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Inici dels tallers: a partir del 28 de març.
Període d’inscripcions en línia: a partir del 14 de març, a les 10 h. A través de l’aplicatiu web 
santmarti.inscripcionscc.com
Període d’inscripcions presencials: a partir del 14 de març, a les 10 h.    
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h i les tardes de dilluns a dijous de 16 a 20 h a la 3a 
planta del Centre Cívic.
Finalització del període d’inscripcions: una setmana abans de l’inici de cada taller.

El pagament de les inscripcions presencials es farà amb targeta i 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 a l’atur i persones amb discapacitats reconegudes 
residents a Barcelona) hauran de fer la inscripció presencialment al centre i aportar la docu-
mentació necessària. 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.

La programació es veurà interrompuda pels festius de Setmana Santa i Pasqua en les següents 
dates: de l’11 al 18 d’abril i el 6 de juny.

Un cop iniciats els tallers no es retornaran els diners, exceptuant aquells casos en els quals la per-
sona 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 i si hi ha un import 
afegit, es pagarà a la primera sessió de l’activitat.

Per més informació, posa’t en contacte amb nosaltres: administracio@ccsantmarti.net

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.
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A causa de la situació sanitària, us recomanem portar la vostra màrfega i tovallola pels tallers de 
cos i moviment. 

GAC (Glutis, Abdominals, Cames)**
Dj. de 19.30 a 20.30 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 31 març al 9 de juny  |  Preu: 35,09 € 
Impartit per Gladys Echeverri
 
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 ab-
dominal i enfortir la lumbar.

SALUT DEL SOL PELVIÀ I MINDFULNESS**
Dl. de 18 a 19 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 28 març al 20 de juny  |  Preu: 35,09 € 
Impartit per Gladys Echeverri
 
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.

PILATES**
Grup de dilluns
Dl. de 19.45 a 20.45 h  |  10 sessions  |  Dates: del 28 març al 20 de juny  |  Preu: 35,09 €
Grup de dimarts
Dm. de 20 a 21 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 29 març al 7 de juny  |  Preu: 35,09 €
Impartit per Gladys Echeverri
 
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.

TAI-TXI Grup A
Dl. de 18 a 19.30 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 28 març al 20 de juny  |  Preu: 52,64 € 
Impartit per Alícia López (@alicia_lopez_marchal)

Disciplina de naturalesa marcial i origen xinès a partir de la qual realitzarem moviments encade-
nats de manera coordinada, lenta, suau i precisa. 
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TAI-TXI Grup B
Dv. de 10.15 a 11.15 h.  |  10 sessions  |  Dates: de l’1 d’abril al 10 de juny
Preu: 35,09 € 
Impartit per Alícia López (@alicia_lopez_marchal)

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. 
 

IOGA HATHA (tots els nivells)
Dm. i Dj. de 9 a 10 h.  |  18 sessions  |  Dates: del 19 d’abril al 16 de juny  |  Preu: 63,16 € 
Impartit per Carmen Chito

Disciplina d’origen hindú coneguda per les seves asanas o postures corporals, que donen ferme-
sa 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. 

VINYASA FLOW YOGA ** (nivell intermig)
Dc. de 19 a 20 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 30 març al 8 de juny  |  Preu: 35,09 € 
Impartit per Monica Rota

Estil de ioga on les postures flueixen a ritme de la respiració, per a crear seqüències dinàmiques. 
La combinació de diferents asanas (postures), de la respiració (pranaiama) i meditacions, ajuden 
a millorar l’estat físic del cos i desenvolupar calma mental i estabilitat emocional. Les classes són 
intenses i alhora respectuoses amb les necessitats i capacitats de cada alumne; estan indicades 
per persones que desitgin un ioga actiu. 

GIMNÀSTICA
Grup A 
Dl. i Dc. de 9 a 10 h.  |  20 sessions  |  Dates: del 28 de març al 13 de juny  |  Preu: 58,56 €
Grup B
Dl. i Dc. de 10.15 a 11.15 h.  |  20 sessions  |  Dates: del 28 de març al 13 de juny  |  Preu: 58,56 €
Impartit per Beatriz Fernández

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

MEDITACIÓ I RELAXACIÓ            
Dv. 9 A 10 h.  |  10 sessions. Dates: de l’1 d’abril al 10 de juny  |  Preu: 35,09 € 
Impartit per Beatriz Fernández

Aquest és un taller introductori de meditació en el qual realitzarem exercicis d’atenció, respiració i 
visualització per a induir a l’estat meditatiu. La pràctica ens ajudarà a tenir més espai i pau interior 
per a gestionar les nostres experiències amb calma i positivitat.

