
 

Agenda
Dissabte 20 de setembre* 
Espectacle de Foc al poble de Riudaura 
(Garrotxa)

Organitza: El Drac de Sant Just Desvern
Hora a determinar

Divendres 26 de setembre *
Correfoc de la Festa Major   
de Molins de Rei

Participa: El Drac de Sant Just Desvern
Hora a determinar

Divendres 26 de setembre (19 h)*

Conferència “L’arquitectura empeltada”

Dintre de les Jornades Europees 
de Patrimoni, conferència a càrrec 
d’un arquitecte sobre el significat de 
l’arquitectura empeltada

Lloc de trobada: Can Ginestar

Organitza: Centre d’Estudis Santjustencs 
amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal 
de Sant Just Desvern

Diumenge 28 de setembre (11 h)*
Passejada visual d’arquitectura 
empeltada

Dintre de les Jornades Europees de 
Patrimoni, passejada per observar 
diversos edificis transformats i empeltats, 
amb explicacions a peu de carrer dels 
canvis soferts: Biblioteca Joan Margarit 
empeltada a Can Ginestar, Cases del carrer 
Bonavista/Creu, L’Hostal Vell

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Centre d’Estudis Santjustencs 
amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal 
de Sant Just Desvern

Dilluns 20 d’octubre (19 h)*
Presentació del llibre “Fets i 
conseqüències del 1714 al Baix 
Llobregat”

Presentació d’un llibre que recull 
diversos fets de la Guerra de 
Successió al Baix Llobregat, a càrrec 
de Josep Campmany i Juli Ochoa

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Centre d’Estudis 
Santjustencs, col·labora Centre 
d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat

Dimarts 21 d’octubre (19 h)*
Conferència: “Olímpics Santjustencs”

Xerrada sobre el moviment olímpic i 
la seva relació amb Sant Just Desvern, 
a càrrec de Joan Manuel Surroca i 
Carmona, pertodista

Lloc: Centre Cívic Salvador Espriu

Organitza: Centre d’Estudis 
Santjustencs

 

Dimecres 22 d’octubre (17.30 h) 

Hora del conte ***
(infants a partir de 3 anys) 
amb Raquel de Manuel

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dijous 23 d’octubre (19 h)*
Conferència: “Una visió de Sant Just 
Desvern del 1714”

Xerrada sobre com era Sant Just 
Desvern al voltant de 1714, a càrrec 
d’Olga Sbert i Francesc Riera

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Centre d’Estudis 
Santjustencs

 

Divendres 24 d’octubre (18 h)*
Taller de galetes per a nens

Elaboració de galetes amb forma de 
fulles de tardor, sota la supervisió de 
socis/es i simpatitzants del Centre 
d’Estudis Santjustencs

Lloc: Escola Marrecs

Organitza: Centre d’Estudis 
Santjustencs

 

Dissabte 25 d’octubre (11 h)*
Mostra de fulles de tardor

Mostra de galetes amb forma de 
fulles de tardor aportades pels socis i 
simpatitzants del CES

Lloc: Carrer Bonavista, davant del 
Mercat Municipal

Organitza: Centre d’Estudis 
Santjustencs

 

Diumenge 26 d’octubre *
Matinada de les Festes de la Tardor

Participa: El Drac de Sant Just Desvern
Hora a determinar

 

Novembre Literari
del 3 al 30 de novembre
Lloc: Biblioteca Joan Margarit i Escola 
d’escriptura de l’Ateneu
Per més informació 
adreçeu- vos a Can Ginestar.  

 

Dimecres 5 de novembre (17.30 h)

Baby contes **  
(infants d’1 a 2 anys exclusivament)
amb Sandra Rossi

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Cursos
Per a persones joves i adultes

Arts Plàstiques 
Alabastre
Dilluns (18 h-20 h) A1
Preu: 75 € /trimestre

Ceràmica
Dilluns (10 h-12 h) C1
Dilluns (16 h-18 h) C2
Dilluns (18 h-20 h) C3
Preu: 75 € /trimestre

