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El 12 de desembre del 1982 es va inaugurar el Centre Cívic Sant Martí grà-
cies a les reivindicacions veïnals. Els projectes que impliquen les entitats 
del barri i la dinamització del territori són algunes de les prioritats del cen-
tre cívic que, d’altra banda, ofereix, juntament amb l’Auditori Sant Martí, 
una programació d’activitats per a tots els públics. Aquí han nascut pro-
postes 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 Ro-
dríguez-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 Move-
ment a Nova York.
jorgerodriguezgerada.com

QUI SOM?
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AGENDA
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ABRIL
1 al 30
4 / 19.30 h.
5 / 10 a 21 h.
7 / 19 h.
9 / 11 h.
22 / 17 h.
24 / 17 h.
25 / 19.30 h.
29 / 18 h.
29 / 19 h.
30 / 10.30 h.
30 / 18.30 h.

CONVOCATÒRIA MERCATEATRE
ELS NOMS DELS CARRERS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
REFERENT ÉS NOM DE DONA
VISITA GUIADA I CONFERÈNCIA: FEMINISME NEGRE
GUIPÚSCOA: L’EIX VERTEBRADOR DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
DIADA DE SANT JORDI 2022
FUNKY TRAINING
L’AGREGACIÓ DELS POBLES DEL PLA A BARCELONA L’ANY 1897
GERMINATS I BROTS 
SANT MARTÍ EN FEMENÍ:  O’VARIAS
DIA DE LA DANSA A SANT MARTÍ
RESONARE: PERGAMO ENSEMBLE

Convocatòria
Xerrada
Exposició
Conferència
Rutabarri
Teatre
Dansa
Xerrada
Taller
Dansa
Dansa
Música

MAIG
2 / 19.30 h.
6 / 18 h.
7 / 11 h.
9 / 19.30 h.
13 / 18 h.
16 / 19.30 h.
21 / 11 h.
23 / 19.30 h.
27 / 19  h.
30 / 19.30 h.

ARBRES I PARCS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
RECOL·LECCIÓ, ROTACIÓ I ASSOCIACIÓ 
BOTIGUES CENTENÀRIES: SUPERVIVENTS DEL PAS DEL TEMPS
DIABLES I GEGANTS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
HE ABIERTO LAS FAUCES
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ SOTA TERRA
PLANTA’T A SANT MARTÍ
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ: UN NOU BARRI FERROVIARI
CELEBRACIÓ 40 ANIVERSARI: TALLER OBERT
TESTIMONIS DE LA HISTÒRIA DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Xerrada
Taller
Rutabarri
Xerrada
Poesia
Xerrada
Rutabarri
Xerrada
Festa
Xerrada

JUNY
2-4
4 
5 / 18 h.
9 / 10 a 21 h.
9 / 19 h.
11 / 18.30 h.
18 / 10 h.
10 / 18 h.
30 / 19 h.

Performance
Performance
Dansa
Exposició
Xerrada
Música
Rutabarri
Titelles
Música

FESTIVAL PERPETRACIONS 
PERFORMANCE DE BODY-ART (PERPETRACIONS)
SHOWTIME / A NON PERFORMANCE
EXPOSICIÓ: MOSTRA DE TREBALLS ESCOLA D’ADULTS
COL·LOQUI INTERACTIU SOBRE REALITATS TRANS I LGBTIQ+
RESONARE: KAMBRASS QUINTET
RUTA HISTÒRICA PER LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
LES MUSARANYES: LA NENA DELS PARDALS
JAZZ A LA FRESCA

JULIOL
1 / 19 h.
2 / 21.30 h.
6 / 17 h.
7 i 14 / 19h.

CIRCOGRAFÍA DE UNA TRAVESTI
MERCATEATRE 2022
TALLER: CIRC EN FAMÍLIA
JAZZ A LA FRESCA

Circ
Circ
Circ
Música
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CONVOCATÒRIA MERCATEATRE
24a Fira de Circ i Animació al Parc de Sant Martí
De l’1 al 30 d’abril

Adreçada a propostes de diferents disciplines escèniques al 
voltant del circ, les varietats i el cabaret: acrobàcies, malabars, 
microteatre, clown, il·lusionisme, música, improvisació, foc, mim, 
aeris… Busquem artistes per participar d’una nit d’estiu plena de 
màgia, a l’aire lliure i en un entorn natural. 

També busquem artistes que presentin la gala! 

Bases i inscripcions a mercateatre.com.

