Centre
Cívic
Joan
Maragall
Programa 2012

Setembre | Octubre
Novembre | Desembre

Cursos

Francès conversa

Per a persones joves i adultes

Dimecres (18.30 h-20 h)
FC-1
Professora: Veronique Gottwald
Preu: 70 €/trimestre

Desenvolupament
Personal

Francès dinàmic

Ioga

Dimarts (18.45 h-20.15 h)
Dijous (19 h-20.30 h)
Professora: Mercè Álvarez
Preu: 70 €/trimestre

Tai-txi.Txi-Kung

Dijous (19.15 h-20.45 h)
Professora: Tottie i Oxana
Preu: 70 €/trimestre

Biodansa

Divendres (18 h-19.30 h)
Professora: Maria Pina
Preu: 70 €/trimestre

I-2
I-3

TX-1

B-1

Dilluns (16.30 h-18 h)
RC-1
Professora: Adriana Torrabadella
Preu: 70 €/trimestre

Dijous (16.15 h-17.45 h)
Professora: Jeannine Jurado
Preu: 70 €/trimestre

Història de la música

Anglès conversa

Dimarts (16.45 h-18.15 h)
Dimecres (17 h-18.30 h)
Dijous (17.30 h-19 h)
Divendres (16.15 h-17.45 h)
Professora: Wendy Duffy/Juli
Preu: 70 €/trimestre

FD-1

AC-1
AC-2
AC-3
AC-4

PTX-1

Dilluns (18.15 h-19.45 h)
Divendres (18.45 h-20.15 h)
Professor: Ludivico Longhi
Preu: 70 €/trimestre

Iniciació a l’alemany
Dilluns (17 h-18.30 h)
Professora: Eli Castejon
Preu: 70 €/trimestre

Dijous (16 h-17.30 h)
Professora: Ana Basté
Preu: 85 €/trimestre

I0-2

Dimecres (16.30 h-18 h)
Professora: Ana Basté
Preu: 85 €/trimestre

I1-1

Multimèdia

Dilluns (17 h-18.30 h)
Professora: Ana Basté
Preu: 85 €/trimestre

Dimecres (18.45 h-20.15 h)
E&G-1
Dijous (19 h- 20.30 h)
E&G-2
Professora: Wendy Duffy/ Juli
Preu: 70 €/trimestre

Italià conversa

Iniciació a la informàtica
Nivell bàsic

Informàtica nivell 1

English & Games

Ritmes del Carib

Patxwork

Dilluns (18.45 h-20.15h)
Professora: Suzanne Bistagne
Preu: 70 €/trimestre

Noves
tecnologies

IT-1
IT-2

AL-1

Dimecres (18 h-19.30 h)
HM-1
Professora: Jean Christophe Martín
Preu: 70 €/trimestre

I1-1

Internet

Divendres (16.30-18 h)
Professora: Ana Basté
Preu: 85 €/trimestre

IN-2

Tractament d’imatge digital
(Photoshop)
Divendres (18.45 h-20.15 h)
Professora: Ana Basté
Preu: 85 €/trimestre

PH-1

Fotografia digital
(càmera rèflex digital)

Dimecres (18.45 h-20.15 h)
FOTO-1
Professora: Elisabeth Manzano
Preu: 85 €/trimestre

La programació del Centre Cívic
Joan Maragall de l’últim trimestre
de 2012 no pot ser aliena a les
dificultats de l’actual situació
socioeconòmica. És per això que
proposem una sèrie d’activitats
que aborden la crisi amb ulls
crítics i actituds reivindicatives
però intentant aportar un toc
positiu i apel·lar a les solucions
imaginatives. Així mateix, la
programació de les activitats
periòdiques respon a l’objectiu
d’oferir a les persones, eines,
sempre convenients però ara més
necessàries que mai, per tenir
cura del cos i de la ment i per
fomentar les interrelacions socials.
Amb la finalitat d’abordar
aquests temes d’una manera
global i optimitzar els recursos
existents als municipi, es
proposa la realització d’un
projecte transversal que implica
les Regidories de Cultura,
Ocupació i Innovació, Medi
Ambient, Polítiques de Gènere
i Comunicació, a més de tot un
seguit d’entitats, que també
s’han volgut implicar en aquesta
programació.

Agenda
Dimarts
11 de setembre (12 h)
Ballada de sardanes
amb la Cobla Catània*
Parc de Pau Casals (Av. 11 de setembre)
Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just

Dimecres
19 de setembre (18.30 h)
Cinema- fòrum
“The company men”
Del director John Wells (2010). Protagonitzada per Ben Affleck, Tommy Lee
Jones, i Kevin Costner.
Bobby Walker sembla haver aconseguit el somni americà: bona feina,
família estupenda i situació econòmica
immillorable. Però quan l’empresa per
la qual treballa redueix la plantilla, tant
ell com molts dels seus companys,
van a l’atur. S’haurà de replantejar la
seva vida.