Modelatge amb   
pasta de paper   NOU 

Dilluns (16 h-18 h) MPP1
Preu: 75 € /trimestre

Dibuix
Dijous (18.15 h-20.15 h) D1
Preu: 63 € /trimestre

Escultura
Dimecres (10 h-12 h) E1
Dimecres (18.15 h-20.15 h) E2
Preu: 75 € /trimestre

Espai i relació, concepte 
i realització d’un projecte 
creatiu  NOU 

Dimecres (18 h-19.45 h) ER1
Preu: 75 € /trimestre 

Experiència Plàstica
(Llançar-se a experimentar)
Dimarts (18.15 h-20.15 h) EX1
Preu: 75 € /trimestre

Can Ginestar
C. Carles Mercader, 17 

Tel. 93 480 95 64 
canginestar@santjust.cat

Matins: De dilluns a dijous de 9.45h a 13.30h
Tardes: de dilluns a dijous de 15.45h a 21.30h i divendres de 15.45h a 20.30h
Dissabtes  de 9.45 h a 13.30 h Diumenges de 12 h a 14 h 

El centre romandrà tancat els dies: 11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de 
novembre i 6, 7, 8, 24, 25, 26 i 31 de desembre

Lloguer de sales a empreses o particulars
Cessió de sales a entitats

Informació al propi Centre

Entitats amb seu a Can Ginestar

Centre d’Estudis Santjustencs
centredestudis@santjust.org | www.sanjust.org/centredestudis

Colla gegantera de Sant Just
mbel3@xtec.cat (secretaria) | www.santjust.org/geganters

Colla de gralleres Grallaguai
mbel3@xtec.cat (secretaria) 

El Drac de Sant Just
drac@santjust.org | www.santjust.org/drac

Grup Espeleològic Rats Penats
gerpsantjust@hotmail.com

Santjust Horb Am Neckar, Amics
horb@santjust.org / www.santjust.org/horb

Diablets de Sant Just
diablets@santjust.org | www.santjust.org/diablets

Centre adaptat per a persones amb discapacitat

Horari de l’Arxiu Històric Municipal
Els dimarts  i el dijous
de 10 h a 13.30 h i  de 16 h a 20.30 h  
www. santjust.cat/arxiu

!

Horari d’hivern de la Biblioteca fins al 
14 de juny:  Matins: Dimarts, dijous i 
dissabtes de 10h a 13.30h, Tardes: De 
dilluns a divendres de 15.45h a 20.15h

Horari d’estiu de la Biblioteca des del 15 
de juny fins al 14 de setembre: 
Matins: Dijous de 10h a 10.30h
Tardes: De dilluns a divendres de 15.45h a 
20.15h. Agost tancat

biblioteca@santjust.cat 
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Per a poder inscriure-us a qualsevol 
dels cursos, s’ha d’emplenar un full 
d’inscripció per disciplina, indicant el 
codi o codis, segons la vostra preferència 
horària. Només en cas de vacants, podrà 
realitzar-se la inscripció, iniciat el curs. 
Altes i baixes: durant tot el curs

Blog Arts Plàstiques
http://gaudim-creanart.blogspot.com.es

Dimecres 
12 de novembre (19.30 h) 

Presentació de l’antologia Poemes de 
Joan Vinyoli

A càrrec de Joan Margarit, autor 
d’aquesta compilació. El llibre aporta 
una visió especial de l’obra de Vinyoli, 
una lectura diferent d’algú que també 
és poeta. L’acompanyarà el crític literari 
Sam Abrams

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Biblioteca Joan Margarit
 

Dimecres 
19 de novembre (17.30 h) 
Hora del conte ***
(infants a partir de 3 anys) 

De quin planeta ets Anna Tarambana? 
amb Mon mas

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Biblioteca Joan Margarit
 

Dimecres 26 de novembre (19 h)

Club de Lectura de Novel·la Negra 

Conduït per Paco Camarasa de la 
Llibreria Negra i Criminal

Inscripcions a la biblioteca a partir del 
20 d’octubre

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Biblioteca Joan Margarit  

Dissabte 20 de desembre (18 h)*
Vetllada Literària d’Hivern

Lectura de poemes

Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Organitza: Centre d’Estudis 
Santjustencs

Exposicions

Sales El Celler de Can Ginestar 
i Sala Ponent

• Del 4 de setembre al 11 d’octubre

Exposició d’Enke-Birgit Machinek i 
Dogny Abreu Viamonte: “Trobada 
entre tapís i escultura”