La Fira es realitza la nit del dissabte 2 de juliol a partir de les 21.30 h.
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FESTA “EL RUMBÓN” 
Dv. 27 de maig a partir de les 19 h.
A la plaça de davant del centre cívic
Amb el col·lectiu La Otra Rumba

Comencem la tarda amb una classe de salsa callejera oberta a 
tothom. Després el col·lectiu d’amics i amigues La Otra Rumba, ens 
faran gaudir d’una tarda molt especial, a l’aire lliure, plena de ball i 
bones vibracions. I si us ve de gust prendre alguna cosa: també tin-
drem servei de bar!
La Otra Rumba són un col·lectiu de melòmans amb passió per la 
música en vinil: majoritàriament la salsa, però movent-se cap a al-
tres ritmes del món com la cúmbia, el boogaloo, el funk… 

JAZZ A LA FRESCA
Dj. 30 de juny, 7 i 14 de juliol a les 19 h.
A la plaça de davant del centre cívic
Programat en col·laboració amb l’Auditori Sant Martí.

Tres concerts de música jazz a l’aire lliure amb diferents formacions 
musicals. Tardes d’estiu a la fresca amb bona música! També 
disposarem de servei de bar!

VINE A CELEBRAR ELS 40 ANYS  DEL CENTRE CÍVIC

Una xifra històrica! 40 anys donant suport i apropant propostes 
socials i culturals al barri! I tot gràcies a vosaltres que ho heu fet 
possible! Són moltes les persones, els grups i les entitats que ho 
heu omplert de vida durant tots aquests anys i ho continueu fent i 
és per això que tenim previstes sorpreses i activitats especials per 
celebrar-ho tots junts.
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SANT JORDI 2022
DIADA DE SANT JORDI
Dv. 22 d’abril a partir de les 17 h.
A la plaça de davant del centre cívic
Instal·lació interactiva Micro-Sheakespeare
Cia. Toti Toronell

Una tarda plena d’activitats per a totes les edats: tallers, jocs, inter-
canvi de llibres, parades, tertúlia dialògica i moltes propostes més! 

La instal·lació interactiva Micro-Sheakespeare és un espectacle di-
ferent, però molt divertit on el públic és el protagonista d’alguna de 
les històries més conegudes de Shakespeare. La instal·lació consta 
de 5 petits teatres on es representen diferents obres de Shakespea-
re. L’espectador escolta cada obra a través d’uns auriculars durant 
8 minuts.

Ho organitzem amb: Auditori de Sant Martí, Casal Infantil Sant Martí, 
Centre Obert Sant Martí, Ludoteca Ca l’Arnó.
Hi participen: Club d’Escacs Sant Martí, Escola d’Adults de la Ver-
neda - Sant Martí, Verneda Solidària, Foks de l’Avern, Diables i 
Guspires.
Hi col·laboren: Sant Martí Eix Comercial.
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HE ABIERTO LAS FAUCES 
Dv. 13 maig a les 18 h.
A la sala d’actes del centre cívic
Cia. La deshabitada
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

Espectacle de poesia escènica. La deshabitada ens presenta un tre-
ball que combina la poesia amb la presència del cos en moviment. 
‘He abierto las fauces’ és l’am                                                              plia-
ció escènica d’un poemari del mateix nom on diferents atmosferes 
proposen un viatge íntim, un diari obert des de la soledat fins a la 
sensació de descobrir-se llar.

Espectacle emmarcat al Festival Barcelona Poesia

PROCREACIÓ
Programa de residències d’arts escèniques impulsat pel centre cívic 
i l’Auditori de Sant Martí.
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Espectacles familiars de petit format, sobretot de titelles, que bus-
quen la proximitat amb el públic i miren d’actualitzar i reformular els 
llenguatges artístics més propis d’aquesta tipologia d’espectacles.

LA NENA DELS PARDALS
Dv. 10 de juny, a les 18 h
A la sala d’actes del centre cívic
Cia. Tirabec
Edat recomanada: a partir de tres anys.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat

Espectacle de titelles de taula basat en el llibre de la Sara Penny-
packer, inspirat en un fet real, per parlar de la importància de cada 
espècie en el cicle de la vida.
A la Xina dels anys 1950, Mao Zedong va declarar la guerra als par-
dals a les zones rurals, delmant gairebé tots els ocells i creant una 
catàstrofe mediambiental…

Una història per reflexionar sobre consciència mediambiental, va-
lentia i desobediència civil.
Hi haurà postfunció! 

