PROGRAMACIÓ
CULTURAL
De gener a març de 2022

Sant Martí

Centre Cívic Sant Martí

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

QUI SOM?

El 12 de desembre del 1982 es va inaugurar el Centre Cívic Sant Martí
gràcies a les reivindicacions veïnals. Els projectes que impliquen la
població jove del barri i la dinamització del territori són algunes de les
prioritats del Centre Cívic que, d’altra banda, ofereix, juntament amb
l’Auditori Sant Martí, una programació d’activitats per a tots els públics.
Aquí han nascut propostes que han aconseguit ressò més enllà del districte, entre les quals cal destacar el festival d’art d’acció i performance,
Perpetracions i el festival d’animació i circ a l’aire lliure, Mercateatre.
L’edifici és emblemàtic pel gran mural que dóna visibilitat i personalitat
al Centre Cívic a la paret que mira a la Rambla Guipúscoa.
L’any 2015 dins del Festival d’Art Urbà Openwalls Conference 2015
vàrem tenir el plaer de comptar amb la realització d’un mural de l’artista
Jorge Rodríguez-Gerada.
Aquesta intervenció és fruit d’un projecte comunitari, en el que diferents dones del barri van cedir la seva imatge perquè l’artista pogués
dissenyar una nova cara.
Jorge Rodriguez Gerada és un dels fundador del Culture Jamming Movement a Nova York.
jorgerodriguezgerada.com
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AGENDA
GENER
11 al 28

CONTEMPLACIONS II

Exposició

16 / 17 h.

UPTOWNFUNK AFTER PARTY

Dança

24 / 19.30 h.

CONÈIXER LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Conferència

29 / 11 h.

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ NEGRA

Itinerari

31 / 19.30 h.

ELS ORÍGENS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Conferència

11 al 25

TRAÇOS

Itinerari

5 / 11h.

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ NEGRA

Conferència

7 / 19.30 h.

LA GENT DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Conferència

14 / 19.30 h.

MASIES I FÀBRIQUES A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Itinerari

19 / 11h.

BOTIGUES VERNEDENQUES CINQUANTENÀRIES

Conferència

21 / 19.30 h.

PROVENÇALS A LA DOCUMENTACIÓ MEDIEVAL

Conferència

25 / 17.30 h.

FESTA JOVE DE CARNAVAL

Juvenil

26 / 11 i 11.30 h.

CARNESTOLTES DE SANT MARTÍ 2022

Familiar

28 / 19.30 h.

ART I ARQUEOLOGIA A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Conferència

1 al 22

FER DEL DOLOR UN TALISMÀ

Exposició

2 / 17.30 i 18.30 h.

ENTERRAMENT DE LA SARDINA

Familiar

4 / 18.30 h.

ART I FEMINISME: HO TINC TOT

Conferència

5 / 11h.

CARRERS, JARDINS I PLACES DEDICADES A DONES

Itinerari

5 / 18.30 h.

RESONARE

Concert

7 / 19.30 h.

COM VOTA LA VERNEDA DE SANT MARTÍ?

Conferència
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CICLE MARÇ PER LA IGUALTAT

Diverses

9-3 / 18.30 h.

READ MY LIPS

Taller

11 / 18h.

LES MUSARANYES: EL PORC FEROTGE

Familiar

12 / 11h.

CARRERS, JARDINS I PLACES DEDICADES A DONES

Itinerari

14 / 19.30 h.

LES LLUITES VEÏNALS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Conferència

16-3 / 18.30 h.

LES MINORIES CLÀSSIQUES

Conferència

Fins el 20

CONVOCATÒRIA PERPEPETRACIONS

Convocatòria

21 / 19.30 h.

LLIBRES I ESTUDIS SOBRE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Conferència

23 / 18.30 h.

LES MINORIES CLÀSSIQUES

Conferència

24 / 18.30 h.