NOU!
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BOLLYBLAST
Dj. de 18.15 a 19.15 h.   |  10 sessions  |  Dates: del 31 març al 9 de juny  |  Preu: 35,09 € 
Impartit per Polly Casson (@plcasson)

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.  |  9 sessions  |  Dates: del 4 d’abril al 20 de juny  |  Preu: 31,58 €  
Impartit per Clara García

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

SEVILLANES 
Dm. de 18 a 19.45 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 29 març al 7 de juny  |  Preu: 59,65 € 
Impartit per Isabel Rivera (@isabelriveracuenca)
 
Aprendrem a ballar les 4 sevillanes i, si ja les saps, podràs perfeccionar les coreografies, cultivant 
el compàs a més de lletres per a entendre les seves cobles. 

FLAMENC INTENSIU 
Dc. de 18 a 19 h.  |  5 sessions  |  Dates: del 30 de març al 4 de maig  |  Preu: 17,55 € 
Impartit per Isabel Rivera (@isabelriveracuenca)

Podràs descobrir el món del Flamenc a través del seu compàs, lletres i coreografies, cultivant 
el sentit per a entendre la comunicació entre els seus pilars. L’únic que es necessita són ganes 
d’aprendre, ballar i gaudir!

SALSA CALLEJERA (nivell bàsic 2)
Dc. de 20 a 21 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 30 de març al 8 de juny  |  Preu: 35,09 € 
Impartit per Carlos Pacheco (@patxeks)

Aprendrem el ritme per seguir la música i treballarem passos lliures per desenvolupar el ritme de 
la salsa i aconseguir desimboltura i confiança. No cal venir amb parella. 

DANSA
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CUINA I GASTRONOMIA

CUINA PER A CONVIDATS
Dl. de 19 a 21 h.  |  8 sessions  |  Dates: del 25 abril al 20 de juny  |  Preu: 46,85 €
Modalitat: en línia
Impartit per Carmeta Comas (@escoladecuinetes) 
 
Plats boníssims per compartir amb les amistats i la família. Farem receptes de temporada sorpre-
nents amb productes de mercat, que no deixaran a ningú indiferent.

SANT JORDI A LA CUINA            
Dm. de 18.30 a 20.30 h.  |  2 sessions  |  Dates: 19 i 26 d’abril  |  Preu: 11,71 €. 
Es cobraran els ingredients a part el primer dia de classe
Impartit per Carmeta Comas (@escoladecuinetes) 

Ens endinsem en la Cuina Catalana aprofitant la diada de Sant Jordi. Elaborarem dos menús com-
plets amb receptes molt presents a la nostra cuina,  des de la brandada de bacallà, l’esqueixada,  
la coca de recapte, l’autèntica crema catalana i molt més! Cal portar davantal  i carmanyola.

BATCHCOOKING PER AL BON TEMPS!
Dc. de 18.30 a 20.30 h.  |  2 sessions  |  Dates: 4 i 11 de maig  |  Preu: 11,71 €.
Es cobraran els ingredients a part el primer dia de classe
Impartit per Carmeta Comas (@escoladecuinetes)

Aprendrem a organitzar el nostre rebost i la nevera, a planificar la compra setmanal, optimitzant 
els recursos, segons la plantilla que us entregarem.
Plats de temporada encarats al bon temps, empedrats de llegums, gaspatxo de síndria o ma-
duixes, cigrons al curri i varis menús saludables i apetitosos.

NOU!

NOU!
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ART I CREATIVITAT

TALLER DE CALIGRAFIA ÀRAB NASJI. Gatzara Off
Dm. de 18.30 a 20.30h.  |  1 sessió  |  Data: 24 de maig  |  Preu: Gratuït
Impartit per alQantara, Institut d’Estudis Culturals i Lingüístics

Una primera aproximació a la cultura àrab a través d’aquest art gràfic. 

