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

Centre adaptat per a persones amb diversitat funcional
Punt de trobada per a parelles lingüístiques del Servei Local de Català
Punt de recollida d’oli de cuina domèstic
Accés lliure a la sala d’informàtica, amb connexió gratuïta a Internet
Lloguer de sales a empreses o particulars
Cessió de sales a entitats

Cursos
Per a persones joves i adultes
Inici de les inscripcions: a partir del
dimecres 15 de desembre.
Les places són limitades en totes
les activitats i el centre es reserva
el dret de suspendre les activitats
que no tinguin un mínim d’inscripcions. El pagament es podrà fer
per transferència bancària o amb
targeta al mateix centre o per Internet. Un cop feta la inscripció, no es
retornarà l’import de la matrícula,
excepte en cas que s’anul·li el curs.
La nostra prioritat és fer els tallers
de manera presencial. Si la situació
sanitària no ho permet, els adaptarem per a que es puguin portar
a terme en format virtual. El canvi
de format no permetrà cancel·lar la
inscripció.
Inscripcions: www.ccjoanmaragall.cat

HUMANITATS
El llenguatge cinematogràfic: claus per entendre les grans obres

Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 17 de gener)
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 cinematogràfic, alternant els continguts
teòrics amb la visualització de
fragments de pel·lícules.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

Història dels Grans
Imperis

del Ba Yusef, va ser una de les
metròpolis més importants de
l’Egipte grecoromà. Però els seus
orígens es remunten a l’època
faraònica, amb una important
necròpolis i un temple dedicat al
déu Osiris. Excavada a finals del
segle XIX per l’Egypt Exploration
Society, aquest jaciment continua
desvetllant els seu secrets. Amb
aquest taller coneixeràs de primera mà com és una excavació a
Egipte, acualment activa, i tot allò
que amaga la sorra del desert.
Professora: Núria Castellano
Preu: 41,33 €

EXPRESSIÓ
I CREATIVITAT
Zumba Fitness

Divendres de 18.30 a 20 h
(inici 21 de gener)
Activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb
passos de balls llatins. El zumba
permet tonificar, cremar calories i
passar una estona divertida.
Professora: Sara Montoro
Preu: 68,20 €

TECNOLOGIA

Dimarts de 17 a 18.30 h
(inici 18 de gener)
Al llarg de la història han existit
diversos grans imperis. En aquest
curs estudiarem els grans imperis
que han dominat a Europa i el
Mediterrani des de l’època antiga
fins a l’edat mitjana. Atreveix-te
a fer un recorregut per Mesopotàmia, Egipte, Pèrsia, Grècia, Macedònia, Roma i l’Imperi bizantí i
carolingi.
Preu: 68,20 €
Professor: Jordi Pisa
Lloc: Can Ginestar

Aprofundeix en l’ús de
l’ordinador i Internet

Coneix en profunditat
una excavació arqueològica - Oxirrinc (antic
Egipte) (NOU)

Word i Excel
(nivell mitjà)

Dimecres, 26 de gener, 2, 9, 16,
23 de febrer i 2 de març, de 18 a
19.30 h
La ciutat d’Oxirrinc, al costat

Dilluns de 17 a 18.30 h
(inici 17 de gener)
Avança en els teus coneixements
en informàtica i internet. En
aquest curs, veurem com buscar
informació per Internet, gestionar el correu electrònic i el teu
calendari, configurar alarmes i
recordatoris… tasques útils pel
teu dia a dia. Perd la por a utilitzar
l’ordinador!
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

Dilluns de 18.45 a 20.15 h
(inici 17 de gener)
Descobreix els secrets de les
eines d’ofimàtica més utilitzades:
Word i Excel. Aprendrem, d’una
manera pràctica, a dominar noves

funcionalitats d’aquestes eines,
que potser encara no coneixem,
per a poder treure’ls tot el profit.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

Presentacions Power
Point, Prezzy, Genially...
Divendres 4, 11, 18 i 25 de febrer,
de 17.30h a 19h
Aprèn com crear presentacions i els
teus propis dissenys amb les principals eines del mercat. Revisarem
com podem crear presentacions de
fotos, pòsters, invitacions… Treu
l’artista que tens a dins!
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

RECURSOS
Bridge

Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 19 de gener)
El bridge és un joc social que
ajuda a millorar la memòria i la
capacitat de concentració. Es defineix com un esport per a la ment
i és adequat per a totes les edats
(nivell intermedi).
Professor: Juan Maria Moregó
Preu: 68,20 €

Let’s speak English!

Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 18 de gener)
Curs d’anglès de nivell intermedi
en què podrem posar en pràctica
el vocabulari i la capacitat d’argumentació a partir de la conversa
en aquesta llengua.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 68,20 €

Anglès conversa
(intermedi-avançat)

Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 18 de gener)
Curs per practicar aquesta llengua, adreçat a aquelles persones
a partir d’un nivell intermedi. Es
posarà en pràctica vocabulari i
expressions noves tot perfeccionant la pronunciació.
Professor: Gary Jewiss
Preu: 68,20 €

English for beginners

Dimecres, de 16.15 a 17.45 h
(inici 19 de gener)
Per a persones que ja tenen
algunes nocions d’anglès i volen
consolidar-les i començar a assolir una certa fluïdesa. Aprendrem
vocabulari i expressions noves.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 68,20 €

Voulez-vous parler
français? (intermedi)

Dimecres, de 16.30 a 18 h
(inici 19 de gener)
Curs dirigit a persones amb un
nivell intermedi de la llengua
francesa. Practicarem nou vocabulari i en perfeccionarem la
pronunciació i l’expressió.
Professora: Pascal Verkest
Preu: 68,20 €

Italià conversa

Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 20 de gener)
Adreçat a persones amb un nivell
inicial-intermedi 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 €

Alemany bàsic

Divendres de 17 a 18.30 h
(inici 21 de gener)
Ens traurem del cap que l’alemany és difícil i desenvoluparem
les eines per a una conversa i
lectura bàsica, per entendre els
nostres primers vídeos i àudios
i per a poder escriure una nota
curta o demanar un cafè o un te.
S’aplicarà un mètode comunicatiu
i dinàmic, donant una bona base
bàsica de la gramàtica. No calen
coneixements previs de l´idioma.
Professora: Anuschka Seifert
Preu: 68,20 €

Enquadernació:
projecte personal

Dimecres 23 de febrer i 2, 9, 16, 23
i 30 de març, de 18.15 a 20.15 h

Taller d’enquadernació per a tots
els nivells. Podreu escollir entre
dos tallers que seran simultanis:
confeccionar una llibreta i un
estoig estil japonès o crear un
àlbum analògic amb la respectiva
capsa protectora. No cal tenir-ne
coneixements previs, però si en
teniu, experimentarem i anirem
més enllà!
Professora: Cristina Sánchez Kokoro Enquadernació
Preu: 49,60 €
Activitat amb suplement

La intenció quàntica

Dilluns, 24 de gener, de 17 a 20 h
En aquesta conferència taller
abordarem les 5 energies principals que ens presenta la Nova
Psicologia Avançada que de la
mà de la Neurociència ens ajuda
a entendre el funcionament de
la nostra ment i les múltiples
capacitats que tenim, entre les
quals hi ha el poder de la nostra
intenció.
Professora: Carme Boo
Preu: 14,47 €

El camí de Transformació
Dilluns, 28 de febrer, de 17 a 20 h
Conferència-taller per dirigir-nos
als nostres èxits, a confiar en
la nostra capacitat d’avançar i
poder dissenyar la vida en allò
que desitgem. La transformació
ve a través de l’aprenentatge,
de la capacitat de fer servir bé
el coneixement i de convertir-lo
en noves experiències, prenent
bones i noves decisions.
Professora: Carme Boo
Preu: 14,47 €