CICLE: LES MUSARANYES
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PERPETRACIONS 2022

XXI FESTIVAL D’ART D’ACCIÓ I PERFORMANCE AL CARRER
Del 2 al 4 de juny
A diferents espais del centre cívic i a l’espai públic 

Perpetracions és un festival d’art d’acció i performance que promou 
la reflexió crítica i la interacció entre creació artística, vida social i co-
munitària. Per a més informació i consultar el programa d’enguany 
podeu visitar el web perpetracions.com on, a partir de maig, es do-
naran a conèixer les propostes seleccionades a la convocatòria.

Activitat paral·lela a Perpetracions

SHOWTIME / A NON PERFORMANCE
Dg. 5 de juny a les 18 h.
A l’Auditori de Sant Martí (Plaça d’Angeleta Ferrer, 2) 
Alina Sokulska
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat. 

On és el silenci a la música? La quietud en el moviment? L’apatia 
en l’acció? La lletjor en la bellesa i la bellesa a la lletjor? L’elecció de 
no actuar quan esperen que et manifestis, l’esforç d’actuar quan ets 
tímid? Com dialoguen la por i la valentia? Com és l’autenticitat darre-
re de la façana? És veritable? És bella? Què és la Bellesa? Aquesta 
peça és un viatge dramàtic i introspectiu a l’ombra de la subcons-
ciència, com el recurs del procés de creació i supervivència.
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MERCATEATRE 2022

XXIV FIRA DE CIRC I ANIMACIÓ AL PARC DE SANT MARTÍ 
Ds. 2 de juliol a partir de les 21.30 h.
Al Parc de Sant Martí (zona de la “gàbia”)

Una Fira per gaudir a la fresca d’una vetllada d’estiu al voltant del 
circ i les varietats o el cabaret, amb artistes emergents i noves pro-
postes d’acrobàcia, malabars, microteatre, clown, il·lusionisme, 
música, improvisació, foc… Una nit inoblidable, plena d’humor i di-
versió. Per a més informació consulteu el web mercateatre.com.

Activitats paral·leles a Mercateatre

TALLER DE CIRC EN FAMÍLIA
Dc. 6 de juliol, a les 17 h.
A la plaça de davant del centre cívic
Adreçada a infants de 8 a 12 anys, acompanyats d’un adult.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat.

Activitat d’iniciació al món del circ, en concret al malabarisme i 
l’acrobàcia. A partir de diferents jocs entre tots i totes practicarem di-
ferents disciplines circenses.

CIRCOGRAFÍA DE UNA TRAVESTI
Dc. 1 de juliol, a les 19 h.
A l’Auditori de Sant Martí (Plaça d’Angeleta Ferrer, 2)
Cia. Victoria Sickness
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat.

Un espectacle de circ que barreja roda cyr, música en viu, acrobà-
cia, patins, text, rap i projeccions.

ESPECTACLES
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FUNKY TRAINING
Dg. 24 d’abril, a les 17 h.
A la sala d’actes del centre cívic
Ho organitzem amb: Barcelona Funky Training.
Participants: Dj Kapi & Miss Izzy & Dj Ross
Col·laboradors: El Generador i Generation Hip Hop Spain.
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

El Funky Training és una sessió, en format de jam oberta, que  con-
vida a ballarins i aficionats al rap, al hip hop o el funk a compartir 
un espai de trobada, d’improvisació i d’intercanvi de coneixements.
Relacionar-se, fer noves amistats i fomentar els valors de la cultura 
urbana entre els ballarins, ancorats en la solidaritat, el respecte a 
la diversitat, la lluita contra el racisme i les desigualtats socials i de 
gènere són alguns dels objectius de la jam, encara que el principal 
és prendre part d’una sessió per a expressar-se a través del ball.
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DIA DE LA DANSA A SANT MARTÍ
EXHIBICIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE DANCES
Ds. 30 d’abril, a les 10.30 h.
A la plaça de davant del centre cívic

Celebrem l’efemèride del Dia Internacional de la Dansa amb una exhi-
bició de ball de diferents estils a càrrec de les escoles i entitats del barri. 

SANT MARTÍ EN FEMENÍ:  O’VARIAS 
Dv. 29 d’abril, a les 19 h.
A l’Auditori de Sant Martí (Plaça d’Angeleta Ferrer, 2)
Cia. Move in Vein
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat.