• Del 16 d’octubre al 30 de novembre 

“Jocs d’art, amb Artístes, Infants i 
Mestres”
Exposició a càrrec del Taller de Plàstica 
Carrau Blau 

• 4 de desembre

Exposició de fotografies de   
Francesc Fàbregas 
Les exposicions les organitza:
L’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Les inauguracions són sempre a les 19.30 h 
el primer dia que s’indica a la ressenya 

* Fins dimarts 30 de setembre es poden 
presentar propostes expositives per al 
Celler de Can Ginestar i la Sala Ponent. Per 
a més informació podeu trucar al 93 480 48 
00 o al 93 480 95 64

Centre d’Interpretació del 
Municipi –CIM- 

• Del 8 al 28 de setembre
  Pròxima parada 9N
  Organitza: ANC

• Del 6 al 29 d’octubre
  Les feines del camp
  Organitza: Agrupació Fotogràfica  
  Sant Just i Arxiu Municipal

• De l’1 al 16 de novembre
  Exposició a càrrec d’Òmnium Cultural

• Del 27 de novembre al 
  5 de gener de 2015
  La Rambla fa 100 anys!! Recorregut 
fotogràfic i documental

  Organitza: Arxiu Municipal amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis 
Santjustencs

Arxiu 
Municipal
A fi de mostrar com va ser el 
creixement derivat del projecte de la 
Rambla signat el 1914, a final d’any, al 
Centre d’Interpretació del Municipi en 
cooperació amb el Centre d’Estudis 
Santjustencs, realitzarem una exposició 
fotogràfica i documental on totes 
aquelles persones que ho desitgin 
i tinguin materials gràfics o escrits, 
podran participar-hi adreçant-se a 
l’Arxiu Municipal.

Podeu seguir les nostres activitats al 
Bloc de Cultura i Patrimoni:

http://desverncultura.wordpress.com 

Totes les entitats del municipi que 
organitzen activitats de cultura, difusió del 
patrimoni, cultura popular i festes hi podeu 
participar enviant els vostres articles al 
correu de l’Arxiu (arxiumunicipal@santjust.
cat) i deixant els vostres comentaris al Bloc.

Gravat
Dilluns (18 h-20 h) GR1
Preu: 75 € /trimestre

Històries de l’art a través de 
les tècniques artístiques 
Dilluns (18 h-19.30 h) H1
Preu: 75 € /trimestre

Investigació d’esmalts  
aplicats al torn  NOU 

Dimarts (17 h-19 h) IE1
Preu: 75 € /trimestre 

Apunts de model masculí i 
femení del natural 
Dimecres (11 h-12.30 h) MM1
Dimecres (18 h-19.30 h) MM2
Preu: 75 €/trimestre

Pintura
Dimarts (11 h-13 h) P1
Dimarts (16 h-18 h) P2
Dimarts (18 h-20 h) P3
Dijous (11 h-13 h) P4
Dijous (16 h-18 h) P5
Dijous (18 h-20 h) P6
Preu: 55 € /trimestre

Pràctiques de torn  NOU 

Dimecres (10 h-12 h) PT1
Dimecres (18.15 h-20.15 h) PT2
Preu: 75 €/trimestre 

Retaule
Dimecres (11 h-13 h) R1
Dimecres (16 h-18 h) R2
Dimecres (18 h-20 h) R3
Preu: 75 € /trimestre

Torn
Dimarts (10.30 h-12 h) T1
Dimarts (19.15 h-20.45 h) T2
Preu: 58 € /trimestre

Vitralls  NOU 

Dijous (18 h-20 h) VI1
Preu: 75 €/trimestre

Biblioteca 
Joan Margarit
La biblioteca Joan Margarit ofereix 
servei de préstec, connexió wi-fi i 
ordinadors personals de treball amb 
accés a Internet. Als 800 m2 d’aquest 
equipament hi trobareu un espai 
especial per a infants, àrea de consulta, 
taules de treball, àrea de música i 
cinema, àrea de revistes i premsa 
diària. També s’hi fan activitats culturals 
per a tots els públics