L’art de conviure

Dilluns, 21 de març, de 17 a 20 h
Com sabem, tot el que ens passa
tant als àmbits personals com laborals ens aporten molta energia
a les nostres vides i les considerem qüestions rellevants per al
nostre benestar, per això quan no
van bé el grau d’afectació és alt
i també influeix a la nostra autoestima. L’art de conviure és una
conferència-taller on aprendrem

a tenir cura de les relacions, dels
vincles i del benestar relacional.
Professora: Carme Boo
Preu: 14,47 €

Descobreix el macramé

Dimarts, 22 de febrer, de 18 a 20 h
Fem un petit recorregut per aquest
art, des d’allò més bàsic, on confeccionarem un braçalet, un clauer,
o un penjoll... fins a quelcom més
complex com un objecte decoratiu.
Animeu-vos a descobrir aquesta
tècnica tradicional!
Professora: Míriam Romera
Activitat gratuïta. Cal inscripció

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL
Ioga matinal (suau)

Dimarts, de 11.30 a 13 h
(inici 18 de gener)
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: Núria Rovira
Preu: 68,20 €

Ioga

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 18 de gener)
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: Núria Rovira
Preu: 68,20 €

Pilates matinal

Dijous, de 10.15 a 11.45 h
(inici 20 de gener)
Exercicis d’estiraments i enfortiment del cos enfocats a la flexibilitat i la potenciació per tal d’afavorir
una bona postura, control i precisió
dels moviments tot tonificant els
músculs, enfortint-los i estirant-los.
Professor: Miquel - Air Active
Preu: 68,20 €

Pilates migdia

Dijous, de 11.45 a 13.15 h
(inici 20 de gener)
Exercicis d’estiraments i enfortiment del cos enfocats a la flexibilitat i la potenciació per tal d’afavorir
una bona postura, control i precisió
dels moviments tot tonificant els
músculs, enfortint-los i estirant-los.
Professor: Miquel - Air Active
Preu: 68,20 €

Ioguilates

Dijous, de 18.30 a 20 h
(inici 20 de gener)
Combinació d’una sèrie d’exercicis
de Pilates amb les tècniques de
relaxació del ioga més dinàmic.
Elasticitat, to muscular, respiració,
relaxació i equilibri corporal i anímic. Afinarem i reforçarem la zona
abdominal mitjançant exercicis
relaxats amb els quals aprendrem
a gaudir de cada moviment.
Professor: Sara Montoro
Preu: 68,20 €

Taller de risoteràpia
“Regala’t un somriure”

Dimecres, 19 i 26 de gener i 2, 9 i
16 de febrer, de 18.30h a 20h
Un taller de benestar que ens farà
sentir els beneficis de riure en el
cos, aportant alegria i enfortint els
vincles. Combinarem exercicis de risoteràpia amb jocs i dinàmiques de
grup i acabarem amb tècniques de
relaxació per connectar amb el nostre somriure intern. Tindrem molts
recursos per endur-vos a casa!
Professor: Elisa Linares
Preu: 33,07 €

CUINA
Menú italià

Dimecres, 9 de març, de 17.30 a
20.30 h
Del primer plat als postres, farem
un recorregut gastronòmic italià
on, òbviament, no hi podrà faltar
la pasta.
Activitat amb suplement
Professor: Anna Bozzano
Preu: 14,47 €

Un món de closques!

Dilluns, 7 de febrer, de 17.45 a
20.15 h
Farem plats molt deliciosos, amb
alguns dels productes dels mar
més gustosos.
Activitat amb suplement
Professor: Anna Bozzano
Preu: 12,40 €

Itineraris
de ciutat
Cal inscripció prèvia.
Preu: 10 €/persona. De dificultat
mínima. Es recomana portar calçat
còmode. Durada aproximada: 2,5 h.