Un cicle de programació cultural que busca promocionar la cultura 
feta per dones. 

L’experiència de ser dones ens travessa en tot allò que fem. El con-
finament ha posat de manifest, una vegada més, la necessitat de 
vincular-nos de compartir i crear juntes. O’VARIAS és una peça que 
explora la nostra realitat com a dones en un sistema heteropatriarcal i 
capitalista que ens oprimeix de manera subtil però inevitable. Aques-
ta peça és una lluita per desconstruir la nostra pròpia educació, per 
a qüestionar allò que som i mostrar la nostra vulnerabilitat; narrar la 
nostra pròpia història.

Una aposta per la reflexió crítica i l’educació com a única sortida a una 
societat que ens vol productives, submises i alienades.
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RESONARE: CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA 
CLÀSSICA

LES GOÛTS RÉUNIS
Ds. 30 d’abril, a les 18.30 h.
A l’Església de Sant Martí de Provençals (Plaça d’Ignasi Juliol)
Formació Pergamo Ensemble
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat

Sonates franceses i italianes per a violoncel i baix continu. Aquest 
programa s’inspira en el text, que en 1704 Jean-Laurent Le Cerf de 
la Viéville va publicar al voltant de quins dels dos estils, si l’italià o 
el francès, s’apropava més al veritable bon goût musical. Aquesta 
comparació va donar lloc a moltes discussions. En aquest progra-
ma tindrem ocasió d’escoltar magnífics exemples dels caràcters 
contraposats de les dues nacions, de la mà de Vivaldi, Geminiani, 
Boismortier o Barriere, entre altres.

VISIONS
Ds. 11 de juny, a les 18.30 h.
A l’Església de Sant Martí de Provençals (Plaça d’Ignasi Juliol)
Formació Kambras Quintet
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat

Visions és el concert que ofereix KamBrass Quintet, una mirada 
diferent del quintet de metalls. Un programa dins del programa de 
Festa Major de La Palmera amb musicalitat, energia on la versati-
litat i el potencial d’aquesta formació es faran visibles al llarg de tot 
el programa. El quintet de metalls com a altaveu de les nostres vi-
sions musicals.
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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.

EXPOSICIÓ: REFERENT ÉS NOM DE DONA

Del 5 d’abril al 4 de juny
A la sala d’exposicions La Tercera
A càrrec de l’artista Montserrat Anguiano

Mostra de pintura on l’artista fa un recorregut per diverses femini-
tats afrodescendents rellevants en la història.

Activitats paral·leles a l’exposició

VISITA GUIADA I CONFERÈNCIA
Feminisme negre
Dijous 7 d’abril a les 19 h.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

Un recorregut pels noms i històrics dels referents de la lluita feminis-
ta i antiracista negra. A càrrec de Montserrat Anguiano per endinsar 
al públic en la història de les icones afro, des de diferents àmbits.

PERFORMANCE DE BODY-ART
Dissabte 4 de juny
A càrrec de Montserrat Anguiano
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat.

Acció artística que utilitza el cos i la pintura com a element de de-
núncia. El cos de la dona, en particular el de la dona negra, tantes 
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vegades sotmès, es converteix en el llenç perfecte. Colors prima-
ris sobre pell que expressen l’opressió del cos negre, denunciant 
l’hipersexualizació d’aquest. Perquè negre és bellesa.

Emmarcat en el Festival d’art d’acció Perpetracions 2022
Més informació al web del perpetracions.com.

MOSTRA DE TREBALLS: ESCOLA D’ADULTS

Del 9 de juny al 8 de juliol
A la sala d’exposicions La Tercera

Durant el mes de juny l’alumnat dels tallers de l’Escola d’adults, fa 
una mostra dels treballs artístics: pintura, ceràmica, marqueteria,   
artesanies i fotografia, fets durant aquest curs escolar. 
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GÈNERE I LGTBIQ+

Les identitats de gènere i la diversitat sexual són considerades, 
cada vegada més, qüestions fonamentals per desenvolupar les 
capacitats humanes i impulsar la igualtat d’oportunitats. 

