Centre 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 10 a 13 h
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
dilluns 5 de setembre.
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, 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.
Inscripcions: www.ccjoanmaragall.cat.
Els preus que s’indiquen a continuació estan pendents d’aprovació per part de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern. En cas que no
s’aprovin de manera definitiva,
s’aplicaran els vigents.

HUMANITATS
Història del cinema
italià
Dilluns, de 17 a 18.30 h

(inici 3 d’octubre)
Farem un recorregut per la història i la cultura italianes, des de
la Reunificació a l’actualitat, per
mitjà de la seva autorepresentació cinematogràfica. Tractarem
els principals aspectes polítics,
econòmics, socials i culturals
de la realitat del país, integrant
tant el cinema d’autor com el
comercial o de gènere i alternant
els continguts teòrics amb la
visualització de fragments de
pel·lícules.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 82,50 €

EXPRESSIÓ
I CREATIVITAT
Zumba Fitness
Divendres, de 18.30 a 20 h
(inici 30 de setembre)
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: 82,50 €

Enquadernació de
ventalls de paper i
escriptura de haikus
Dimecres 9, 16, 23 i 30 de
novembre i 14 de desembre,
de 18.15 a 20.15 h
En aquest taller partirem d’un joc
de cartes que facilitarà l’escriptura poètica dels haikus per part
dels i les participants. Els poemes
resultants seran escrits a mà
sobre el paper amb què construirem els ventalls. En una de les
sessions es visitarà l’EspluLab,
per aprendre recursos per fer
créixer la nostra creativitat.
Professora: Cristina Sánchez Kokoro Enquadernació
Preu: 50 €
(Activitat amb suplement)

Descobreix l’art del
macramé
Dilluns 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre
i 7 de novembre, de 18.30 a 20 h
Vine a aprendre els nusos principals del micromacramé i del
macromacramé. Farem bijuteria i
altres peces decoratives que podràs lluir o regalar. T’hi esperem!
Professora: Míriam Romera
Preu: 45 €
(Activitat amb suplement)

Introducció al tapís
Dimarts 8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 de desembre, de 18 a 20 h
Aquest és un taller introductori
per aprendre la tècnica del tapís
amb teler d’alt lliç. Començarem
per construir el nostre teler d’una
forma bàsica i fàcil, estudiarem
els diferents tipus de llanes i fils
per l’ordit i la trama. Aprendrem
a teixir amb els punts bàsics
del tapís, a fer canvis de color, a
construir figures geomètriques.
Professora: Adriana Katz
Preu: 50 €

Introducció al disseny i
a la impressió 3D
Dijous 20 i 27 d’octubre i 3 i 10
de novembre, de 18.15 a 20.15 h
Descobriràs com funcionen les
impressores 3D i altres màquines
d’autocreació, per poder donar
llibertat a la teva creativitat.
Aprendràs a descarregar-te arxius
i a manipular-los per ser impresos
amb filament plàstic, tallats... Es
farà una sessió pràctica.
Professor: Héctor Hernández
Preu: 44,80 €

Dansa per a tu
Dimecres 28 de setembre, 5, 19 i
26 d’octubre i 2 de novembre, de
18.45 a 20.15 h
Un taller de benestar que ens
farà sentir els beneficis de dansar
lliurement, 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: 37,50 €

RECURSOS
Bridge intermedi
Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 28 de setembre)
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: Joan Maria Moregó
Preu: 75 €

Let’s speak English!
Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 27 de setembre)
Curs d’anglès de nivell intermedi
on podrem posar en pràctica el

vocabulari i la capacitat d’argumentació a partir de la conversa.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 75 €

Anglès conversa
(intermedi-avançat)
Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 27 de setembre)
Curs adreçat a aquelles persones
a partir d’un nivell intermedi
d’anglès. Es posarà en pràctica
vocabulari i expressions noves tot
perfeccionant la pronunciació.
Professor: Gary Jewiss
Preu: 75 €