Sant Boi, entre la
muntanya i la riba

Dissabte 22 de gener a les 10.30 h
Recorrerem una de les viles amb
més història del Baix Llobregat.
Entre el riu i la muntanya, Sant Boi
ha evolucionat des d’època romana
fins a esdevenir una ciutat moderna,
amb serveis i equipaments diversos.
Farem un tomb per la part antiga
del municipi, on coneixerem de
prop espais que configuren la seva
personalitat.
Professora: Montse Piñeiro

de trobar un futur en una de les
àrees més densament poblades del
nostre país.
Professora: Montse Piñeiro

Bany de bosc
“Fusiona’t amb el bosc”

Dimecres 23 de febrer, 2 i 9 de març
a les 10h
Tres passejades senzilles, aptes per
a tots els públics, per millorar la
nostra harmonia i benestar a través
de propostes de mindfulness i
escolta del bosc, on despertarem el
cos i els sentits. També descobrirem
racons especials i inspiradors del
nostre entorn tals com “L’olivera mil·lenària”, els “garrofers silenciosos”
o els “roures savis”.
Durada de l’activitat, 3 h aproximadament. Sortida a peu des de Can
Ginestar.
Professora: Elisa Linares
(preu: 10 €/cadascun)

C.C. Salvador Espriu

Programa 2022
gener | febrer | març

Dilluns: ball modern (de 17 a 19 h) i zumba (de 19 a 21 h).
Dimarts: manteniment de 10 a 11 h, memòria (d’11 a 13 h),
ball modern (de 17 a 19 h), zumba (19 a 20 h) i flamenc per a
persones adultes (de 20 a 21 h).
Dimecres: flamenc infantil (de 17 a 18 h), sevillanes per a
persones adultes (de 18 a 19 h) i Coro Daraja (de 19 a 20.30 h).
Dijous: manteniment (de 10 a 11 h), ball modern (de 17 a 18 h) i
zumba (de 18 a 21 h).
(activitats organitzades pels Amics del Barri Sud)
Carrer Tudona, s/n · Tel. 674 791 400
ccsalvadorespriu@santjust.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Sales d’ús polivalent Per a entitats, empreses o particulars.
Espais per a entitats

L'espai Mas Lluí
Carrer Rosa de Luxemburg, 14
Informació Tel 93 480 48 00

Can
Ginestar

Equipament adreçat a entitats, col·lectius i ciutadania
en general per desenvolupar-hi activitats socials.
Disposa d'una sala de 55 m2 amb aforament per a 26 persones.

Sarrià: vents, torrents,
torres i convents

Dissabte 19 de febrer a les 10.30 h
Amb un passat agrícola que es
remunta fins al segle X, el nucli
de Sarrià ha esdevingut part d’un
districte caracteritzat pel dinamisme
econòmic i l’assentament residencial.
Però, lluny del què podria semblar,
manté un teixit associatiu viu i un
aspecte ordenat en els seus carrers
més antics. Trenquem alguns tòpics
passejant?
Professora: Montse Piñeiro

A peu pel Parc Agrari

Dissabte 19 de març a les 10.30 h
Vine a fer una passejada per reconnectar amb els orígens agrícoles del
Baix Llobregat on, masies i camps
ens mostraran un territori que mira

La
Vagoneta

Vols rebre el butlletí per correu electrònic?
Si vols estar informat/ada de les nostres activitats, et pots
subscriure al nostre newsletter des de www.ccjoanmaragall.cat

Les
Escoles

Casa de Cultura
Can Ginestar

C. Carles Mercader, 17
Tel. 93 480 95 64 / 673 692 755
canginestar@santjust.cat
http://santjust.net/canginestar
www.facebook.com/cccanginestar
@cccanginestar
Horari:
De dilluns a divendres de 9.45 a 13.30 h i de 15.30 a 21 h
Dissabtes de 9.45 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Diumenges de 12 a 14 h
Centre adaptat per a persones amb diversitat funcional

Cinema i Art

Dimecres de 17:30 a 19 h
“Els anys 30: de la comèdia al
cinema negre”: El cinema sonor dels
anys 30 va comportar la creació dels
gèneres cinematogràfics. Lubitsch
va excel·lir amb la comèdia americana, els Germans Marx trencaven
esquemes amb les seves screwball
comedies, apareixien els monstres
clàssics del terror com Frankenstein,
Dràcula o l’Home llop i, com no, es
configurava el cinema de gàngsters.
Descobreix el primer cinema clàssic!
Professor: Xesco Ramos
Preu: 75 €