TALLER: PLANTES DE PRIMAVERA

Taller

FEBRER

MARÇ
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CONVOCATÒRIES

CONVOCATÒRIA PERPETRACIONS
XXI Festival d’art d’acció i performance
Fins al 20 de març

Perpetracions és un festival d’art d’acció i performance, que promou la
reflexió crítica i la interacció entre creació artística, vida social i comunitària.
Enguany optem per l’hibridesa i el format que proposem situa les propostes tant en interiors com exteriors. El festival tindrà lloc al mes de juny
en diferents llocs del barri Sant Martí de Provençals.
Aquest és un projecte del Centre Cívic Sant Martí, amb la col·laboració
del Centre per a la recerca i la producció artística Hangar, el Centre Cívic
Parc Sandaru i El Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
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EXPOSICIONS

LA TERCERA

Sala d’exposicions a la 3a planta del Centre Cívic Sant Martí
Convocatòria oberta durant tot l’any per a projectes expositius. Fitxa de
sol·licitud i més informació al web del Centre Cívic.
Horari de visites de dimarts a divendres de 10 a 21 h.

CONTEMPLACIONS II

De l’11 al 28 de gener
A càrrec de l’alumnat de l’Aula de pintura
Mostra dels treballs realitzats durant l’any 2021 a l’Aula de pintura amb
l’acompanyament de la tallerista Virginia Zimanàs (@virginiazimanas).
Les pintures i quadres a l’oli exposades són el resultat d’aquest taller que
es programa trimestralment al centre cívic.

TRAÇOS…. AIXÒ FEM

De l’1 al 25 de febrer
A càrrec de l’alumnat de l’Aula d’aquarel·la i el taller de tècniques
mixtes
Estudis i exercissis fets a l’Aula d’aquarel·la i al taller de tècniques mixtes amb l’acompanyament del professor Juan Antonio López Agüero
(@juanantoniolopezaguero)
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CICLE: MARÇ PER LA IGUALTAT

Programació especial entorn l’efemèride del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
El 8 de març del 1857, milers de treballadores tèxtils van decidir sortir als
carrers de Nova York amb el lema ‘Pa i roses’ per protestar per les míseres condicions laborals. Va ser una de les primeres manifestacions que
es van succeir a partir de llavors.
Totes les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia i aforament limitat.
Més informació al web del centre cívic.

EXPOSICIÓ: FER DEL DOLOR UN TALISMÀ

De l’1 al 22 de març
Amb la participació de dones artistes de diferents disciplines
artístiques
De vegades relacionem l’art amb la teràpia. Però que és l’art per a les
artistes? Pot ser terapèutic, sanador, transformador, i per sobre de tot
és vital. Crear és connectar amb la vida i la mort, amb emocions com
l’angoixa i la calma. Aquesta mostra pretén tractar la salut i la malaltia
en tots els seus aspectes, des d’una perspectiva guaridora i optimista,
com l’art mateix.

TALLER CONFERÈNCIA
ART I FEMINISME: HO TINC TOT

Dv. 4 de març de 18.30 a 21 h
Impartit per Maria Llopis @maria_llopis_arte_y_feminismo
Breu recorregut per les diferents formes de representació dels nostres
cossos al llarg de la història de l’art i en les pràctiques artístiques contemporànies.
Maria Llopis és una artista, escriptora i activista feminista. La seva obra
se centra en la sexualitat com a força de creació i subversió.
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ACTIVITATS

TALLER DE LLANA CARDADA
READ MY LIPS

Dc. 9 de març de 18 a 20 h
Impartit per Inma González (@engrunetaprops)
Aquest 8M fem un fermall! Gaudeix creant agulles i figuretes deliciosament rebels i anti-sexistes per commemorar el dia de la dona.
Experimenta amb la tècnica del modelat amb velló de feltre i barreja amb
altres materials per a crear peces úniques.

