
Cursos
Per a persones joves i adultes

Inici de les inscripcions:
dilluns 12 de desembre
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 
20.30 h i dimarts i dijous de 10 a 13 h.
Les places són limitades en totes les 
activitats.
El centre es reserva el dret de suspendre 
les activitats que no tinguin un mínim 
d’inscripcions.
El pagament es podrà fer per transfe-
rència bancària o amb targeta al mateix 
centre.
Un cop feta la inscripció no es retornarà 
l’import de la matrícula, excepte en cas 
que s’anul·li el curs. 

HUMANITATS

Europa entre
1900 i 1945
Dijous de 20 a 20.30 h (inici 19 gen.)  
Curs dedicat a la història d’Europa 
durant la primera meitat del s. XX. Un 
moment convuls, amb revolucions i 
guerres mundials, que esdevé clau per 
entendre l’Europa que avui coneixem, 
la guerra de l’antiga Iugoslàvia, la 
desintegració de l’URSS o la unifi cació 
d’Alemanya, entre d’altres. 
Professor: Sergio Sánchez (de Fent 
Història)
Preu: 68,20 €

Gaudir del cinema (del 
somni d’una fàbrica a la 
fàbrica dels somnis)
Dilluns, de 18.30 a 20 h (inici 16 gen.)
Aprendrem a gaudir d’algunes de les 
pel·lícules, autors i moviments més 
importants de la història del cinema. 
Debatrem i analitzarem el seu estil o 
llenguatge cinematogràfi c alternant els 
continguts teòrics amb la visualització 
de fragments de pel·lícules.  
Professor: Ludovico Longhi 
Preu: 68,20 €

Literatura universal.
De l’Odissea a l’Ulisses
Dilluns de 19 a 20.30 h (inici 16 gen.)
Farem un recorregut per alguns 

clàssics de la literatura i compartirem 
les experiències i sensacions que 
ens susciten. Descobrirem diferents 
interpretacions de les obres tractades 
i estimularem la nostra sensibilitat per 
les grans lectures.
A càrrec de: Cal Llibreter 
Preu: 68,20 € � 

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

Swing&Jazzstep
Dilluns, de 17 a 18.30 (inici 16 gen.)
El Jazz Steps és un ball individual amb 
música swing. Engloba diversos estils, 
el més conegut dels quals és el xar-
leston, amb un estil dinàmic i divertit 
que s’identifi ca amb “els feliços anys 
vint” i que deu el seu nom a la ciutat 
homònima de Carolina del Sud. No cal 
venir amb parella.
Professora: Beth Flores
Preu: 68,20 € �

Tècniques
decoratives- DIY!
Dijous de 17.30 a 19 h(inici 19 gen.)
Farem un recorregut per les tècniques 
decoratives més actuals per poder 
elaborar creacions de petit format. 
Coneixerem tècniques com l’scrapboo-
king, l’origami compost, l’enquaderna-
ció amb lligat japonès, belga o francès, 
els àlbums amb troquelat,
l’amigurumi, el décopauge... 
Professora: Cristina Colet / Adela 
Cendra
Preu: 68,20 € �
(Activitat amb suplement)

INFORMÀTICA I TIC

Descobreix noves
Apps per al teu
mòbil o tauleta
Dijous de 17 a 18.30 h (inici 19 gen.)
Coneixerem algunes de les aplicacions 
o tècniques que comencen a tenir més 
presència en el nostre dia a dia, des de 
l’ús de xarxes socials com Instagram, 
WhatsApp, Snapchat, fi ns a retocar 
imatges, compartir arxius o notes. 
Totes per dotar els nostres dispositius 
de més connectivitat i diversió.
Professor: David Marco  
Preu: 78,00 € �

Internet segura:
compres, seguretat
i tot el que ens cal
saber per navegar
sense riscos. 
Dijous de 18.45 a 20.15 h
(inici 19 gen.)
Es tracta d’un taller on aprendrem a 
treure profi t dels nostres navegadors, 
què ens cal saber per navegar de ma-
nera segura i com trobar les coses que 
ens interessen. També hi aprendrem 
què hem de saber per comprar de 
manera segura i com gestionar tota 
aquesta informació que trobem a partir 
d’algunes aplicacions molt interessants 
com el Pinterest.
Professor: David Marco  
Preu: 78,00 € �

RECURSOS

English, Good morning
Dimarts, d’11 a 12.30 h (inici 17 gen.)
Curs de nivell intermedi en què po-
drem posar en pràctica el vocabulari i 
la capacitat d’argumentació a partir de 
la conversa en aquesta llengua.
Professor: Alex Àlvarez
Preu: 68,20 € �

Anglès per principiants  
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 17 gen.)
Curs introductori per a iniciar-se 
en la llengua anglesa, practicar-la i 
començar a assolir nivell. Coneixerem 
vocabulari i expressions nous que 
ens permetran assentar els nostres 
coneixements.
Professor: Juli Farfan
Preu: 68,20 € �

Anglès conversa   
Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 17 gen.)
Curs per a millorar el nostre anglès 
parlat. Posarem en pràctica vocabulari 
i expressions nous i perfeccionarem la 
pronunciació.
Professor: Juli Farfan
Preu: 68,20 € �

English afternoon 
Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 18 gen.)

Curs per a millorar el nostre anglès 
parlat  Es posarà en pràctica nou voca-
bulari i expressions tot perfeccionant 
la nostra pronunciació.
Professora: Alex Àlvarez
Preu: 68,20 € �

Italià conversa    
Dijous, de 19 a 20.30 h (inici 19 gen.)
Curs adreçat a persones amb un nivell 
inicial d’italià. Està enfocat a treballar 
de manera pràctica i dinàmica el 
vocabulari, l’expressió i les formes 
lingüístiques més recurrents.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 € �

Comuniquem-nos en 
francès (intermedi) 
Dimecres, de 19 a 20.30 h
(inici 18 gen.)
Curs dirigit a persones amb un nivell 
intermedi de la llengua francesa. Prac-
ticarem nou vocabulari i en perfeccio-
narem la pronunciació i l’expressió. 
Professora: Brigitte Dorandeu
Preu: 68,20 € �

On parle français:
conversa en francès  
Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
(inici 16 gen.)
Curs de francès de nivell intermedi per 
practicar oralment aquesta llengua. Es 
farà un èmfasi especial a la pronunciació i 
l’ús dels recursos lingüístics més utilitzats.
Professora: Brigitte Dorandeu
Preu: 68,20 € �

Introducció a la llengua 
i a la cultura japonesa
Dimarts, de 18.30 a 20.00 h
(inici 17 gen.)
T’atrau la cultura japonesa? Aquest 
taller ens aportarà les bases per 
entendre aquesta cultura mil·lenària 
i ens donarà nocions sobre la seva 
història, els costums, l’art, la llengua i 
la gastronomia.
Professora: Yumiko Saito
Preu: 68,20 € �

Bridge 
Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 18 gen.)
El bridge és un joc social que ajuda 
a millorar la memòria i la capacitat 
de concentració. Es defi neix com un 

esport per a la ment i és adequat per a 
totes les edats. 
Professor: Josep Maria Moregó
Preu: 68,20 € �

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

Viatge per les eines 
d’autorelaxació
Dimecres de 17 a 18.30 h
(inici 18 gen.)
Aquest curs ens permetrà conèixer un 
ampli ventall de tècniques d’autorela-
xació per millorar la qualitat de vida 
del nostre dia a dia. Sovint, les presses 
i responsabilitats ens impedeixen 
aconseguir la tranquil·litat necessària 
per centrar-nos amb el que ens reporta 
benestar. S’hi tractaran tècniques com el 
massatge ayurvèdic, la refl exologia, el 
txikung, de meditació i respiració, i esti-
raments i visualitzacions, entre d’altres. 
Professora: Nuri Humet i el seu equip
Preu: 68,20 € �

