
Centre Cívic
Salvador Espriu
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), 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

Ioguilates
Dijous, de 18.30 a 20 h
(inici 28 d’abril)
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 aní-
mic. Afinarem i reforçarem la zona 
abdominal mitjançant exercicis 
relaxats amb els quals aprendrem 
a gaudir de cada moviment.
Professora: Sara Montoro
Preu: 68,20 €

Dansa per a tu NOU
Dimecres, 1, 8, 15 i 22 de juny,
de 18.45 a 20.15 h
Un taller de benestar que ens farà 
sentir els beneficis de dansar lliure-
ment, deixant que el cos ens guiï, 
sense coreografies, ni exigències. 
Us convidarem a explorar-vos amb 
propostes suggeridores i obertes i 
amb músiques i materials creatius 
que ens faran viatjar a altres mons. 
Per aprendre a estimar el nostre 
cos i a descobrir-ne les possibilitats 
expressives. 
Professora: Elisa Linares
Preu: 26,87 €

Tarot
Dissabte 14 de maig, de 10 a 13 h
(Es farà a Can Ginestar)
Es farà un recorregut històric 
dels orígens del tarot i en veurem 
les tipologies i tipus de cartes i, 
finalment, farem alguna pràctica 
de lectura. Aquest curs es realitza 
només amb arcans majors.
Professora: Adriana Katz
Preu: 14,47 €

CUINA

Cuina italiana
Dilluns, 13 i 20 de juny,
de 17.30 a 20.30 h
Saps que hi ha molt més que es-
paguetis i pizza a la cuina italiana? 

Cursos
Per a persones joves i adultes

Inici de les inscripcions: a partir del 
dilluns 28 de març.
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’inscrip-
cions. El pagament es podrà fer 
per transferència bancària, amb 
targeta al mateix centre o per Inter-
net. Un cop feta la inscripció no es 
retornarà l’import de la matrícula, 
excepte en cas que s’anul·li el curs.
Inscripcions: www.ccjoanmaragall.cat

HUMANITATS

El llenguatge cinemato-
gràfic: claus per enten-
dre les grans obres
Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 25 d’abril)
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 cinema-
togràfic, alternant els continguts 
teòrics amb la visualització de 
fragments de pel·lícules.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

EXPRESSIÓ
I CREATIVITAT

Zumba Fitness
Divendres, de 18.30 a 20 h
(inici 29 d’abril)
Activitat cardiovascular que com-
bina 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 €

Personalitza’t la roba!
NOU
Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 25 d’abril)
Vols donar-li una segona vida a la 
roba que ja no utilitzes? En aquest 
taller aprendràs a reutilitzar peces 

velles de roba, així com a crear-ne 
de noves. Farem servir diferents 
tècniques com la pintura, la cos-
tura i molta imaginació!
Professora: Judith Bel
Preu: 68,20 €
(Activitat amb suplement)

Swing solo
(principiants) NOU
Dijous, de 16.30 a 18 h
(inici 28 d’abril)
Vols fer un viatge als “feliços 
anys vint”? Vine a ballar música 
swing !.  Curs adreçat a alumnes 
principiants. No cal que vinguis 
amb parella.
Professor: El Temple del Swing
Preu: 68,20 €

Enquadernació de          
llibres creatius
Dimecres, 27 d’abril i 4, 11, 18 i 
25 de maig, de 18.15 a 20.15 h
Realitzarem exercicis plàstics 
creatius i aprendrem tècniques de 
disseny artesanal per aplicar-les 
en la decoració de les tapes dels 
llibres que confeccionarem al 
taller. Aprendrem el mosaic en 
paper, l’stencil, el tintat de papers 
a l’alcohol i les decotransparèn-
cies.
Professora: Cristina Sánchez - 
Kokoro Enquadernació
Preu: 43,40 €
(Activitat amb suplement)

Descobreix el
macramé NOU
Dimarts, de 18.30 a 20 h
(inici 26 d’abril)
Endinsa’t en el bonic món del 
macramé. Aprendràs a fer els 
nusos bàsics del micro i macro 
macramé i i podràs fer braçalets, 
collarets, clauers, portaespelmes, 
garlandes, estrelles, plomes… 
Vine, t’agradarà!
Professora: Míriam Romera
Preu: 68,20 €
(Activitat amb suplement)