COL·LOQUI INTERACTIU SOBRE REALITATS 
TRANS I LGBTIQ+
La resposta a tot el que preguntaries a una dona trans

Dj. 9 de juny a les 19 h. 
Sala d’actes del centre cívic
A càrrec de Valentina Berr. Col·lectiu La Cicatriz
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat

Què penses quan veus a una dona trans pel carrer o a un bar pre-
nent alguna cosa? Et sorgeixen preguntes? Quins prejudicis tens 
cap a ella? I d’on venen? Com és una dona trans? Com sap que 
és una dona? Què és ser dona? I què és ser home? I com sé què 
soc jo? Com és el dia a dia d’una dona trans? Com podem actuar 
en enfront d’un cas de transfòbia? Li poden agradar les noies a 
una dona trans? Es deixa de ser lesbiana si se sent atracció per 
una noia trans? Per què s’hormonen? I si s’hormonen, poden eja-
cular? Poques vegades es té la possibilitat de tenir a una dona 
trans al davant en un escenari on sí que se li pugui preguntar tot 
sense cap altre filtre que la voluntat de saber i d’entendre.

Activitat organitzada en col·laboració amb el projecte Regenera’t 
del Centre Cívic Pati Llimona.





Activitats que es realitzen al nou espai d’hort urbà del centre 
cívic. Un nou projecte emmarcat dins la programació de comme-
moració dels 40 anys de l’equipament. 
Vine a conèixer aquest nou espai i deixa la teva empremta verda! 
Si voleu participar en aquest projecte, pots escriure a dinamitza-
ció@ccsantmarti.net.

Aquesta primavera us proposem dos tallers per compartir expe-
riències sobre horts urbans i aprendre particularitats d’algunes 
plantes.

RECOL·LECCIÓ, ROTACIÓ I ASSOCIACIÓ 

Divendres 6 de maig a les 18 h.
Preu: 7,02 €
A l’hort del pati del centre cívic
Activitat amb inscripció prèvia

Si vols saber més sobre els cultius de temporada, el seu cicle de 
cultiu, les associacions i les rotacions no et pots perdre aquest 
taller.

GERMINATS I BROTS 

Divendres 29 d’abril a les 18 h.
Preu: 7,02 €
A l’hort del pati del centre cívic
Activitat amb inscripció prèvia

Aprèn a fer els teus propis germinats i brots d’una manera senzi-
lla, divertida i saludable! 
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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. Aforament limitat

CRÒNICA NEGRA DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Dilluns, 28 març 

La seguretat al barri. Dades de l’Índex de Victimització. El pisto-
lerisme dels anys vint a les fàbriques del barri. El tiroteig de la 
caserna de la Policia Armada. Les manifestacions racistes de 
1982. Els enderrocs provocats per l’aluminosi als barris de La Pau 
i Via Trajana. Explosions, incendis i accidents laborals. 

ELS NOMS DELS CARRERS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Dilluns, 4 abril

Carrers que venen del Poblenou. Carrers, places i jardins amb 
nom de dona. Els pedagogs de La Pau. 150è aniversari del naixe-
ment de Francesca Bonnemaison. 125è aniversari del naixement 
de Mercè Capsir. 125è aniversari del naixement de Conxita Badia. 
Nomenclàtor: el terror dels carters. Els espais sense nom.

FA 125 ANYS: L’AGREGACIÓ DELS POBLES DEL PLA A BAR-
CELONA L’ANY 1897
Dilluns, 25 abril

El final de la Guerra de Successió. El Decret de Nova Planta de 
1716. Creació dels pobles del Pla de Barcelona: Santa Maria de 
Sants, Sant Vicenç de Sarrià, Les Corts, Sant Gervasi de Casso-
les, Gràcia, Sant Joan d’Horta, Sant Andreu de Palomar i Sant 



CONFERÈNCIES
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Martí de Provençals. El Pla de l’Eixample de Cerdà al poble de 
Sant Martí de Provençals. L’agregació a Barcelona el 20 d’abril 
de 1897.

ARBRES I PARCS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Dilluns, 2 maig

Els parcs de Barcelona. La lluita per les zones verdes. El parc de 
Sant Martí. L’Atles de Biodiversitat. Observar els ocells al barri. Ar-
bres d’Interès Local. Tipologia dels arbres de La Verneda de Sant 
Martí. Una verneda sense verns.

DIABLES I GEGANTS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Dilluns, 9 maig

La cultura popular al barri. La Colla de Diables de la Verneda i 
Guspires de Sant Martí. La Colla Gegantera de La Verneda-Sant 
Martí. La festa del Popularri. Història de la Festa Major.

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ SOTA TERRA
Dilluns, 16 maig

La Verneda de Sant Martí oculta: mapa del barri sota la cota zero. 
Clavegueram, electricitat, gas, telefonia, recollida pneumàtica 
d’escombraries, metro, tramvia... Les galeries de serveis. La nova 
estació intermodal de La Sagrera.