Voulez-vous parler
français?
Dimecres, de 16.45 a 18.15 h
(inici 28 de setembre)
Tens un nivell de francès mitjà?
Vols aprendre’n més? I, sobretot,
tens ganes de parlar? En aquest
taller, tindràs l’oportunitat d’iniciar-te en la conversa en francès,
tot parlant de temes quotidians.
Podràs aprendre, de forma entretinguda, una mica de gramàtica
francesa, i moltes paraules i
expressions noves.
Professor: Pascal Verkest
Preu: 75 €

El repte de parlar en
públic
Dijous 29 de setembre i 6, 13, 20
i 27 d’octubre, de 17 a 18.30 h
Un taller on descobrirem i experimentarem els secrets per guanyar
confiança a l’hora de parlar en públic. Combinarem eines físiques:
de cos, postura, veu, gestos, amb
tècniques com l’elevator pitch o el
petxa-kutxa, i amb recursos emocionals per traspassar les nostres
pors i emocions i llençar-nos, pas
a pas, a la piscina.
Professora: Elisa Linares
Preu: 45 €

Consciència i capacitat
d’elecció. Dissenyar la
realitat
Dilluns 21 de novembre, de 17
a 20 h
La capacitat d’elecció defineix i
dissenya la nostra vida. De fet, és
un element bàsic en la realització
personal per aconseguir les nostres fites i millorar l’autoestima.
Professora: Carmen Boó
Preu: 15 €

Resiliència i emocions.
Superació personal com
a repte
Dilluns 12 de desembre, de 17
a 20 h
La resiliència és la capacitat de
superació que cada persona té,
unida a la capacitat d’aprendre dels reptes difícils. Educar
les emocions és important per
millorar la nostra serenitat, i ens
aporta seguretat i millor capacitat
d’elecció.
Professora: Carmen Boó
Preu: 15 €

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL
Ioga matinal (suau)
Dimarts, de 11.30 a 13 h
(inici 27 de setembre)
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: 75 €

Ioga
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 27 de setembre)
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: 75 €

Pilates matinal
Dijous, de 10.15 a 11.45 h
(inici 29 de setembre)
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 Antolín
Preu: 82,50 €

Pilates migdia
Dijous, de 11.45 a 13.15 h
(inici 29 de setembre)
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 Antolín
Preu: 82,50 €

Ioguilates dijous
Dijous, de 18.30 a 20 h
(inici 29 de setembre)
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.
Professora: Sara Montoro
Preu: 82,50 €

Ioguilates divendres
Divendres, de 17 a 18.30 h
(inici 30 de setembre)
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.
Professora: Sara Montoro
Preu: 82,50 €

Introducció al tarot
Divendres, de 17 a 18.30 h
(inici 30 de setembre)
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: 82,50 €

Mindfulness i MLC©
Dijous, de 16.30 a 18 h
(inici 6 d’octubre)
Desconnecta i reconnecta amb
aquest taller de mindfulness que
incorpora una part de moviments
psicorporals que ajuden a desbloquejar el cos, a relaxar-se i a
centrar la ment.
Professora: Marina Yeste
Preu: 75 €

CUINA
Cuina saludable de
residu zero (nou)
Dijous, 3, 10, 17 i 24 de novembre i
1 de desembre, de 10.30 a 12.30 h
En aquest taller aprendrem a preparar receptes saludables generant
el mínim de residus. Les re-ceptes
seran d’origen vegetal i d’aprofitament.
Professores: Zero Waste Barcelona
Preu: 50 €
(Activitat amb suplement)

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

Visita a la confraria de
pescadors i pescadores i
subhasta
Divendres 21 d’octubre a les 15.30 h

Una biòloga marina t’acompanyarà
a conèixer els pescadors de la
Barceloneta i viuràs la subhasta del
peix en directe!
Professora: Anna Bozzano

El paradís perdut de
Mercè Rodoreda: el Sant
Gervasi de Mirall trencat
Dissabte 5 de novembre a les 11 h
Recordarem l’obra literària de
Mercè Rodoreda amb un itinerari
diferent. Recorrerem el seu paradís
perdut de Sant Gervasi, els espais
de la seva infantesa i la transformació mítica en els escenaris de les
seves obres més destacades, particularment de les novel·les Aloma i
Mirall trencat.
Professora: Maria Nunes