Clubs de lectura de la 
Biblioteca Joan Margarit
Club del dimarts 
(tercer dimarts del mes de 19h a 20.15h) 

Club del dijous 
(primer dijous del mes de 19h a 20.15h)

Trobada mensual d’octubre a juny (excepte 
desembre). Inscripcions a la biblioteca 

Preu: 6€

Club de novel·la negra (trimestral)
1 tertúlia al trimestre (consultar programació 
de la biblioteca)

Dissabte 4 d’octubre *
XX Trobada Bestiari de Foc del Baix 
Llobregat a Viladecans

Participa: El Drac de Sant Just Desvern
Hora a determinar

Dissabte 11 d’octubre * 
Correfoc de la Festa de la Tardor de 
Sant Feliu de Llobregat

Participa: El Drac de Sant Just Desvern 
Hora a determinar

 

Dilluns 13 d’octubre (17.30 h)

Baby contes ** 
(infants d’1 a 2 anys exclusivament)

El cargol i l’herba de poniol, 
amb Gina Clotet 

Al Celler de Can Ginestar

Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dissabte 18 d’octubre *
Visita a les mines d’aigua de Sant Just 
Desvern

10 h - Recepció interessats a Can 
Ginestar. 10.15 h - Explicacions i 
audiovisual (Can Ginestar). 12 h - Visita 
mina Can Candeler 13 h - Cloenda
Nota: Per imperatius legals, cal que les 
persones que desitgin visitar l’interior de 
la mina disposin de la llicència esportiva 
corresponent, en el cas de la Federació 
Catalana d’Espeleologia és suficient la 
bàsica, en el cas de la FEEC (Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya) 
caldrà la llicència C

Per informació prèvia i reserves per a 
l’activitat cal que us adreceu abans del 
dia 15 d’octubre al correu electrònic 
gerpsantjust@hotmail.com o bé al telèfon 
606235306 (Francesc Riera)

Organitza: Grup Espeleològic Rats 
Penats

Les places són limitades. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca, per correu electrònic biblioteca@
santjust.cat o per telèfon al 93 475 63 00. Les inscripcions s’obren una setmana abans de la sessió

Aforament limitat. Entrada amb tiquet. Els tiquets es repartiran al vestíbul de Can Ginestar el mateix dia 
de la sessió, a la tarda i presentant el carnet de la Biblioteca fins a esgotar l’aforament màxim de la sala

*** *

Programa 2014
Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

Centre 
Cívic
Joan 
Maragall

Activitats de les entitats residents  
a Can Ginestar



Dilluns 13 d’octubre (18 h)

L’ordinador: manteniment del 
maquinari (hardware)

Ensenyarem a identificar els 
components bàsics d’un ordinador de 
sobretaula i d’un portàtil, com netejar 
físicament l’ordinador i alguns trucs per 
fer durar les bateries dels portàtils

Cal inscripció prèvia

Organitza: Ajuntament de Sant Just i 
Solidança

Diumenge 
19 d’octubre (10.30 h) *
 XXV Cursa Popular

 Inscripcions: el mateix dia, de 9.30 h a 
10.15 h al Centre Cívic Joan Maragall 

 Activitat gratuïta

 Organitza: AVV de Sant Just

Diumenge 19 d’octubre (12 h) *
Ballada de sardanes, amb la cobla La 
Flama de Farners

A Can Ginestar

Organitza: Agrupació 
Sardanista Sant Just  

Dilluns 20 d’octubre (18 h)

L’ordinador: manteniment del 
programari (software)

Ensenyarem com mantenir el 
sistema operatiu Windows en bones 
condicions: desfragmentar, usar 
programes de neteja i reduir els 
programes d’inici. Ensenyarem com 
fer còpies de seguretat i a lluitar 
contra l’obsolescència programada. 
També parlarem de les bateries dels 
ordinadors portàtils i els carregadors.

Cal inscripció prèvia

Organitza: Ajuntament de Sant Just i 
Solidança

Agenda
Aula de cuina

Els formatges artesans catalans,   
un valor en alça

A l’hora d’escollir un vi per 
acompanyar uns formatges apareixen 
alguns dubtes. Quin podria ser el 
millor, ens preguntem moltes vegades. 
Un vi blanc lleuger o amb cos? Un vi 
negre jove o amb criança? I si fos un vi 
escumós? O una sidra, una cervesa….