Tonifi cació, treballem
el CORE     
Dimecres, de 18.30 a 20 h
(inici 18 gen.)
Les activitats de tonifi cació són 
aquelles en què, a més del treball 
cardiovascular, fas exercicis amb un 
pes o resistència extra per millorar 
el to muscular. Aquest taller tindrà 
continuïtat els trimestres següents i es 
treballaran altres zones del cos.
Professora: Ana Carmona - Air Active 
Preu: 68,20 € �

Gimnàstica abdominal 
hipopressiva
Divendres, de 19 a 20.30 h
(inici 20 gen.)
Amb aquest mètode de gimnàstica, 
treballarem els abdominals tenint cura 
de l’esquena i prevenint problemes 
com ara possibles incontinències d’ori-
na o els prolapses dels òrgans pelvians 
(bufeta, matriu i recte). Es tracta d’una 
activitat teòrica i pràctica.
Professora: Ana Carmona - Air Active 
Preu: 68,20 € �

Pilates  
Grup 1: Dijous, de 17 h a 18.30 h  
(inici 19 gen.)

Grup 2: Dijous, de 18.45 a 20.15 h 
(inici 19 gen.)
Exercicis d’estiraments i enfortiment 
del cos enfocats a la fl exibilitat i la 
potenciació per tal d’afavorir una 
bona postura, control i precisió dels 
moviments tot tonifi cant els músculs, 
enfortint-los i estirant-los.  
Professora: Lorena Vartabedian
Preu: 68,20 € �

Pilates
Dijous, de 10 a 11.30 h (inici 19 gen.)
Exercicis d’estiraments i enfortiment 
del cos enfocats a la fl exibilitat i la 
potenciació per tal d’afavorir una 
bona postura, control i precisió dels 
moviments tot tonifi cant els músculs, 
enfortint-los i estirant-los.  
Professora: Ana Carmona 
Preu: 68,20 € �

Zumba 
Divendres, de 17 a 18.30 h 
(inici 20 gen.)
Activitat cardiovascular que combina 
exercicis de tonifi cació amb passos de 
balls llatins. El zumba permet tonifi car, 
cremar calories i passar una estona 
divertida.
Professora: Noèlia Rodríguez
Preu: 68,20 € �

Ioga 
Grup 1: Dimarts de 17 a 18.30 h 
(inici 17 gen.)
Grup 2: Dimarts, de 18.45 a 20.15 h 
(inici 17 gen.)
Amb l’objectiu d’assolir més benestar, 
integrarem els aspectes físics i psíquics 
de la persona. Treballarem la respiració 
conscient i el moviment per tenir més 
bona salut i qualitat de vida.
Professora: Mercè Àlvarez
Preu: 68,20 € �

Monogràfi cs
AULA DE CUINA

Els condiments
japonesos
Dimecres 8 i 15 de març, de 18 a 20 h 
Abans de començar a conèixer les 

receptes japoneses, cal dominar-ne 
els condiments que les fonamenten. A 
banda del caldo, treballarem els 5 con-
diments bàsics de la cuina japonesa: el 
sucre, la sal, el vinagre, la salsa de soja 
i la pasta de miso. Sabrem per què 
s’han d’anar afegint seguint un ordre 
determinat, com i per què s’utilitza el 
rave japonès o wasabi, les receptes 
amb yuzu, quan hem d’utilitzar utilitzar 
el sake o com fer goma tofu. 
Professora: Yumiko Saito
Preu: 22,20 € (2 sessions)

La taquiza mexicana
Dijous 23 de febrer, a les 19 h 
Els tacos són una gran i original idea 
per compartir un sopar amb els de 
casa o amb amics. La taquiza és tot 
un art i per fer-la cal una preparació 
mesurada i acurada. Descobrirem com 
fer els guisats més clàssics: pastor, 
fajitas, llardons amb en salsa, picadillo, 
cochinita..., i com condimentar-los amb 
els complements més creatius.
A càrrec de: restaurant El Brot
C/Àngel Guimerà, 1 (C. S. el Mil·lenari)
Preu: 11,10 � 