Activitat organitzada en xarxa amb la Fundació Bayt al-Thaqafa en el marc de les Jornades Gat-
zara, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre tot allò que compartim les cultures àrabs i la catalana. 

AULA D’AQUAREL·LA
Dm. de 10.30 a 13 h.  |  8 sessions  |  Dates: del 19 d’abril al 7 de juny  | Preu: 38,72€
Impartit per Juan Antonio López Agüero (@juanantoniolopezaguero)
 
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!

Cal portar: aquarel·les, de pastilla o tub preferentment, pinzells, diverses grandàries i forma, 
incloses brotxes planes, paper per a aquarel·la, preferentment de 300 gr (DIN A4), taujana, cinta 
de carrosser, polvoritzador petit per a l’aigua, llapis de grafit, goma, gots per aigua, esponja, as-
secador de pèl, compàs.
 

INICIACIÓ URBAN SKETCHING
Dj. de 19 a 21 h.  |  3 sessions  |  Dates: del 2 al 16 de juny  |  Preu: 11,64€
Impartit per Juan Antonio López Agüero (@juanantoniolopezaguero)

S’acosta el bon temps i la pràctica del dibuix surt als carrers del barri! Amb un set bàsic de treball 
sortirem a esbossar el paisatge urbà al voltant de Sant Martí de Provençals. En aquest curs explo-
rarem les diverses maneres d’aplicar llapis i retoladors potenciant al màxim les seves qualitats en 
una sèrie d’exercicis pràctics i senzills per a aconseguir els teus primers paisatges urbans.

Cal portar: 1 llibreta (Din A5) amb paper de 140 gr preferentment, de format horitzontal o vertical,  
3 llapis de grafit, 2H/ HB/4B, 3 retoladors, 0,4/0,5/0,7 (tipus Pilot o Uniball), portamines 0,5 HB; 
goma d’esborrar; maquineta o cúter.

NOU!

NOU!
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AULA DE PINTURA
Grup A: 
Dl. i Dc. de 16 a 18 h.  |  20 sessions  |  Dates: del 20 d’abril al 29 de juny  
Grup B: 
Dl. i Dc. de 18.30 a 20.30 h.  |  20 sessions  |  Dates: del 20 d’abril al 29 de juny  
Grup C: 
Dm. i Dj. de 16 a 18 h.  |  20 sessions  |  Dates: del 21 d’abril al 28 de juny
Grup D: 
Dm. i Dj. de 18.30 a 20.30 h.  |  20 sessions  |  Dates: del 21 d’abril al 28 de juny
Preu per a tots els grups: 77,44 €
Impartit per Virginia Zimanás (@virginiazimanas)

Un lloc on aprendre a pintar des de zero! Aprendràs la importància del color, del clarobscur i altres 
nocions bàsiques de la pintura a l’oli i acrílica. Treballarem per despertar la mirada, la creativitat 
i realitzar les teves obres! I si ja tens experiència pintant, vine a desenvolupar els teus coneixe-
ments i cercar el teu propi estil!

Materials: Et donarem el llistat en començar el curs. Si tens pintures i pinzells a casa no dubtis en 
portar-los i així comprovem què et falta per començar a pintar. 

TÈCNIQUES DE MODELATGE EN CERÀMICA I 
Dj. de 19 a 21 h.  |  5 sessions  |  Dates: del 31 de març al 5 de maig  |  Preu: 35,09€ + 8 € per 
materials
Impartit per Nuria Vela (@nuriavelaceramica)

En aquest taller modelarem tres peces de ceràmica com una gerra, un porta veles, etc.  Utilitzarem 
diferents tècniques, no cal tenir coneixements previs, és un taller obert per a tothom que vulgui 
aprendre. Cal portar: vol per a l’aigua, bossa de plàstic gran, roba per embrutar o davantal. 

TÈCNIQUES DE MODELATGE EN CERÀMICA I I
Dj. de 19 a 21 h.  |  5 sessions  |  Dates: del 12 de maig al 9 de juny  |  Preu: 35,09 € + 8 € per 
materials
Impartit per Nuria Vela (@nuriavelaceramica)

En aquest taller modelarem tres peces de ceràmica com una gerra, un porta veles, etc.  Farem ser-
vir diferents tècniques com la planxa, el buidatge o el pessic i acabarem pintant-les amb engalbes. 
Aquest taller és de nivell obert. Cal portar: vol per a l’aigua, bossa de plàstic gran, roba per embrutar 
o davantal.  