CONFERÈNCIA
LES MINORIES CLÀSSIQUES
Dc. 16 i 23 de març, de 18.30 a 19.30 h
Impartit per Mar Medinyà

Xerrada sobre el paper que han tingut i tenen les dones, les persones racialitzades, LGBTQ+ i les creadores amb pocs recursos en el món de la
música clàssica. Com és que en sabem tan poca cosa, de les creadores
del passat i del present?
A càrrec de Mar Medinyà, historiadora de l’art, violoncel·lista i aficionada a la musicoligia.
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CONFERÈNCIES

CICLE DE XERRADES SOBRE LA HISTÒRIA
DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Cada dilluns de 19.30 a 20.30 h a la sala 606 del centre cívic.
A càrrec de la Societat d’Estvdis de La Verneda de Sant Martí (SELAV)
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia, fins a completar aforament.
Conèixer La Verneda de Sant Martí
Dilluns, 24 gener
La Verneda o Sant Martí? Barri, districte, poble? Un dels temes recurrents sobre la identitat del nostre barri. Cal conèixer el perquè de cada
argument. Quins són els límits de La Verneda de Sant Martí? Què ens
identifica i diferencia de la resta de barris de Barcelona? Presentació del
Cicle de Xerrades.
Els orígens de La Verneda de Sant Martí
Dilluns, 31 gener
Quin era el paisatge previ a l’arribada dels blocs de pisos? Què ha representat l’església vella de Sant Martí de Provençals en la història del
nostre territori? El carrer Guipúscoa i l’articulació d’un nou barri de Barcelona. La planificació del Pla de Llevant Nord. Els polígons d’habitatges
públics i la iniciativa de les empreses per construir vivendes pels seus
treballadors.
La gent de La Verneda de Sant Martí
Dilluns, 7 febrer
Quants som? Quin és l’origen de la població del barri? És un barri obrer o
de classe mitjana? La piràmide de població: natalitat, mortalitat i envelliment.
Manca d’equipaments per a la gent gran. Esperança de vida: comparació
entre barris de la ciutat. L’efecte pandèmia sobre la població. Nous habitatges, és igual a nova estructura social? El perill de la gentrificació.
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CONFERÈNCIES

Masies i fàbriques a La Verneda de Sant Martí
Dilluns, 14 febrer
Estructura econòmica anterior, actual i futura. L’horta de la ciutat. Masies:
existents i desaparegudes. El camí de La Verneda: un eix de connexió
rural. Fàbriques vingudes del “Manchester català”. La indústria al poble
de Sant Martí de Provençals. El polígon de La Verneda Industrial: mecànica, transports, tanatori de mascotes, cervesa artesana i molt més.
Provençals a la documentació medieval
Dilluns, 21 febrer
Quin és el primer document escrit que parla del nostre territori? D’on
prové el nom de Provençals? Quina família era la més poderosa al Provençals de l’any mil? Quines són les dues comtesses medievals de
Barcelona que tenen carrer al barri? Què és “auro invento”? Qui era
l’abadessa Bonafilia?
Art i arqueologia a La Verneda de Sant Martí
Dilluns, 28 febrer
Art públic als carrers del barri. Ninotaires vernedencs. Restes romanes
a La Verneda de Sant Martí. Què signifiquen les plaques que recorren el
carrer Guipúscoa? Com va arribar l’escultura “El Mur” de Richard Serra
a la plaça de la Palmera? Quin és l’edifici d’arquitectura contemporània
més espectacular del barri?
Com vota La Verneda de Sant Martí?
Dilluns, 7 març
Què vota el seu veí? Tendències electorals al barri. Comparació amb els
resultats electorals a Barcelona, Catalunya i Espanya. Evolució del vot a
La Verneda de Sant Martí. Sistemes electorals, coneix els seus regidors
i diputats? Alcaldes i alcaldesses barcelonins. Programes electorals.
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CONFERÈNCIES