Dibuix

Cursos municipals
d’arts plàstiques
Per a persones joves i adultes
Per a poder inscriure-us a
qualsevol dels cursos heu de venir
presencialment a Can Ginestar. Un
cop iniciat el curs o el trimestre,
només podrà fer-se la inscripció si
hi hagués vacants. Hi ha un import
de matricula de 6,66 € per disciplina.
Els preus són trimestrals i en cap cas
podran ser fraccionats. Els alumnes
que no puguin assistir un dia a classe
no la podran recuperar.
La nostra prioritat és fer els tallers
de manera presencial. Si la situació
sanitària no ho permet, els adaptarem
perquè es puguin portar a terme en
format virtual. El canvi de format no
permetrà cancel·lar la inscripció.

Blog i xarxes
http://gaudim-creanart.blogspot.com.es/
http://www.instagram.com/gaudimcreanart/
http://twitter.com/GaudimCreanart
http://www.facebook.com/gaudim.creanart/

Alabastre

Dilluns, de 18 a 20 h
Aprendrem la tècnica de la talla de
pedra mitjançant la talla d’alabastre,

pedra relativament tova que permet
treballar manualment. A partir d’un
tema, es crea una escultura durant
el curs i s’acosta segons les característiques de cada peça i el nivell
de cada alumne, per anar avançant
progressivament.
Professor: Janira Romero
Preu: 75 €

Dijous, de 18.30 a 20.30 h
L’objectiu d’aquest curs és ensenyar
a observar i plasmar allò que es veu
amb les eines bàsiques del dibuix
artístic i, d’altra banda, incentivar
el creixement de la manera pròpia
de representar diferents conceptes i
idees de l’imaginari.
Professor: Jordi Fandos
Preu: 75 €

Aquarel·la

Escultura

Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 19 a 21 h
La metodologia de treball serà introduir cada temàtica amb una base
teòrica i explorar referents. Farem
exercicis pràctics de curta durada i
representarem el natural: treballarem el bodegó i la natura morta,
la figura animal i humana, l’espai
interior i l’exterior.
Professor: Nil Nebot
Preu: 75 €

Ceràmica

Dilluns, de 10 a 12 h
Dilluns, de 16 a 18 h
Dilluns, de 18 a 20 h
S’acompanyarà l’alumne en la
descoberta de les possibilitats
creatives que ofereixen les tècniques ceràmiques. Es transmetrà la
passió pel material i per descobrir el
ventall de possibilitats que ofereix la
disciplina.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

Dimecres, de 10 a 12 h
Dimecres, 18 a 20 h
En aquest curs es donaran eines per
a l’aprenentatge en el recorregut
de passar del que és bidimensional
al volum, per explorar els recursos
creatius propis de l’alumne.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

Experiència plàstica

Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Taller d’experimentació amb el llenguatge de la plàstica per atrevir-se a
iniciar, desenvolupar i aprofundir la
pròpia creativitat. Està basat en l’estimulació de la percepció dels sentits.
Professor: Jordi Fandos
Preu: 75 €

Gravat

Dilluns, de 16 a 18 h
Dilluns, de 18 a 20 h
Solcar, mossegar, incidir, ferir... Gravar és crear una imatge mitjançant
incisions produïdes per diferents

eines o mitjans en un suport que ho
permeti, fins a elaborar una matriu
apta per dur-hi a terme una reproducció múltiple.
Professora: Puri Martín
Preu: 75 €

Història de l’art

Dilluns, de 17 a 18.30 h
Dilluns, de 18.30 a 20 h
“Giotto i la pintura gòtica italiana”:
Farem un recorregut per la pintura
italiana dels ss.XIII-XIV on tindrem
com a gran figura a Giotto, el primer
gran pintor modern. També tractarem
altres pintors destacats del gòtic
com Cimabue, Gentile da Fabriano o
Lorenzo Monaco, imprescindibles tot
ells per entendre el vinent Renaixement del quattrocento.
Preu: 75 €