NOU!

NOU!
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HISTÒRIA

HISTÒRIA DEL BARRI Grup inicial
Dj. de 10 a 13 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 31 de març al 9 de juny  |  Preu: gratuït
Impartit per José Àngel Borlàn de la (SELAV) 

De les restes romanes a la futura estació ferroviària. De les associacions de veïns a les entitats 
de cultura popular.

HISTÒRIA DEL BARRI Grup avançat
Dv. de 10 a 13 h.  |  10 sessions  |  Dates: de l’1 d’abril al 10 de juny  |  Preu: gratuït
Impartit per Jose Àngel Borlàn de la (SELAV) 

Grup de recerca i investigació al voltant de la història de La Verneda de Sant Martí. 

*Per aquest taller cal que s’hagi cursat el nivell inicial i el nivell intermedi.
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MÚSICA I CANT

ESPECIAL SANT JORDI: FEM UN LLIBRE-OBJECTE SONOR
Dc. de 18.30 a 20.30 h.  |  1 sessió  |  Dates: 27 d’abril  |  Preu: Gratuït
Impartit per Eli Gras (@eli.gras)

Farem un petit i llibre-objecte que, a més de contenir un text o dibuix en un paper molt llarg, emetrà 
sons, ja que serà alhora una petita arpa, utilitzant capsetes de fusta, filferros, cargols... i un micrò-
fon miniatura, afegint-hi a més detalls per a que el resultat sigui molt personal. 

HISTÒRIA DE L’ÒPERA 
Dm. de 16.30 a 18 h.  |  10 sessions  |  Dates: del 29 de març al 7 de juny  |  Preu: 52,64 € 
Impartit per Joan Martínez Colàs 

Aquest trimestre ens centrarem en tres obres monumentals de Mozart en què va deixar una em-
premta inesborrable: Le nozze di Figaro, Don Giovanni i Cossi fan tutte. Al voltant d’aquestes tres 
òperes divertides i fresques, desenvoluparem diversos continguts estètics i històrics que serviran 
com a guia per comprendre el context en què es van crear les obres per després exemplificar-les a 
partir de materials audiovisuals. Cada sessió comptarà amb dues parts: la primera basada en els 
continguts teòrics i la segona en els exemples. Compararem les diverses versions que els grans 
artistes del món de l’òpera han fet de les obres treballades.

NOU!

NOU!
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TECNOLOGIA PER ADULT@S: MÒBIL, TAULETA I ORDINADOR PER A PRINCIPIANTS
Dc. de 17 a 19 h.  |  4 sessions  |  Dates: del 20 d’abril a l’11 de maig  |  Preu: gratuït 
Impartit per Maria Martínez (www.belibut.com)

Si ets un usuari nou i no estàs familiaritzat amb el maneig de tauletes o telèfons intel·ligents. Si 
vols aprendre a treure-li partit al teu dispositiu, estàs en el lloc adequat! Cal portar: el teu mòbil, 
tauleta o ordinador portàtil i començarem des de zero.

COM TREURE PARTIR AL MÒBIL
Dc. de 17 a 19 h.  |  4 sessions. Dates: del 18 de maig al 8 de juny  |  Preu: gratuït 
Impartit per Maria Martínez (www.belibut.com)

Tens un mòbil i intueixes que hi podries fer més coses, però no saps com? En aquest curs podem 
descobrir com fer-ho! Cal portar: només necessitaràs un telèfon intel·ligent amb càmera de fotos 
i connexió a internet pròpia.

COMPETÈNCIES DIGITALS

NOU!

NOU!
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JOVES

LA BRAVA!  ESPAI DE FORMACIÓ TEATRAL
Dl. de 17 a 19 h.  |  9 sessions  |  Dates: del 25 d’abril al 20 de juny (1 sessió extra al juny)
Preu: Gratuït €  |  Per a joves de 15 a 18 anys
Impartit per Andrea Lesko (@andrealesko_)

La Brava és un espai de formació teatral on s’oferiran tècniques i eines per a la creació escènica. 
Des del vessant del teatre social es treballarà el procés de creació d’una peça teatral.