Les lluites veïnals a La Verneda de Sant Martí
Dilluns, 14 març
Com seria el barri sense l’acció de les associacions de veïns? Vida associativa al barri. Riquesa d’entitats. Quantes germandats rocieres hi
ha al barri? El naixement de VERN-Coordinadora d’Entitats de La Verneda-Sant Martí. El model vernedenc de referència en educació per a
persones adultes.
Llibres i estudis sobre La Verneda de Sant Martí
Dilluns, 21 març
Quins són els dos principals llibres que parlen del barri? Història de les
publicacions vernedenques. De la Biblioteca Sant Martí de Provençals
a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Estudis sobre la història i la societat del barri: una bibliografia escassa. Autors i autores, vernedencs i
vernedenques. Publicacions per a infants.

La SELAV publica tres cops l’any un
butlletí en format de revista digital
d’història del territori.
Si us interessa consultar-lo podeu
anar al web:
www.altzadiako.wordpress.com/butlleti-auro-invento.com
Si vols rebre’l pots enviar un email a:
auroinvento@hotmail.com
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CALENDARI FESTIU

FESTA JOVE DE CARNAVAL

Dv. 25 de febrer a les 17.30 h | Sala d’actes
Vine a gaudir d’una tarda jove plena d’activitats participatives i disfresses.
Ho organitzen: Equipaments i serveis infantils i juvenils de Sant Martí de
Provençals i La Verneda i Centre Cívic Sant Martí.

CARNESTOLTES DE SANT MARTÍ 2022
Ds. 26 de febrer | Parc de Sant Martí

11 h - Rua carnavalesca pels carrers del barri
Punt de concentració (a les 10.45 h): Rambla Guipúscoa amb Selva de Mar
Recorregut: Rambla Guipúscoa, Cantàbria, Menorca, Parc de Sant Martí
11.30 h - Concurs de disfresses amb premis per comparses - Parc
de Sant Martí
Ho organitzen: Casal Infantil El Drac, Casal Infantil Sant Martí, Ludoteca
Ca l’Arnó, Ludoteca la Verneda, Centre Cívic Sant Martí, Centre Obert
Sant Martí i Coordinadora d’Entitats Vern. Hi col·laboren: Colla Gegantera de la Verneda-Sant Martí, El Rebost de Sant Martí, Grup de Teatre
Alisos, Kids&Us.

ENTERRAMENT DE LA SARDINA
Dc. 2 de març | Parc de Sant Martí

17.30 h - Rua i comitiva de dol
Punt de concentració (a les 17.15 h): davant del Centre Cívic
Recorregut: Rambla Guipúscoa, Cantàbria, Menorca, Parc de Sant Martí
18.30 h - Sardinada popular
Ho organitzen: Escola de Persones Adultes de la Verneda – Sant Martí
(Associació Àgora i Associació Heura) i Centre Cívic Sant Martí. Hi
col·laboren: Blat i Sucre Forns, Mercat de Provençals, Nou Celler Puigcerdà i Sant Martí Eix Comercial.
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MÚSICA

CONCERT RESONARE: LEOS QUARTET

Cicle anual de concerts de música clàssica a l’Església de Sant
Martí de Provençals i l’Auditori Sant Martí
Ds. 5 de març a les 18.30 h
Auditori Sant Martí de Provençals
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Primer concert de la del Cicle Resonare 2022 que té per objectiu apropar la música clàssica al barri amb actuacions de caràcter divulgatiu.
Per inaugurar el cicle, podreu gaudir del conjunt de cambra Leos
Quartet i la seva proposta musical Dissidències. El programa que escoltarem posa l’èmfasi en les veus dissidents que canalitzen les seves
lluites a través del quartet de corda. Veus que plantegen nous models
musicals, nous referents socials no normatius o que no es deixen qüestionar pel gènere.
Concert inclòs dins el cicle d’activitats Març per la Igualtat.

