu)
Modalitat: presencial

Un taller per entendre com començar un retrat i buscar el teu propi estil, omplint el dibuix de vida 
i color! Orientat a joves, amb o sense experiència en el dibuix.

ART PER LA JUSTÍCIA AMBIENTAL A GAZA
Dm. i Dc. de 17 a 20 h
3 sessions. Dates: 14, 15 i 22 de setembre
Preu: gratuït
Per a joves de 18 a 35 anys
Organitzat per URNWA Catalunya
Inscripcions a catalunya@unrwa.es



Activitat dirigida a joves interessats en l’art com eina de trasformació social i en conèixer la si-
tuació de la població refugiada de Palestina, especialment a la franja de Gaza. El taller acabarà 
amb la realització en grup d’una intervenció artística mural al pati interior del Centre Cívic.

GÈNERE i LGTBIQ+

RELATS CORPORALS ENTORN DE LES INTERSEXUALITATS
Dj. de 18.30 a 20 h
1 sessió. Dates: 21 d’octubre
Preu: gratuït
Impartit per Colectivo i de intersex: Mer Gómez y Laura Vila Kremer
Modalitat: presencial

A què es refereix la i de les sigles LGTBIQA+? A què ens referim quan parlem d’intersexualitats? 
Qui són les persones intersex? Quines són les demandes principals d’aquest col·lectiu? Una 
formació interactiva i un acostament biogràfic des d’una perspectiva feminista per a reflexionar 
junt*s entorn de la realitat de la i.

FAMILIARS

L’HOME DELS NASSOS
Dc. de 17 a 18.30 h 
1 sessió. Data: 15 de desembre 
Preu: gratuït
Per a famílies amb infants a partir de 3 anys
Impartit per Inma González (@engrunetaprops)
Modalitat: presencial



Coneixes a l’home dels nassos? Un personatge mitològic català que té tants nassos com dies li 
queden a l’any…només se li pot veure, però, el  31 de desembre... estigueu atents i atentes quan 
sortiu al carrer per si vol jugar amb vosaltres. Una barreja de tres petits contes que ens connec-
ten amb l’alegria i la màgia d’aquestes dates. 
Ja s’apropen les vacances de Nadal i tenim molts dies per celebrar!

FES LES TEVES FIGURES NADALENQUES DE LLANA CARDADA
Ds. de 10.30 a 13.30 h 
(duració aproximada)
1 sessió. Data: 11 de desembre 
Preu: 5,81€ (inlou material)
Per a famílies amb infants a partir de 8 anys
Impartit per Inma González (@engrunetaprops)
Modalitat: presencial
 
Aprendrem com modelar llana amb l’agulla i crear un personatge senzill per decorar casa teva 
aquest Nadal! Aquest tipus de joguina es fa servir a l’educació Waldorf on es dóna molta impor-
tància al fet que els nens/es tinguin una experiència de joc amb materials vius, que procedeixen 
de la naturalesa.

VOLS REBRE
EL BUTLLETÍ?

Clica aquí!



Districte de
Sant Martí
@Bcn_SantMarti

ADREÇA

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

MAPA

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

HORARIS

De dilluns a divendres de 8 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h
* Aquest horari pot variar segons l’esdevenir de 
la situació sanitària.

MÉS INFORMACIÓ

@Centrecivicsantmarti
@ccsantmarti
informacio@ccsantmarti.net
barcelona.cat/ccsantmarti