TECNOLOGIA

Perdem la por a
l’ordinador! NOU
Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 25 d’abril)
Millora els teus coneixements en 
informàtica i Internet. Perd la por a 
fer servir l’ordinador i descobreix 
com convertir-lo en una eina útil 
pel teu dia a dia.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

Word i Excel
Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
(inici 25 d’abril)
Descobreix els secrets de les 
eines d’ofimàtica més utilitzades, 
el Word i l’Excel. Aprendrem, 
d’una manera pràctica, a dominar 
els principals aspectes d’aquestes 
aplicacions per a poder treure’ls 
tot el profit.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

RECURSOS

Bridge intermedi
Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 27 d’abril)
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 
(nivell intermedi).
Professor: Juan Maria Moregó
Preu: 68,20 €

Let’s speak English!
Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 26 d’abril)
Curs d’anglès de nivell intermedi 
en què podrem posar en pràctica 
el vocabulari i la capacitat d’argu-
mentació a partir de la conversa.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 68,20 €

Anglès conversa
(intermedi-avançat)
Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 26 d’abril)
Curs per practicar aquesta llen-
gua, adreçat a aquelles persones 
a partir d’un nivell intermedi. Es 
posarà en pràctica vocabulari i 
expressions noves tot perfeccio-
nant la pronunciació.
Professor: Gary Jewiss
Preu: 68,20 €

English for beginners 
Dimecres, de 16.15 a 17.45 h 
(inici 27 d’abril)
Per a persones que ja tenen 
algunes nocions d’anglès i volen 
consolidar-les i començar a asso-
lir una certa fluïdesa. Aprendrem 
vocabulari i expressions noves.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 68,20 €

Voulez-vous parler 
français? (intermedi)
Dimecres, de 16.45 a 18.15 h
(inici 27 d’abril)
Curs dirigit a persones amb un 
nivell intermedi de la llengua 
francesa. Practicarem nou vo-
cabulari i en perfeccionarem la 
pronunciació i l’expressió.
Professor: Pascal Verkest
Preu: 68,20 €

Italià conversa
Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 28 d’abril)
Adreçat a persones amb un nivell 
intermedi d’italià. Està enfocat 
a treballar, de manera pràctica i 
dinàmica, el vocabulari, l’expres-
sió i les formes lingüístiques més 
recurrents.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

Ioga matinal (suau)
Dimarts, de 11.30 a 13 h
(inici 26 d’abril)
Amb l’objectiu d’assolir més 
benestar, integrarem els aspectes 
físics i psíquics de la persona. Tre-
ballarem 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 26 d’abril)
Amb l’objectiu d’assolir més 
benestar, integrarem els aspectes 
físics i psíquics de la persona. Tre-
ballarem 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 28 d’abril)
Exercicis d’estiraments i enforti-
ment del cos enfocats a la flexibili-
tat 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 28 d’abril)
Exercicis d’estiraments i en-
fortiment 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, enfor-
tint-los i estirant-los.
Professor: Miquel - Air Active
Preu: 68,20 €

En aquest curs explorem una cuina 
italiana més regional que no et 
deixarà indiferent.
Professora: Anna Bozzano
Preu: 26,87 €
(Activitat amb suplement)

Itineraris de 
ciutat  
Cal inscripció prèvia.
Preu: 9,99 €/persona.
De dificultat mínima.
Es recomana portar calçat còmode.
Durada aproximada: 2,5 hores.

El Prat centre: el Delta 
guanyat pam a pam.
Dissabte 30 d’abril a les 11 h
Fa uns mesos visitàvem la part més 
agrícola del municipi del Prat de 
Llobregat i ens vam quedar amb les 
ganes de conèixer el nucli urbà de 
la població. Del Prat s’ha dit sovint 
que és un poble amb poca història, 
però… és veritat? Comprovem-ho 
plegats amb una ruta pels seus 
carrers i espais més emblemàtics. 
Veurem com un territori d’aigua-
molls i perifèric s’ha convertit en 
una ciutat dinàmica de forta xarxa 
associativa.
Professora: Montse Piñeiro

Alegria dins del bosc
Dissabte 7 de maig a les 10 h
Un taller - passejada, apte per a tots 
els públics, per sentir els benefi-
cis que el riure i el contacte amb 
la natura ens provoquen: alegria, 
harmonia i benestar. Combinarem 
exercicis de risoteràpia (ioga del 
riure) amb jocs i dinàmiques alegres 
amb propostes més suaus de con-
tacte amb la natura i els sentits. 
Professora: Elisa Linares