Investigació d’esmalts
aplicats al torn

Dimarts, de 19.30h a 21.30 h
En aquest curs aprofundirem en
el coneixement dels esmalts i descobrirem les possibilitats del torn
com a eina creadora de formes. El
curs alternarà la investigació amb el
tornejat.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

L’art del retaule

Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 16 a 18 h
Dimecres, de 18 a 20 h
Curs per conèixer la tècnica amb
què es pintaven i policromaven els
retaules medievals: damunt de fusta
convenientment preparada, amb la
intervenció de pans d’or, d’argent i
pintura al tremp d’ou. L’objectiu és
posar al dia les arts del retaule.
Professora: Puri Martín
Preu: 75 €

Pintura

Dimarts, d’11 a 13 h
Dimarts, de 16 a 18 h
Dimarts, de 18 a 20 h
Dijous, d’11 a 13 h
Dijous, de 16 a 18 h
Dijous, de 18 a 20 h
L’objectiu d’aquest curs és ensenyar

que la pintura és un mitjà per aprendre a observar, comprendre i conèixer el món imaginari i sensorial.
Treballem amb diferents tècniques,
com ara agafar apunts del nostre
entorn més proper, treball amb
models, bodegons, abstractes, etc.
L’últim trimestre el tema és lliure.
Professora: Puri Martín
Preu: 58 €

Pràctiques de torn

Dimecres, de 10 a 12 h
Dimecres, de 18.15 a 20.15 h
Aquest curs ofereix la possibilitat
de tornejar sense professorat per
perfeccionar la tècnica. És necessari
tenir nocions de torn.
Sense professor
Preu: 75 €

Torn

Dimarts, de 10 a 11.30 h
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Dijous, de 17:30 a 19 h
Dijous, de 19 a 20.30 h
Curs per descobrir les possibilitats
plàstiques del fang amb l’ajuda del
torn i aprofitar-ne la força centrífuga
per accelerar la modulació de la forma. S’hi introduiran els moviments
bàsics que permetran un control de
tot el procés.
Professora: Carme Malaret
Preu: 60 €

Taller obert de
pràctiques de ceràmica i
escultura

Dimarts, de 10 a 12 h
Dimarts de 18 a 20 h
En aquest taller tindràs la possibilitat de dur a terme el teu projecte
personal sense professorat. Per
accedir-hi, s’haurà de presentar una
ressenya de la proposta que es vol
desenvolupar.
Sense professor/a
Preu: 75 €

Conferències: cicle
de jazz
Entrada lliure, cal reserva de plaça.
Professor: Pau Fuster

Cicle de Jazz:
Louis Armstrong, Duke
Ellington, Billie Holiday i
Charlie Parker

Dimecres 9, 16, 23 i 30 de març i 6
d’abril de 19.30 a 21 h.
En aquestes classes aprendrem
quina ha estat l’ evolució de quatre
grans figures de la història del jazz.
Louis Armstrong, Duke Ellington,
Billie Holiday i Charlie Parker.
Entendrem la seva música i el
perquè de la transcendència del seu
llegat, tant musical com cultural.
A la cinquena i última classe, de
temàtica diferent, escoltarem a
músics de jazz catalans actuals, val
la pena conèixer.

Conferències:
parlem de
gastronomia

Què és la cuina tecno-emocional?
Cal utilitzar tants aparells i tècniques
per aconseguir un bon plat? Què
passarà amb la cuina tradicional? Ens
acostumarem a només ingerir menjar
per emportar o quasi preparat? Com
menjarem d’aquí a uns anys?
Mirarem de donar resposta a aquests
i molts altres dubtes que puguin
sorgir.