SALUT I BENESTAR

Per què es important 
dormir?
Dijous 23 de març, a les 18.30 h
Tots sabem que dormir és important, 
però sabem per què ho és? Més enllà 
de la sensació de descans, hi ha altres 
raons per les quals dormir es conver-
teix en una qüestió primordial per a la 
nostra salut. 
Taller teòric i pràctic on es revisaran les 
raons principals per les quals un bon 
descans és fonamental. Parlarem sobre 
els trastorns del son més importants, 
els bons hàbits per dormir i practica-
rem diferents tècniques per tenir les 
eines que ens serveixin per millorar la 
qualitat del nostre son.
Professora: Katja Meixner 
Preu: 6,20 € � 

Flors de Bach i
fi toteràpia per a la dona
Dimecres 8 i 15 de febrer,
a les 18.30 h 
És important prendre consciència dels 
arquetips pels quals transita la dona: la 

donzella, la mare, la xamana i l’ancia-
na, relacionats amb les diferents fases 
menstruals. La natura ens propor-
ciona plantes per pal·liar símptomes 
menstruals i les Flors de Bach ens 
ajuden físicament, emocionalment i es-
piritualment a poder transitar i prendre 
consciència de l’arquetip en què som i 
treure’n el millor profi t.
Professora: Elisabeth de l’Herbolari
Preu: 22,20 € (2 sessions)

Entitats
Taller d’iniciació a la
informàtica per als
socis/es de l’AVV de
Sant Just  
Dimarts de 18.30 a 20 h 
A càrrec de: AVV de Sant Just 

Exposicions
“Cent anys pujant a
l’autobús”
Del 2 al 28 de febrer
CENTENARI DE LA CONSTITUCIÓ DE 
LA COMPAÑIA DE AUTOMÓVILES S. 
JUSTO DESVERN·ESPLUGAS·BARCE-
LONA S.A.  El dia 21 de novembre de 
1916, Manuel García Solà va signar 
l’escriptura de constitució de la “Com-
pañía de Automóviles de San Justo 
Desvern-Esplugas-Barcelona,S.A.”. Els 
dos autobusos de la companyia van 
començar a circular el mateix dia de la 
presentació de la línia, el 31 de gener 
de 1916. Aquest fet permetria que els 
veïns i veïnes deixessin de fer el viatge 
obligatòriament amb la diligència, que 
fi ns aquell dia havia estat l’únic mitjà 
de transport públic.
 
“Pepita Teixidor i el seu món”
Del 6 al 20 de març
La pintora de fl ors Pepita Teixidor (1865-
1914) va ser la primera dona catalana 
a qui es va dedicar un monument, 
que encara podem veure al Parc de la 
Ciutadella de Barcelona. Des del mateix 
moment que es va inaugurar, es va 
convertir en un símbol del reconeixe-
ment al treball intel·lectual i artístic de 

tota una generació de dones. Nosaltres 
rememorem aquesta fi gura amb una 
exposició del seu temps i la seva obra.
Produïda per Associació Fent Història 
i Centre d’Interpretació i Recursos per 
a les Dones
 
“Joan Amades, la memòria 
d’un poble”
Del 22 de març al 13 d’abril 
“La memòria d’un poble” és una 
exposició per descobrir de prop la 
persona i l’obra del folklorista català 
Joan Amades i Gelats. Diverses notes 
autobiogràfi ques combinades amb una 
selecció de fotografi es, il·lustracions 
i un breu discurs narratiu serveixen 
per descriure l’home que preservà de 
l’oblit molts dels costums i tradicions 
populars del nostre país.
Produïda per: Fundació Joan Amades 

Itineraris de 
ciutat  
Perspectiva Modernista
(10,00 € cadascun. Cal inscripció prè-
via).  2,5 hores de durada aproximada 
i difi cultat mínima. És recomanable 
calçat còmode.