Barcelona i l’Exposició 
Internacional de 1929
Dissabte 4 de juny a les 11 h
Coneixerem de prop els precedents 
i el llegat d’aquest esdeveniment 
que l’any 1929 transformà la falda 
de Montjuïc. Una fira temàtica feia 
arribar les darreres novetats tec-
nològiques a la ciutat i deixava, per 
sempre, un profund canvi urbanístic. 
Com a resultat comptem actualment 
amb edificis, carrers i avingudes 
que ara són senyals identitàries de 
la ciutat.
Professora: Montse Piñeiro

Programa 2022
abril | maig | junyCentre Cívic

Joan Maragall
C. Major,  17 ·  Tel. 93 470 03 30 · 661 71 91 38
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

La
Vagoneta

Les
Escoles

Can
Ginestar

Centre Cívic Soledat 
Sans i Serafini
C/Maria Montessori 
Inauguració prevista 14 de maig.

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

TASTETS DE TALLERS

Regala’t un somriure
Dilluns 30 de maig, de 18 a 19.30 h
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 i ioga del riure 
amb jocs i dinàmiques de grup i 
acabarem amb tècniques de rela-
xació per connectar amb el nostre 
somriure intern. 
Professora: Elisa Linares
Preu: 6,20 €

Gestió de les pors, l’an-
sietat i l’estrès des de 
la neurociència
Dilluns 16 de maig, de 17 a 20 h
Treballarem els diversos tipus de 
pors i els processos d’ansietat i 
estrès que afecten l’autoestima. 
Farem un pla de treball per dur a 
terme un procés de creixement 
personal adequat per una vida 
saludable i plena. Vulnerabilitat 
no és sinònim de fragilitat i pot 
educar-se i convertir-se en una 
fortalesa alliberadora. Per fer-ho, 
obtindrem recursos des d’una 
psicologia avançada vinculada a 
la neurociència.
Professora: Carme Boo
Preu: 14,47 €

Pilates
Divendres 27 de maig, de 18 a 
19.30 h
Exercicis d’estiraments i en-

fortiment 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, enfor-
tint-los i estirant-los.
Professor: Miquel - Air Active
Preu: 6,20 €

Zumba
Dissabte 11 de juny, de 12 a 
13.30 h
Activitat cardiovascular que com-
bina exercicis de tonificació amb 
passos de balls llatins. El zumba 
permet tonificar, cremar calories i 
passar una estona divertida.
Professora: Sara Montoro
Preu: 6,20 €

Ioga
Divendres 3 de juny, de 18 a 
19.30 h
Amb l’objectiu d’assolir més 
benestar, integrarem els aspectes 
físics i psíquics de la persona. Tre-
ballarem la respiració conscient i 
el moviment per tenir més bona 
salut i qualitat de vida. 
Professora: Núria Rovira
Preu: 6,20 €

Estilisme
Dimecres 25 de maig, de 18 a 
19.30 h
Taller on ensenyarem petits trucs 
molt originals, sobre roba, maqui-
llatge, manteniment dels cabells...
Professora: Judith Bel
Preu: 6,20 €



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
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

Cursos municipals 
d’arts plàstiques
Per a persones joves i adultes

Per a poder inscriure-us a qualsevol 
dels cursos heu de venir presen-
cialment 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 3,33 € 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.

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’ala-
bastre, una pedra relativament 
tova que permet ser treballada 
manualment. A partir d’un tema, 
es va creant una escultura, que va 
evolucionant segons les caracte-
rístiques de cada peça i el nivell de 
cada alumne.
Professor: Janira Romero 
Preu: 76,88 € 

Aquarel·la 
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: 76,88 €  
 
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 cre-
atives que ofereixen les tècniques 
ceràmiques. Es transmetrà la pas-
sió pel material i per descobrir el 
ventall de possibilitats que ofereix 
la disciplina. 
Professora: Carme Malaret 
Preu: 76,88 €
 
Cinema i Art 
Dimecres de 17.30 a 19 h  
“Els anys 30: el cinema europeu”: 
Després de conèixer el cinema 
de Hollywood dels anys 30 farem 
esment en les cinematografies 
europees de preguerra, però també 
del cinema espanyol de la Guerra 
Civil. A banda, farem monogràfics 
de figures tan importants com la 
del jove Alfred Hitchcock o la de la 

diva Marlene Dietrich.
Professor: Xesco Ramos  
Preu: 76,88 €   

Dibuix 
Dijous, de 18.30 a 20.30 h 
L’objectiu d’aquest curs és ense-
nyar a observar i plasmar allò que 
es veu amb les eines bàsiques del 
dibuix artístic i, d’altra banda, in-
centivar el creixement de la mane-
ra pròpia de representar diferents 
conceptes i idees de l’imaginari. 
Professor: Jordi Fandos 
Preu: 76,88 €  
 