**Inscripcions a la 3a planta en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h. 

TEATRE D’OMBRES
Dilluns 25 d’abril  |  1 sessió de 17.30 a 19. 30 h.  |  Per a joves de 15-18 anys  |  Preu: Gratuït

Un tastet del teatre d’objectes amb manipulació en llums i ombres. Explorarem les infinites possi-
bilitats d’aquest llenguatge jugant amb diferents pantalles. 

PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES
Dilluns 30 de maig  |  1 sessió de 17.30 a 19. 30 h.  |  Per a joves de 15-18 anys  |  Preu: Gratuït

Sessió informativa on s’explicaran els elements clau que has de tenir en compte a l’hora de pro-
duir un espectacle.

NOU!

NOU!

NOU!
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MEDI AMBIENT

Tallers que es realitzen al nou espai d’hort urbà del Centre Cívic. 
Un nou projecte emmarcat dins la programació de commemoració dels 40 anys del Centre Cívic.
Vine a conèixer aquest nou espai i deixa la teva empremta verda!

Tallers impartits per Júlia Volpe d’Educahors i Cooperativa Agrícola Central Parc.

GERMINATS I BROTS
Divendres 29 d’abril  |  1 sessió de 18 a 20 h.  |  Preu: 7,02

Aprèn a fer els teus propis germinats i brots d’una manera senzilla, divertida i saludable! Per tenir 
un petit jardí comestible a casa i gaudir de les seves propietats! 
Cal portar: un pot de vidre de mida mitjana.

RECOL·LECCIÓ, ROTACIÓ I ASSOCIACIÓ
Divendres 6 de maig  |  1 sessió de 18 a 20 h.  |  Preu: 7,02

Si vols saber més sobre els cultius de temporada, el seu cicle de cultiu, les associacions i les rota-
cions no et pots perdre aquest taller! Compartirem experiències a diferents hortes i particularitats 
d’algunes plantes! I donarem espai per parlar de les meravelloses plantes remeieres a l’horta!

NOU!

NOU!
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CERÀMICA: FES EL TEU ANIMAL IMAGINARI
Divendres 10 de juny  |  1 sessió de 18 a 20 h.  |  Preu per unitat familiar: 7,02 € + 5 € per materials 
Impartit per Núria Vela (@nuriavelaceramica)

Per a infants a partir de 7 anys acompanyats per una persona adulta 

En aquest taller inventarem un animal imaginari, en forma de màscara, porta veles o mòbil. Mo-
delarem les peces amb fang i després les pintarem amb engalbes per poder enfornar-les. Passa 
una bona estona en família i feu màgia amb les mans!

PLANTEM-NOS EN FAMÍLIA!
Dissabte 9 d’abril  |  1 sessió d’11 a 12.30 h.  |  Preu: Gratuït
Tallers impartits per Júlia Volpe d’Educahors i Cooperativa Agrícola Central Parc.

Per a infants de 6 a 12 anys acompanyats per una persona adulta

En aquest taller aprendrem les relacions entre plantes de l’hort i com els hi agrada combinar-se!!!  
Prepareu-vos per posar les mans a la Terra. 

COOKIES EN FAMÍLIA
Dv. 8 d’abril  |  1 sessió de 18 a 20 h.  |  Preu per unitat familiar:  7,02 € 
Impartit per Carmeta Comas (@escoladecuinetes)

Per a infants a partir de 6 a 10 anys acompanyats per una persona adulta 

Deixem que els nens i les nenes fiquin les mans a les masses i desenvolupin la seva creativitat! 
Aprendran a fer pastes de te amb màniga, i unes cookies de xocolata delicioses. Unes receptes 
ideals per compartir amb les amistats i la família! Cal portar davantal i carmanyola.

EN FAMÍLIA

NOU!

NOU!

NOU!
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VOLS REBRE
EL BUTLLETÍ?

Si vols rebre el butlletí i estar al dia de les nostres activitats i tallers, dona’t d’alta des del for-
mulari de l’apartat web, escriu-nos a informacio@cccsantmarti.net  
o bé truca al 93 256 57 60  

BUTLLETÍ



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 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