Tan important com el vi també ho és el 
tipus de formatge. Ara estem vivint un 
gran moment per als formatges artesans 
que s’elaboren arreu de Catalunya, molts 
d’ells desconeguts encara.

Us proposem un tast dividit en 3 
sessions, cada dia es tastaran 3 
formatges i 3 vins:

Dimecres 17 de setembre (18.30 h): 
formatges de vaca 

Dimecres 15 d´octubre (18.30 h): 
formatges d´ovella

Dimecres 12 de novembre (18.30 h): 
formatges de cabra

Tast molt pràctic i on pretenem trencar 
molts tòpics.

Cal inscripció prèvia, mínim 8 persones

Preu: 9,73 € /per dia

Organitza: Ajuntament de Sant 
Just Desvern i Celler de Can Mata 

Dijous 
11 de setembre (12 h) *
Ballada de sardanes, amb la cobla 
Juvenil de Solsona

Al monument de l’11 de setembre

Organitza:  Agrupació Sardanista   
Sant Just

Dissabte 
25 d’octubre (10.30 h)

Itinerari Cultural: Barcelona de cine

Barcelona és una ciutat on s’han rodat 
moltes pel·lícules, a vegades com 
a la ciutat real i altres, convertint-la 
en altres llocs. És una ciutat molt 
valorada pels directors de cinema, té 
molts estils arquitectònics, barris de 
diferents èpoques de construcció, té 
molta llum i moltes hores de sol i té 
un bon clima. Descobreix amb aquest 
itinerari la ciutat d’una manera diferent, 
coneixent els secrets de la Barcelona 
cinematogràfica, veient els llocs 
escollits pels grans directors de cinema 
com Pedro Almodovar o Woody Allen, 
passejant pels llocs on van passar 
Javier Bardem, Penelope Cruz, Cecilia 
Roth, Scarlett Johansson o Claudia 
Cardinale

Punt de trobada: Monument de Colom, 
escales cantó muntanya

Informació i inscripcions al CC Joan 
Maragall fins al dimecres 22 d’octubre

Preu: 11,67 € 

Dissabte
15 de novembre (10.30 h)

Itinerari Cultural: La Barcelona del 1714. 
Escenaris de la Guerra de Successió

La Guerra de Successió de la 
monarquia hispànica (1702-1715) va 
ser un conflicte internacional de grans 
dimensions. El testament de Carles II 
a favor de Felip d’Anjou va provocar la 
creació de la Gran Aliança de la Haia, 
que va proclamar successor de Carles 
II l’arxiduc Carles d’Àustria i, va iniciar 
una guerra contra els estats borbònics 
de França i Espanya. Catalunya va 
sortir molt malparada d’aquesta 
guerra. Barcelona conserva, encara, 
molts espais que recorden els fets de la 

 

Noves 
Tecnologies

Informàtica bàsica 
Dilluns (16.30 h-18 h) INB-1
Preu: 85 €/ trimestre

Informàtica nivell 2   NOU 

Dilluns (18.30 h-20 h) IN2-1
Preu: 85 €/ trimestre

Il·lustrator 
Aprèn a dibuixar amb 
l’ordinador
Dimarts (16.30 h-18 h) IL-1
Preu: 85 €/ trimestre

Crea una web senzilla amb 
Dreamweaver. 
Aprèn les bases dels llenguatges de 
programació html i css 
Dimarts (18.30 h-20 h) WEB-1
Preu: 85 €/ trimestre

Internet per a tots 
els dispositius   NOU 

(tablet, mòbil, ordinador...)
Dimecres (16.30 h-18 h) IN-1
Preu: 85 €/ trimestre 

Paquet Office   NOU 

1er trimestre: Word
2on trimestre: Excel
3er trimestre: PowerPoint
Dimecres (18.30 h-20 h) PO-1
Preu: 85 €/ trimestre 

Crea el teu blog amb Bloggia i 
connecta’l a les xarxes socials
Dijous (16.30 h-18 h) BLOG-1
Preu: 85 €/ trimestre