Escultura 
Dimecres, de 10 a 12 h 
Dimecres, de 18 a 20 h 
En aquest curs es donaran eines 
per a l’aprenentatge en el recorre-
gut de passar del que és bidi-
mensional, al volum, per explorar 
els recursos creatius propis de 
l’alumne. 
Professora: Carme Malaret 
Preu: 76,88 € 
 
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: 76,88 €  
 
Gravat 
Dilluns, de 18 a 20 h 
Solcar, mossegar, incidir, ferir... 
Gravar és crear una imatge mitjan-
çant incisions produïdes per dife-
rents 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: 76,88 €  
 
Història de l’art  
Dilluns, de 17 a 18.30 h  
Dilluns, de 18.30 a 20 h  
“Arquitectura del Trecento a Itàlia”: 
Farem un recorregut per l’arqui-
tectura italiana del s.XIV de ciutats 
com Florència, Siena, Verona o 
Venècia, entre d’altres. Destacarem 

edificis com el Duomo florentí, els 
palaus venecians, la catedral de 
Milà, Orsanmichele, el Ponte Vecc-
hio o el Palazzo de la Signoria.
Professor: Xesco Ramos 
Preu: 76,88 €   

Investigació d’esmalts 
aplicats al torn 
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h 
En aquest curs aprofundirem en 
el coneixement dels esmalts i des-
cobrirem les possibilitats del torn 
com a eina creadora de formes. El 
curs alternarà la investigació amb 
el tornejat. 
Professora: Carme Malaret 
Preu: 76,88 € 
 
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: 76,88 € 
 
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 ense-
nyar 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. A l’últim trimestre 
el tema és lliure.
Professora: Puri Martín 
Preu: 59,45 € 
 
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 necessa-
ri tenir nocions de torn. 
Sense professor 
Preu: 76,88 €  
 
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 cen-
trífuga 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: 61,50 € 
 
Taller obert de pràc-
tiques de ceràmica i 
escultura 
Dimarts, de 10 a 12 h 
Dimarts de 18 a 20 h 
En aquest taller tindràs la possibi-
litat 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: 76,88 €

Conferències
Entrada lliure, cal reserva de plaça.

Cicle de jazz: Miles       
Davis, John Coltrane        
i Ella Fitzgerald
Dimarts 24 i 31 de maig i 7 de 
juny a les 19.30 h.
Aquest trimestre ens endinsarem 
en la vida i la música de tres grans 
figures del jazz: Ella Fitgerald, Miles 
Davis i John Coltrane. Tres músics 
que han influït en àmbits diferents 
i que, a més, van tenir vides apas-
sionants. Unes sessions per gaudir 
d'aquests artistes i aprendre quina 
va ser la seva evolució.
Professor: Pau Fuster

Conferències: conta’m 
una òpera
Dimecres 8, 15 i 29 de juny a les 
19.30 h

Encetem una aproximació al món 
de la òpera des de l’anàlisi des de 
diversos punts de vista, d’algunes 
obres concretes.
1a sessió: “Tosca” de Puccini
2a sessió: “La flauta màgica” de 
Mozart
3a sessió: “Norma” de Bellini
Professora: María José Anglés 
(Musicològics)

Cicle pinzellades        
d'història: La Revolu-
ció Francesa i Napoleó 
(1789 – 1815)
Dijous 5, 12, 19 i 26 de maig de 
19 a 20.30 h. 
1a sessió: El naixement d'un nou 
món: causes i inici de la Revolució 
Francesa
2a sessió: La radicalització de la 
Revolució: reformes, República i 
ascens dels Jacobins
3a sessió: Del Terror a la crisi del 
Directori: caiguda dels Jacobins, 
Directori i expansió europea de la 
Revolució
4a sessió: Napoleó Bonaparte: de 
l'ascens a la caiguda.
Professor: Aberto Pellegrini

Biblioteca Joan 
Margarit
Consulteu tota la programació al 
Facebook de la biblioteca.
Horari de la biblioteca en situa-
ció COVID:
Matins: dimarts, dijous 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)
 