El modernisme poc
conegut  
Dissabte 4 de febrer, a les 10.30 h 
Un recorregut per anar més enllà dels 
arquitectes canònics d’aquest moviment 
que ens ajudarà a descobrir el moder-
nisme des d’un altre punt de vista. 
Veurem edifi cis amb façanes desta-
cades, botigues rellevants i detalls 
concrets, que ens endinsaran en l’època 
d’esplendor de la burgesia barcelonina. 
Així doncs, amb aquest itinerari tindrem 
una visió més àmplia del que va ser 
el modernisme aplicat a l’arquitectura 
al mateix cor de Barcelona, deixant 
de banda els edifi cis i arquitectes més 
coneguts per tots nosaltres, i descobrint 
“l’altre modernisme de l’Eixample”.
Professor: Oleguer Biete, Fent Història

La dona acadèmica i orien-
talista. Visita al MNAC 1
Dissabte 25 de febrer, a les 10.30 h

Visitarem la primera part de la secció 
d’art modern, dedicada al segle XIX. 
Guiats per Xesco Ramos, farem un 
recorregut en profunditat per l’art mo-
dern català i la situació de la dona al s. 
XIX. Aquest viatge artístic ens permetrà 
conèixer i entendre moviments i con-
ceptes com la importància de l’artista 
en els retrats i autoretrats (Lluïsa Vidal), 
el nu femení i el seu tractament, el 
retrat burgès i l’anecdotisme, la infl uèn-
cia de l’estampa japonesa, etc. 
Professor: Xesco Ramos
*El preu inclou l’itinerari, l’entrada 
general al museu i la visita a les
exposicions temporals. 

La dona modernista.
Visita al MNAC 2 
Dissabte 25 de març, a les 10.30 h 
Activitat emmarcada en el cicle d’acti-
vitats amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona.
Visitarem la segona part de la secció 
d’art modern, dedicada a la segona 
meitat del segle XIX i principis del segle 
XX. Aquest viatge artístic ens permetrà 
entendre els conceptes i tècniques do-
minants en el període de la febre d’or, 
com ara els impressionistes catalans, el 
cartellisme, l’escultura modernista o el 
simbolisme, entre d’altres. 
Professor: Xesco Ramos
*El preu inclou l’itinerari, l’entrada 
general al museu i la visita a les
exposicions temporals. 

Altres
*AVI, DIGITALITZ@’T
Tallers d’informàtica i
aplicacions per a mòbils
(Per a gent gran)
Dilluns, de 16 a 17 h (Inici: 16 gener) 
Inscripcions del 9 al 14 de gener
Projecte d’Aprenentatge i Servei. 
Jovent Actiu i Solidari de Sant Just. 
Es treballarà temàtica al voltant de 
l’ofi màtica bàsica (gestió del correu 
electrònic), xarxes socials (Facebook, 
Twitter, Skype, Instagram…), navegació 
per Internet, dispositius mòbils i apps.
A càrrec de: alumnes de 4t d’ESO de 
l’INS Sant Just (Projecte d’Aprenentat-
ge i Servei Comunitari –APS)
Preu: gratuït 

Punt de trobada per a parelles lingüístiques del Servei Local de 
Català.
Punt de recollida d’olis de cuina domèstic.
Informació al mateix centre

Accés lliure a la Sala de Noves Tecnologies amb connexió
gratuïta a Internet.
Lloguer de sales a empreses o particulars.
Cessió de sales a entitats.

Entitats amb seu al Centre Cívic Joan Maragall

Agrupació Sardanista Sant Just
justsardanes@gmail.com

AV 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

Associació Santjustenca per la Marató de TV3
santjustperlamarato@gmail.com

Centre Cívic Joan Maragall

C. Major,  17
Tel. 93 470 03 30
www.ccjoanmaragall.cat
facebook.com/ccJoanMaragall/
@CCJoanMaragall
Matins: dimarts i dijous de 10h a 13h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h 
Dissabtes i diumenges, tancat

        Centre adaptat per a persones amb discapacitat 
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