Dimecres
17 d’octubre (18.30 h)

Dimecres
31 d’octubre (22 h)

Dilluns
19 de novembre (19 h)

Dimecres
28 de novembre (19 h)

Cinema-fòrum
“Un franco, 14 pesetas”,
Del director Carlos Iglesias (2006).
Protagonitzada per Carlos Iglesias, Javier
Gutiérrez i Nieves de Medina.
Espanya 1960- Inici del desenvolupament
espanyol. La indústria es reajusta i
molts obrers són acomiadats. Martín
és un d’ells. La situació econòmica
provoca que Martín i els seus amics,
decideixin emigrar a Suïssa sense
contracte de treball i fent-se passar per
turistes a la duana.

Castanyada popular
al parc Joan Maragall*
Organitza: Comissió de Festes del
Barri Nord

Iaia omplim el tupper?
Taller de cuina (4 sessions), per a
aprendre receptes d’aprofitament de
restes d’aliments. Les nostres iaies i
mares ens ensenyaran a fer menús
econòmics i saborosos.
3a. Sessió al local de l’AV Mas Lluí. C/ Rosa
de Luxemburg, 14 Local
Informació i inscripcions: Centre Cívic
Joan Maragall, Casal de Joves i Centre
Social per a la Gent Gran “El Mil·lenari” ,
maslluisantjust@gmail.com
Col·labora: AV Mas Lluí
Activitat Gratuïta

Taller d’idees i propostes per a decorar la
llar per Nadal, amb materials reciclats, a
càrrec de Solidança
Activitat dintre la “Setmana Europea
de Prevenció de Residus 2012”.
Informació i inscripcions: OGI, Centre
Cívic Joan Maragall i Can Ginestar fins el
dia 23 de novembre

Inscripcions als cursos
A partir del dia 3 de setembre al
mateix equipament

Iaia fem el tupper?
Taller de cuina (4 sessions), per a
aprendre receptes d’aprofitament de
restes d’aliments. Les nostres iaies i
mares ens ensenyaran a fer menús
econòmics i saborosos.
1a. Sessió al Centre Cívic Joan Maragall
Informació i inscripcions: Centre Cívic
Joan Maragall, Casal de Joves i Centre
Social per a la Gent Gran “El Mil·lenari”
Col·labora: Comissió de Festes del Barri
Nord, maslluisantjust@gmail.com
Activitat Gratuïta

Dimecres
14 de novembre (19 h)

Diumenge
21 d’octubre
(9.30h) Cursa “Córrer per Sant Just”.
Recorregut pel municipi*
Organitza: AV de Sant Just

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.

Dimecres
7 de novembre (19 h)

(12 h) Ballada de sardanes,
amb la Cobla Rambles*
Jardins de Can Ginestar
Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just

Iaia omplim el tupper?
Taller de cuina (4 sessions), per a
aprendre receptes d’aprofitament de
restes d’aliments. Les nostres iaies i
mares ens ensenyaran a fer menús
econòmics i saborosos.
2a Sessió al Casal de Joves
Informació i inscripcions: Centre Cívic
Joan Maragall, Casal de Joves i Centre
Social per a la Gent Gran “El Mil·lenari”
Col·labora: Centre Social per a la Gent
Gran “El Mil·lenari”,maslluisantjust@
gmail.com
Activitat Gratuïta

Dimecres
21 de novembre (19 h)
Iaia omplim el tupper?
Taller de cuina (4 sessions), per a
aprendre receptes d’aprofitament de
restes d’aliments. Les nostres iaies i
mares ens ensenyaran a fer menús
econòmics i saborosos.
4a. Sessió al Centre social per a la gent
gran, El Mil·lenari
Informació i inscripcions: Centre Cívic
Joan Maragall, Casal de Joves i Centre
Social per a la Gent Gran “El Mil·lenari”
Col·labora: Centre Social per a la
Gent Gran “El Mil·lenari”,
maslluisantjust@gmail.com
Activitat Gratuïta

Diumenge
25 de novembre (10.30 h)
Ballada de sardanes
amb les Cobles Ciutat de Cornellà i
Baix Llobregat*
Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just

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
Punt de recollida d’olis de cuina domèstic
Informació al propi Centre
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

Dimecres
12 de desembre (18.30 h)

International Gospel Singers
gospelsingers@gmail.com

Cinema- fòrum:
“Baby, tu vales mucho”
Del director Charles Shyer (1987).
Protagonitzada per Diane Keaton i Sam
Shepard.
Una executiva d’una important empresa,
viu completament dedicada a la seva
feina. Es troba molt satisfeta tant en la
seva vida personal, com sentimental.
Un dia rep una inesperada trucada
telefònica que li donarà un tomb a la
seva vida: un cosí seu, li ha deixat en
herència un nadó.

Centre adaptat per a persones amb discapacitat

Centre Cívic Joan Maragall
C. Major, 17
Tel. 93 470 03 30
ccjoanmaragall@santjust.cat
Matins tancat
Tardes de dilluns a divendres, de 16 a 21h
Dissabtes i diumenges, tancat.

Diumenge
16 de desembre (12 h)
Ballada de sardanes,
enregistrades en disc*
Parc del Parador
Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just

!
* Activitats de les entitats residents
al Centre Cívic Joan Maragall

El CC Joan Maragall romandrà tancat els dies:
11 de setembre; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6, 7, 24, 25, 26 i
31 de desembre de 2012. 1 de gener de 2013