Dimecres 6 d’abril, a les 18.30 h
Club de lectura juvenil
Per a nois i noies de 12 a 16 anys. 
Inscripcions a la biblioteca.
Lectura: El Fantasma de Anya de 
Vera Brosgol
Coordina: Marta Cava
Lloc: Can Ginestar

Dijous 7 d’abril, a les 18.30 h
Club de lectura dels 
dijous
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.
Lloc: Les Escoles

Dimarts 19 d’abril, a les 18.30 h
Club de lectura dels 
dimarts
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.
Lloc: Les Escoles

Dijous 7 i 21 d’abril, de 18 a 20 h
Tallers d’escriptura cre-
ativa per a dones
El taller d'escriptura creativa per 
dones, nivell inicial, serà impartit 
per Mònica L. Cano.
El taller es desenvolupa en un 
total 6 sessions de 2 hores, els 
dijous 10, 17, 24 i 31 de març, i el 
7 i 21 d’abril.
Lloc: Sala Isidor Cònsul de Can 
Ginestar
Aquest taller d’escriptura està 
obert a dones majors de 18 anys, 
i s'ofereix gratuïtament en el 
marc de la XIa edició del concurs 
de narrativa per a dones “Premi 
literari Delta”, l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern i la Biblioteca 
Joan Margarit.

Dijous 21 d’abril, a les 17.30 h
Presentació de l’obra 
guanyadora de la XIa 
edició del Premi Delta: 
L’Abocador d’Eva M. 
Garrigosa
Lloc: Parc de Torreblanca

Dijous 21 d’abril,de 18 a 20 h
Grup de Lectura         
Conscient i Mindfulness 
(virtual)
Cada sessió combina una 
part de treball i reflexió sobre 
una aspecte d’empoderament 
personal i una part d’abordatge 
corpori-emocional amb tècniques 
de mindfulness.
Conductora: Montse Bordas, 
psicòloga i facilitadora processos 
personals i learnability.
Places limitades. Inscripcions per 

tel. 934756300 o correu electrònic 
b.st.just@diba.cat

Dissabte 23 d’abril
Festa de Sant Jordi a 
Can Ginestar
11 h – Espectacle infantil: 
L’altra història de Sant Jordi. 
A càrrec de Vivim del Cuentu.
La història del gran cavaller 
Sant Jordi, no va anar exacta-
ment com ens l’han explicada. 
No et perdis aquesta sessió 
plena d’aventures amb un drac 
força golafre, una princesa ben 
eixerida i un cavaller no gaire 
atrevit. Sessió de contes a partir 
de 3 anys.
Lloc: Jardins de Can Ginestar

Dissabte 23 d’abril, matí a la sala 
infantil de la biblioteca
Presentació del llibre 
“Les aventures d’en 
Pep” amb l’autora Laia 
Tomàs i la il·lustradora 
Núria Tamboleo. 

Dijous 28 d’abril, a les 17.30 h
Taller d’enigmes a 
càrrec de Josep Maria 
Ibarra
Aquest taller pretén apropar 
el món de la criptografia i els 
missatges secrets a nens i nenes 
més grans de 8 anys. Comprova-
ran com cada lletra de l'abecedari 
és com una peça de Lego. Una 
sola no sembla gaire, però unida 
a d’altres es pot convertir en 
qualsevol cosa imaginable.
Per a infants a partir de 8 anys. 
Durada: 60 minuts.
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Sala Isidor Cònsul

Dijous 5 de maig, a les 18.30 h
Club de lectura dels 
dijous
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.
Lloc: Les Escoles

Dimarts 10 de maig, a les 19 h
Club de lectura de         
Novel·la Negra 
Lectura: Muertos de papel d’Alicia 

Giménez Bartlett 
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Les Escoles
 
Dijous 12 de maig, de 18 a 20h 
Grup de Lectura          
Conscient i Mindfulness 
(virtual)
Cada sessió combina una part de 
treball i reflexió sobre una aspecte 
d’empoderament personal i una 
part d’abordatge corpori-emocio-
nal amb tècniques de mindfulness.
Conductora: Montse Bordas, 
psicòloga i facilitadora processos 
personals i learnability.
Places limitades. Inscripcions per 
tel. 934756300 o correu electrònic 
b.st.just@diba.cat
 
Dissabte 14 de maig, a les 11.30h 
Hora del conte: Ka-ke-ki 
Kontes. A càrrec de la 
Companyia: La Senyoreta
Per a infants a partir de 3 anys
Després de vint anys explicant 
contes, la Senyoreta sap perfec-
tament que cada objecte té una 
història i que cada història es pot 
narrar amb un objecte. I que si 
plou en acabar la sessió de contes, 
haurà estat per les recomanacions 
de la seva àvia. T’atreveixes a venir 
sense paraigua?
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.
Lloc: Pati de la biblioteca.
 