Photoshop bàsic
Dijous (18.30 h-20 h)    PH-1
Preu: 85 €/ trimestre 

Photoshop avançat, 
retoc fotogràfic
Divendres (18 h-19.30 h) PHA-1
Preu: 85 €/ trimestre

Connecta tots els teus 
dispositius multimèdia
Divendres (16.15 h-17.45 h) MU-1
Preu: 85 €/ trimestre

Francès conversa 
Dimecres (17.30 h-19 h)  FC-1
Dimecres (19 h-20.30 h) FC-2 
Preu: 70 €/ trimestre 

Francès dinàmic 
Dilluns (18.45 h-20.15 h)    FD-1                    
Preu: 70 €/ trimestre 

Italià per a principiants   NOU 

Dijous (17.15 h-18.45 h) ITP-1
Preu: 70 €/ trimestre 

Italià conversa
Dijous (18.45 h-20.15 h) ITC-1
Preu: 70 €/ trimestre 

Iniciació a l’alemany 
Dimarts (17 h-18.30 h)  IAL-1 
Preu: 70 €/ trimestre

Alemany nivell 2   NOU 

Dimarts (18.45 h-20.15 h) AL2-1 
Preu: 70 €/ trimestre

Monogràfic de risoteràpia   NOU 

Divendres 17 i 24 d’octubre
(16.15 h-17.45 h) MR-1 
Preu: 11.70€/les dues sessions

Cursos
Per a persones joves i adultes

Desenvolupament
Personal 
Ioga 
Dimarts (17 h-18.30 h) I-1  
Dimarts (18.45 h-20.15 h) I-2 
Preu: 70 €/ trimestre

Zumba
Dilluns (17 h-18.30 h) ZM-1
Divendres (17.45 h-19.15 h) ZM-2  
Preu: 70 €/ trimestre

Chi kung  NOU   
Dijous (18.45 h-20.15 h) CH-1 
Preu: 70 €/ trimestre

Patxwork 
Dijous (16 h-17.30 h)     PTX-1
Preu: 70 €/ trimestre

Troba feina i sedueix   NOU 

Dilluns (18.30 h-20 h) TF-1 
Preu: 70 €/ trimestre

Anglès conversa
Dimecres (17 h-18.30 h) AC-1
Dijous (17 h-18.30 h)  AC-2 
 Preu: 70 €/ trimestre 

Anglès per a principiants   NOU 

Dimecres (18.45 h-20.15 h) AP-1
Dijous ( 18.45 h-20.15 h) AP-2 
Preu: 70 €/ trimestre 

Centre Cívic Joan Maragall
C. Major, 17 
Tel. 93 470 03 30
aj221.ccjoanmaragall@santjust.cat

Matins tancat 
Tardes: de dilluns a dijous de 16h a 20.30h i divendres de 16h a 20h
Dissabtes i diumenges, tancat

El CC Joan Maragall romandrà tancat els dies:
11 de setembre i  8, 24, 25, 26 i 31 de desembre

Accés lliure a la Sala de Noves Tecnologies amb connexió gratuïta a Internet
Accés lliure a l’Aula d’Estudi
Punt d’intercanvi 
Busca, ofereix, exposa i demana el que vulguis en aquest taulell
Lloguer de sales a empreses o particulars
Cessió de sales a entitats
Punt de trobada per a parelles lingüístiques del Servei Local de Català 
Punt de recollida d’oli de cuina domèstic

Informació al propi Centre

Entitats amb seu al Centre Cívic Joan Maragall

Agrupació Sardanista Sant Just 
justsardanes@gmail.com

AVV de Sant Just
avvdesantjust@yahoo.es |  www.santjust.org/avvdesantjust  

Comissió de Festes del Barri Nord
cfestesbarrinord@gmail.com  

Súmate
info@sumate.cat / www.sumate.cat

Centre adaptat per a persones amb discapacitat

L’horari dels cursos podrà modificar-se 
en funció dels horaris de l’equipament; 
així com el professorat que imparteix les 
classes, per causes alienes a l’Ajuntament.

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels 
cursos, s’ha d’emplenar un full d’inscripció 
per disciplina, segons la vostra preferència 
horària. En cas de vacants, es podran 
realitzar inscripcions. Altes i baixes durant 
tot el curs

* Activitats de les entitats residents  
 al Centre Cívic Joan Maragall

!