Conferències:
cicle pinzellades
d'història

Dimarts 22 de febrer de 19 a 20.30 h

Dimarts 18, a les 18.30 h

Club de lectura dels dimarts
Per a persones inscrites al club
exclusivament.
Lloc: Les Escoles
Dimecres 26

Història del nazisme i de
l’Alemanya nazi

Biblioteca
Joan Margarit

La nova gastronomia.
Present i futur

Per a persones inscrites al club
exclusivament.
Lloc: Les Escoles

19 h

Viatge culinari des de
l’antiguitat fins als primers cafès i restaurants

Dimarts 15 de febrer de 19 a 20.30 h.
La cuina i el servei han evolucionat
vinculats als canvis socials i
econòmics. Farem seguiment
d’aquestes transformacions a fi
de valorar com hem arribat fins a
la cuina actual. En aquesta sessió
també mostrarem com hi ha aliments
i plats que integren la nostra identitat
cultural des de fa segles.

Dijous 13, a les 18.30 h

Club de lectura dels dijous

Dia Mundial de
l’Educació Ambiental

Dimarts 8 de febrer de 19 a 20.30 h
Indagarem en el concepte de
gastronomia tot analitzant les fonts
d’informació de què disposem per al
seu estudi, així com en els primers
receptaris dels quals se’n té notícia.

Què es menjava abans?
Primeres elaboracions i
receptaris

Autor del mes: Ursula K. Le Guin

Entrada lliure, cal reserva de plaça.
Professor: Aberto Pellegrini

Coincidint amb la commemoració, el
27 de gener, del Dia Internacional de
l’Holocaust.
Dijous 20 de gener: "Adolf Hitler i els
orígens històrics del nazisme".
Dijous 27 de gener: "El llarg camí
cap al poder: del naixement del
NSDAP a l'arribada de Hitler a la
Cancelleria del Reich".
Dijous 3 de febrer: "La construcció
del règim nacional-socialista
alemany (1933-1939)".
Dijous 10 de febrer: "L'Alemanya
nazi durant la II Guerra Mundial
(1939-1945)".

Entrada lliure, cal reserva de plaça.
Professora: Montse Piñeiro

GENER 2022

Consulteu tota la programació al
Facebook de la biblioteca.
Horari de la biblioteca en situació
COVID:
Matins: divendres i dissabte
de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres
de 16 a 20 h
b.st.just@diba.cat
Places per als clubs de lectura limitades. Inscripcions a la
Biblioteca (tel. 934756300 o
b.st.just@diba.cat)

Club de lectura en anglès
Lectura: The Razor's Edge / W.
Somerset Maugham
Per a persones inscrites al club
exclusivament.
Lloc: Sala Isidor Consul

Exposició literatura negra
En el marc de certamen literari
BCNegra
FEBRER 2022
Autor del mes: W. G. Sebald
Dimecres 2, a les 19 h

Club de lectura de teatre

Lectura: La casa del dolor de Víctor
Sánchez
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Sala Isidor Consul
Dijous 3, a les 18.30 h

Club de lectura dels dijous
Per a persones inscrites al club
exclusivament.
Lloc: Les Escoles
Dimarts 8, a les 19 h

Club de lectura de
Novel·la Negra

Lectura: Entre dos aguas
(cat. i cast.)
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Les Escoles

Divendres 11

Dia Internacional de la
Dona i la Nena a la Ciència

exclusivament.
Lloc: Les Escoles
Dilluns 21

Dimarts 15, 18.30 h

Dia mundial de la poesia

Per a persones inscrites al club
exclusivament. Lloc: Les Escoles

Dimecres 30, a les 19 h

Club de lectura dels dimarts

MARÇ 2022
Autor del mes: Nestor Luján (en
el centenari del seu naixement)
Dimecres 2, a les 19 h

Club de lectura de teatre

Lectura: El mar: Visió d’uns nens que
no l’han vist mai de Xavier Bobés i
Alberto Conejero
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Sala Isidor Consul
Dijous 3, a les 18.30 h

Club de lectura dels dijous
Per a persones inscrites al club
exclusivament.
Lloc: Les Escoles
Dimarts 8