PROJECTE ORQUESTA BD10
Dt. de 19.30 a 20.30 h
Sala d’actes

T’agrada la música? No saps tocar un instrument pèro t’agradaria
aprendre’n? Vine a viure l’Orchestral Xperience BD10.
Ho organitzen: Barcelona Classic Concert i Coordinadora d’Entitats de
la Verneda-Sant Martí (VERN).
Per a més informació o inscripcions escriviu a info@evern.org o a orquestrabd10@gmail.com
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ITINERARIS

ITINERARIS RUTABARRI

Itineraris de proximitat organitzats pel Centre Cívic Sant Martí i la
SELAV.
Per les rutes hi haurà servei d’audioguies.
Totes les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia i aforament limitat.
Per més informació visiteu el web del centre cívic.
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ NEGRA
Primera part: Ds. 29 de gener a les 11 h
Segona part: Ds. 5 de febrer a les 11 h
Duració aproximada: 2 hores
A càrrec de la SELAV
Un passeig per indrets on es van produir fets o actes que van commocionar el veïnat vernedenc: l’explosió d’una empresa química al
polígon industrial, els enderrocs de tres blocs a La Pau per l’aluminosi,
el tiroteig davant la caserna de la policia o l’assassinat d’un obrer davant d’una fàbrica tèxtil en plena època del pistolerisme, fa cent anys.
Aquest itinerari forma part de la programació BCNegra 2022.
BOTIGUES VERNEDENQUES CINQUANTENÀRIES
Ds. 19 de febrer a les 11 h
Duració aproximada: 2 hores
A càrrec d’Ester Riera Miró, de la SELAV
Els comerços del barri que han resistit el pas del temps, les crisis
comercials i econòmiques i l’arribada del comerç electrònic. Un recorregut per algunes de les botigues vernedenques amb més antiguitat i
que són testimoni viu de la història de la gent del barri.
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ITINERARIS

CARRERS, JARDINS I PLACES DEDICADES A DONES A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Primera part: Ds. 5 de març a les 11 h
Segona part: Ds. 12 de març a les 11 h
Duració aproximada: 2 hores
Punt de trobada: davant del Centre Cívic
A càrrec d’Ester Riera Miró, de la SELAV.
L’espai públic vernedenc té un centenar de carrers. D’aquests, no arriben
a vint els que porten nom de dones: mestres, cantants d’òpera, actrius,
comtesses, botàniques, lluitadores socials... i una veïna compromesa. Un
recorregut per conèixer la seva vida i els seus mèrits per haver accedit a
l’honor de ser recordades en el nomenclàtor de la ciutat.
Itinerari inclòs dins el cicle d’activitats Març per la Igualtat.
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ARTS ESCÈNIQUES

UPTOWNFUNK AFTER PARTY
Dg. 16 de gener a les 17 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Un espai de trobada, obert a tothom, on es reuneixen la comunitat de
danses urbanes de Barcelona i altres ciutats d’Espanya, inclòs Europa.
Vine a gaudir d’una tarda impregnada de l’esperit de la música Soul,
Funk i Disco on valors universals com el respecte, la solidaritat i la
igualtat racial i de gènere són el principal motor.
Organitzen: Centre Cívic Sant Martí, Barcelona Funky Training i El Generador.

LES MUSARANYES

EL PORC FEROTGE
A càrrec de Produccions Essencials
Dv. 11 de març a les 18 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Inscripció prèvia.
Espectacle accessible en Llengua de Signes Catalana.
Espectacle familiar.
El temible llop Volteric s’ha instal·lat a Porcland i té atemorits a tots els
porquets que hi habiten. El valent porquet Da Vinci anirà en busca de
l’ingredient màgic del coratge per portar-lo al seu poble i vèncer el tirà.
Els tres llops i el porc ferotge és un divertit espectacle d’actors amb titelles on aprenem a relacionar-nos i a conviure des de l’humor amb les
nostres pors.
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MEDIAMBIENT