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ: UN NOU BARRI FERROVIARI
Dilluns, 23 maig

El tren a la Verneda de Sant Martí des del 1854. La nova estació 
ferroviària de La Sagrera: rodalies, alta velocitat, metro, parc li-
neal. Transformacions socials generades pel canvi d’ocupació del 
territori. Més de tres mil nous habitatges al voltant de Can Riera. 
Els nous equipaments. El dipòsit d’aigües pluvials.
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CONFERÈNCIES

TESTIMONIS DE LA HISTÒRIA DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Dilluns, 30 maig

La construcció de la història del barri mitjançant la història oral. La 
“Biblioteca Humana”: així ho recordem.

La SELAV publica tres cops l’any un butlletí en format de revista di-
gital 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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ITINERARIS I SORTIDES

RUTABARRI: ITINERARIS DE PROXIMITAT

En les visites de Rutabarri passejarem pels indrets catalogats 
com a patrimoni municipal i, a més, per tot un seguit de racons 
ben desconeguts per gran part del veïnat. 
Tenim servei d’audioguies per poder seguir més còmodament 
l’activitat. 

GUIPÚSCOA: L’EIX VERTEBRADOR DE LA VERNEDA DE 
SANT MARTÍ
Ds. 9 d’abril a les 11 h.
Duració aproximada: 2 hores
A càrrec de la SOCIETAT D’ESTVDIS DE LA VERNEDA DE 
SANT MARTÍ.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat

Un recorregut des del carrer Espronceda fins al d’Extremadura, 
seguint les passes de l’escultura Línia de La Verneda, que mos-
tra la història del carrer i dels seus elements més significatius: 
parades de metro, antic cine Levante, mural Panorama i Centre 
Cívic Sant Martí, comissaria, blocs de La Caixa, plaça del Ram 
de l’Aigua, Correus, rambla Prim, barri de La Pau i creu de terme.

BOTIGUES CENTENÀRIES: SUPERVIVENTS DEL PAS DEL 
TEMPS
Ds. 7 de maig a les 11 h.
Duració aproximada: 2 hores
A càrrec de Marga Arnedo de Conèixer Bcn
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat

El pas del temps les ha convertit en exemples vius de la història 
comercial del nostre país. Són les més ancianes de les botigues 
barcelonines, petites joies conservades gràcies a les cures dels 
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ITINERARIS I SORTIDES

seus propietaris. Un recorregut encisador que vol ser un home-
natge al petit comerç del nostre país. 

PLANTA’T A SANT MARTÍ
Ds. 21 de maig a les 11 h.
Duració aproximada: 2 hores
A càrrec de Ricard Llerins.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat

Una passejada pel barri de Sant Martí de Provençals per des-
cobrir les espècies vegetals amb les quals convivim i gaudir del 
despertar de la primavera.
Ricard Llerins, veí de La Verneda, és autor dels llibres «100 Ar-
bres singulars de la ciutat de Barcelona» i «Arbres admirables de 
la província de Barcelona». 

RUTA HISTÒRICA PER LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Ds. 18 de juny a les 10 h.
Duració aproximada: 3 hores
A càrrec de la SOCIETAT D’ESTVDIS DE LA VERNEDA DE 
SANT MARTÍ.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Aforament limitat

Itinerari pels indrets més interessants del barri i el seu patrimoni 
arquitectònic.  Des dels orígens romans fins a l’estació del  tren 
d’alta velocitat. Per conèixer el significat dels noms dels carrers 
i places i de les biografies de a qui estan dedicades. Descober-
ta dels llocs més amagats com la tapa Damm o el passatge de 
Maria Vila.



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

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 Comu-
nitària 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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SERVEIS

RACÓ DE BOOKCROSSING: LLIBRES EN XARXA

PUNT INFO-JOVE
Punt InfoJOVE Sant Martí Antena Jove
Tots els dimarts de 15.30 a 20 h a la 3a planta del Centre Cívic. 
Assessories per a joves.

CAFETERIA SANT MARTÍ



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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ENTITATS ESTABLES CENTRE CÍVIC



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

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

MÉS INFORMACIÓ

@centrecivicsantmarti
@ccsantmarti
informacio@ccsantmarti.net
barcelona.cat/ccsantmarti
youtube.com/CentreCívicSantMartíFo
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