Dia de la Dona
Dijous 10, 17, 24 i 31, 7 i 14 d’abril, de
18 a 20 h

Tallers d’escriptura creativa
per a dones
El taller d'escriptura creativa per
dones, nivell inicial, serà impartit per
la Mònica Cano Mosquera.
Lloc: Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar
La inscripció al curs comença el 10
de gener (places limitades). Es pot
realitzar a la biblioteca mitjançant el
correu electrònic b.st.just@diba.cat o
trucant al telèfon 93 475 63 00.
Aquest taller d’escriptura està obert a
dones majors de 18 anys, i s'ofereix
gratuïtament en el marc de la 11a
edició del concurs de narrativa
per a dones “Premi literari Delta”,
l’Ajuntament de Sant Just Desvern i
la Biblioteca Joan Margarit.
Dimarts 15, a les 18.30 h

Club de lectura dels dimarts
Per a persones inscrites al club

Club de lectura en anglès

Lectura: The Man Without a Shadow /
Joyce Carol Oates
Per a persones inscrites al club
exclusivament.
Lloc: Sala Isidor Consul

Arxiu Municipal
Podeu seguir les nostres activitats
al bloc de cultura i patrimoni:
http://desverncultura.wordpress.com
i www.santjust.cat/arxiu
Dimarts i djous,
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Dilluns, dimecres i divendres,
hores convingudes de 10 a 14 h.
Telèfon 93 475 63 35

Exposicions al CIM
Del 15 de gener al 28 de febrer

Ara i abans dels 3 tombs
a Sant Just

Punt d’Informació de
la Penya del Moro
Dissabte 15 de gener de 10 a 12 h.
Diumenge 13 de febrer de 10 a 12 h.
Dissabte 12 de març de 10 a 12 h.

Exposicions al
Celler
Del 2 de desembre al 7 de gener

Marcel Camps:
Immaterial

Cossos, caps i cors són els
arquetips que contenen els anhels
del creador: “Per a mi, un cap és
un espai on es creen les idees i un

cor on s’expressen els sentiments.
El cos es el tot.”
Les obres de Camps són
contenidors de somnis que de
manera no volguda s’han revelat.
L'instint actua com a motor
creatiu. Esberla l’interior i afloren
els volums.
Del 20 de gener al 25 de febrer

Carme Navarra

A les acaballes dels anys 70,
descobreix els pinzells i la mirada

al seu poble, Sant Just, amb un
primer oli interpretant les cases de
la plaça de Verdaguer a punt de
desaparèixer.

Programa 2022
gener | febrer | març

Del 3 de març al 1 d’abril

Oxana Akosta

Mostrarem les cares dels infants,
en diferents estats emocionals.
Infants tristos, alegres, curiosos,
també de diferents països i
així, explicar la importància de
l’educació emocional.

La Vagoneta
Plaça de la Pau, s/n
Tel. 674 791 415
lavagoneta@santjust.cat
De dilluns a dijous, de 17 a 20 h

Serveis:
· Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau
Adreçat a nens i nenes de 4 a 15 anys.
De dilluns a dijous, de 17 a 20 h
Espai familiar, adreçat a infants de 2 a 3 anys amb els pares.
· Espai de Joc
Servei educatiu i de socialització destinat a famílies amb infants
fins als 10 anys. De dilluns a divendres de 17 a 19 h
· Cessió de sales
· Espai per a entitats

Les Escoles
Carrer Montserrat, 2
Tel. 674 791 417

Serveis:

Centre Cívic
Joan Maragall

Centre Cívic
Salvador Espriu

· Centre de Formació de Persones Adultes:
a8062055@xtec.cat
· Servei Local de Català: catala@santjust.cat
· Tallers de Música: tallersdemusica@gmail.com
· Espai per a entitats
Vols rebre el butlletí per correu electrònic?
Si vols estar informat/ada de les nostres activitats, et pots
subscriure al nostre newsletter des de www.ccjoanmaragall.cat

Espai
Mas Lluí