Activitats per generar un punt de trobada per parlar d’ecosostenibilitat,
de protecció de la natura i de biodiversitat, de justícia climàtica, de sobirania alimentària i dels drets mediambientals, humans i animals. Si
pertanyeu a una entitat o projecte i voleu participar-hi, escriviu-nos a
dinamització@ccsantmarti.net.
ESTRENEM EL NOU HORT URBÀ DEL CENTRE CÍVIC!
TALLER: PLANTES DE PRIMAVERA
Dj. de 18.30 a 20.30 h
1 sessió. Data: 24 de març
Pati del centre cívic
A càrrec Manel Font, expert en horts urbans, titulat per l’Associació
Vida Sana
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Més informació al web del centre cívic.
Activitat per celebrar l’arribada de la primavera. S’explicarà quins són
els cultius que millor s’adapten a espais domèstics amb poques hores
de llum i amb un gran valor nutritiu. Com per exemple: verdures de fulles, bulbs com ceba i alls, germinats, brots i verdures baby. No només
t’emportaràs coneixements i una planteta pel teu balcó o finestra sinó
que inaugurarem el nou hort urbà del pati del centre cívic!! Entre tots i
totes omplirem de verd el pati!!
Taller programat per celebrar l’arribada de la primavera.
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SERVEIS
CAFETERIA SANT MARTÍ

Un espai acollidor i on fer un bon mos!
Vine a conèixer el nostre racó infantil.
Fem reserves per grups (aniversaris infantils, reunions, dinars, sopars…)
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SERVEIS
PUNT INFO-JOVE

Punt InfoJOVE Sant Martí Antena Jove
Dimarts de 15.30 a 20 h a la 3a planta del
Centre Cívic. Assessories per a joves.

RACÓ DE BOOKCROSSING: LLIBRES EN XARXA

El Bookcrossing consisteix a deixar llibres en llocs públics per tal que
altres persones els puguin agafar i gaudir de la seva lectura. Per tal
d’afavorir aquest intercanvi lliure de llibres, La Xarxa Comunitària la Verneda Sant Martí té diversos racons al Centre Cívic Sant Martí on deixar i
agafar aquells llibres que voleu compartir.
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DISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI

Planta -1
Gimnàs | Alula de manualitats
Planta baixa
Sala d’actes | Cafeteria
Primera Planta
Escola Bressol Esquitx
Segona Planta
Casal de Gent Gran Sant Martí
Tercera Planta
Oficines del Centre Cívic i Auditori Sant Martí
Sala d’exposicions
Quarta planta
-Cinquena Planta
Escola d’Adults de la Verneda-Sant Martí
Sisena Planta
Sales polivalents | Cuina | Aula de pintura
Setena Planta
Casal Infantil Sant Martí | J’djoves
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ENTITATS ESTABLES CENTRE CÍVIC

ACAF Associació
www.fibromialgia.cat | 650 405 747 | santmarti@fibro-mialgia.cat
Alba Lactància Materna
www.albalactanciamaterna.org | 616 466 844 | laiaalba@gmail.com
CAL (Coord. d’Associacions per la Llengua Catalana)
www.cal.cat | 93 415 90 02 | junts@cal.cat
Club d’Escacs de Sant Martí
www.cesantmarti.com | cesantmarti@gmail.com
Coordinadora Vern
www.evern.org
93 256 57 80 / 659 602 694 | info@evern.org
Coral Gaudí
679 413 571
Coral La Pau
xavilison@gmail.com
Ass. Tela de Penélope
93 313 20 85 / 606 691 361
Xarxa comunitària Verneda-Sant Martí
659 996 624 | laxarxavsm@gmail.com
Cova da Serpe
649 804 861 | vanesabalrey@hotmail.com
Grup de percussió Los Chipirones
680 734 324 | batucada.chipirones@gmail.com
BCN Wonders
bcnwonders@gmail.com | @bcn.wonders
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ADREÇA

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

Fotografia portada: Victorias Sickness 2021 | Autor: Fene Nieto

MAPA

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

MÉS INFORMACIÓ

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