Guerra de Successió i, al llarg d’aquest 
recorregut, visitarem els indrets on es 
va produir el setge que es va prolongar 
durant catorze mesos i que va culminar 
l’onze de setembre amb l’assalt de les 
tropes borbòniques i les conseqüències 
que va tenir per a la ciutat.

Punt de trobada: Monument del 
General Moragas, davant de la Facultat 
de Nàutica

Informació i inscripcions al CC Joan 
Maragall fins al dimecres 12 de 
novembre

Preu: 11,67 €

Dimecres 
19 de novembre (18.30 h) 

Setmana Europea de Prevenció 
de Residus

Taller d’embolcalls amb patxwork

Amb petits retalls de roba i un plàstic 
resistent, crearem el nostre propi 
recipient per portar l’entrepà a tot arreu.

Informació i inscripcions al CC Joan 
Maragall

Activitat gratuïta

Organitza: Ajuntament de Sant Just 
Desvern i Solidança

Diumenge 
23 de novembre *
Amb motiu de la trobada sardanista

A les 10.30 h
Ballada  de sardanes, amb la Cobla de 
Ciutat de Cornellà

A les 12.15 h
Ballada  de sardanes, amb la Cobla 
Mediterrània

Al Parc de Torreblanca

Organitza: Agrupació Sardanista   
Sant Just 

Dimecres 
10 de desembre (18 h) 

Aprèn a maquillar per les   
festes infantils!

Taller teòric on t’ensenyaran a 
maquillar diferents personatges amb 
la tècnica del pinzell.

Informació i inscripcions al CC Joan 
Maragall

Preu: 9,73 €

Dissabte 
13 de desembre (10.30 h) 
Itinerari Cultural: Ruta literària de la 
Barcelona de la Catedral del Mar

Descobreix  amb aquesta ruta els 
escenaris dels fets que van passar 
al segle XIV i que ens descriu en la 
seva novel·la Ildefonso Falcones. 
Escenaris que encara que semblin 
molt llunyans mentre llegim el llibre, 
és per on passem moltes vegades en 
el nostre anar i venir pel casc antic de 
Barcelona...

És una bona manera de descobrir 
la Barcelona medieval i de reviure 
com si fóssim un personatge més de 
la novel·la. Els llocs per on passava 
l’Arnau Estanyol i com era la societat 
de l’època, a més a més de descobrir 
un dels seus monuments més 
emblemàtics, la basílica de Santa 
Maria del Mar.

Punt de trobada: Plaça de Santa Maria

Informació i inscripcions al CC 
Joan Maragall fins dimecres 10 de 
desembre

Preu: 11,67 €

Dilluns 
15 de desembre (18 h)

Guarniments originals de Nadal 
amb objectes d’aprofitament

Ensenyarem tècniques de decoració 
nadalenca amb materials reutilitzats. 
En la nostra societat cada dia apareixen 
nous residus, alguns de difícil reciclatge 
o que no compten amb una recollida 
selectiva establerta a nivell general 
per les seves peculiaritats. Alhora, el 
Nadal, a més d’una data assenyalada 
i de tradició, ha esdevingut un temps 
per a la reflexió sobre el consum i 
el malbaratament, tan associats a 
aquestes dates.

Cal inscripció prèvia

Organitza: Ajuntament de Sant Just i 
Solidança

Dimecres 
17 de desembre (18 h)

Embolcalls i nadales amb materials 
reutilitzables

Ensenyarem tècniques d’embolcallar 
regals i postals de Nadal amb materials 
reutilitzats. En la nostra societat 
cada dia apareixen nous residus, 
alguns de difícil reciclatge o que no 
compten amb una recollida selectiva 
establerta a nivell general per les seves 
peculiaritats. Alhora el Nadal, a més 
d’una data assenyalada i de tradició, ha 
esdevingut un temps per a la reflexió 
sobre el consum i el malbaratament, 
tan associats a aquestes dates.

Cal inscripció prèvia

Organitza: Ajuntament de Sant Just i 
Solidança

Can
Ginestar
Programa 2014
Setembre | Octubre | Novembre | Desembre  