Dimarts 17 de maig, a les 18.30 h 
Club de lectura dels 
dimarts
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.
Lloc: Les Escoles
 
Dimecres 18 de maig, a les 19 h
Club de lectura de teatre
Lectura: El pes d'un cos de Victoria 
Szpunberg
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Sala Isidor Consul
 
Dimecres 25 de maig, a les 19 h
Club de lectura en anglès
Lectura: Middlemarch de George 
Eliot. Per a persones inscrites al 
club exclusivament.
Lloc: Sala Isidor Consul
 

Dijous 26 de maig, a les 17.30 h
Taller “El conte la Tupi-
namburga, la remeiera i 
els saquets d'espígol” a 
càrrec de Tupinamburga, 
la remeiera
Expliquem el conte i olorem algu-
nes de les plantes protagonistes 
tot fent un petit joc per endevinar 
a quins personatges pertanyen.
A continuació fem saquets d’espí-
gol per allunyar els malsons.
Per a infants a partir de 6 anys. 
Durada: 60 minuts. Cal inscripció 
prèvia a la biblioteca.
Lloc: A confirmar

Dijous 2 de juny, a les 18.30 h
Club de lectura dels 
dijous
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.
Lloc: Les Escoles
 
Dimecres 8 de juny, a les 18.30 h
Club de lectura juvenil
Per a nois i noies de 12 a 16 anys. 
Inscripcions a la biblioteca.
Coordina: Marta Cava
Lloc: Can Ginestar
 
Dijous 9 de juny, de 18 a 20h
Grup de Lectura Cons-
cient i Mindfulness 
(virtual)
Cada sessió combina una part de 
treball i reflexió sobre una aspecte 
d’empoderament personal i una 
part d’abordatge corpori-emocio-
nal amb tècniques de mindfulness.
Conductora: Montse Bordas, 
psicòloga i facilitadora processos 
personals i learnability.
Places limitades. Inscripcions per 
tel. 934756300 o correu electrònic 
b.st.just@diba.cat
 
Dimarts 14 de juny, a les 18.30 h
Club de lectura dels 
dimarts
Per a persones inscrites al club 
exclusivament. Lloc: Les Escoles

Arxiu Municipal 
Podeu seguir les nostres activitats 

La Vagoneta
Plaça de la Pau, s/n · Tel. 674 791 415
lavagoneta@santjust.cat
Dimarts i dijous, de 13 a 14.30 h · 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 de Joc (Servei educatiu i de socialització destinat a famílies    
   amb infants fins els 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 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

Programa 2022
abril | maig | juny

Centre Cívic
Salvador Espriu

Centre Cívic
Soledat Sans i Serafini

Centre Cívic
Joan Maragall

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

al blog de cultura i patrimoni:
http://desverncultura.wordpress.com 
i www.santjust.cat/arxiu
Matins: De dilluns a divendres de 
9.45 a 13:30h
Tardes: Dimarts i dijous de 16 a 19 h
Les consultes es fan amb cita 
prèvia trucant al 93 475 63 35 o per 
e-mail: arxiumunicipal@santjust.cat

Punt d’Informació de 
la Penya del Moro
Dissabte 9 d’abril de 10 a 14 h
Diumenge 15 de maig de 10 a 14 h
Dissabte 11 de juny de 10 a 14 h

Exposicions al Celler 
Del 7 d’abril al 13 de maig
Margarita Mascaró:
Ars Botànica
A partir de la recerca botànica que 
es deriva directament del dibuix 
del natural, ha germinat aquest 
projecte artístic, que va més enllà 
del mateix dibuix. 

Del 19 de maig al 22 de juny 
Eleonora Navarro: Igni 
Fruit de jugar amb el foc sense cre-
mar-se, sorgeix Igni, un recull de 
reflexions, vivències i experiències. 
Una cocció lenta i delicada per 
transformar idees en sensacions, a 
través de la fosa a la cera perduda.