Gabriel Ferrater a Barcelona. Un itinerari literari
per Sarrià i Sant Gervasi
Dissabte 19 de novembre a les 11 h
Per commemorar els 100 anys del
naixement de Gabriel Ferrater i els
50 de la seva mort, us proposem
un itinerari per Sarrià i Sant Gervasi, que ressegueix les passes del

poeta, i ens convida a gaudir de la
descoberta, o de la relectura, de
la seva obra.
Professora: Maria Nunes

Centre Cívic Soledat
Sans i Serafini

Exposicions

C/ Maria Montessori, 2 · Tel. 610 44 06 91
ccsoledatsans@santjust.cat
Horari d’atenció ciutadana: Dimarts i dijous de 10 a 13 h
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h · Dissabtes de 9 a 13 h

Del 3 d’octubre a l’1 de novembre

Fotografies guanyadores
del XIII Concurs Internacional Sant Just Desvern
2022, secció viatges
En la darrera edició, el Concurs
Internacional ha comptat amb
la participació de prop de 300
fotògrafs de 33 països, amb
gairebé 3000 obres presentades
en el conjunt de les tres seccions.
Aquestes fotografies són una
selecció de les guanyadores de la
categoria “Viatges”.
4 de novembre al 18 de desembre

Exposició Rutes Singulars, cedida per l’Arxiu
Històric Municipal de
Sant Just Desvern

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), 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

CURSOS
Per a persones joves i
adultes
Ioga
Dimarts, de 16.15 a 17.45 h (inici
27 de setembre)
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: 75 €

Let’s speak English!
Dijous, de 10.30 a 12 h (inici 29
de setembre)
Curs d’anglès de nivell intermedi
en què podrem posar en pràctica
el vocabulari i la capacitat d’argumentació a partir de la conversa.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 82,50 €

Dancehall per a
adolescents
Dijous, de 18.30 a 20 h (inici 29
de setembre)
L’objectiu del curs és aprendre
Dancehall (tant la dansa com la

Programa 2022
setembre | octubre | novembre | desembre

cultura) i a la vegada adquirir les
eines d’expressió, sense oblidar
del gaudi característic de la dansa. Dirigit principalment a joves
de 12 a 18 anys.
Professora: Sara Zuñiga
Preu: 82,50 €

Pilates
Divendres, de 16.15 a 17.45 h
(inici 30 de setembre)
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 Antolín
Preu: 82,50 €

Can
Ginestar

Zumba Fitness
Dissabte, de 9.30 a 11 h (inici 1
d’octubre)
Activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb
passos de balls llatins. El zumba
permet tonificar, cremar calories i
passar una estona divertida.
Professora: Claudia Fuentes
Preu: 82,50 €

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

La
Vagoneta

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
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

cada alumne.
Professora: Txell Mateu
Preu: 76,88 €

Per a persones joves i adultes

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 €

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 10,25 € 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. Els pagaments
s’han d’efectuar el primer dia del curs.

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, una pedra relativament
tova que permet ser treballada
manualment. A partir d’un tema,
es va creant una escultura, que va
evolucionant segons les característiques de cada peça i el nivell de

Aquarel·la

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: 76,88 €

Cinema i Art

Dimecres de 17.30 a 19 h
“Els anys 40 (i): el cinema clàssic
a Hollywood”: Ens submergirem
al món dels Òscars dels anys 40 i
dels nous gèneres, com el western,
el cinema negre i la conjunció de

subgèneres que fan més comprensible aquest cinema. Farem
monogràfics d’artistes importants
del moment com Judy Garland o
Cary Grant, de directors famosos
com John Ford, Raoul Walsh o
George Cukor.
Professor: Xesco Ramos
Preu: 76,88 €

Dibuix

Dijous, de 18.15 a 20.15h
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: 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 recorregut de passar del que és bidimensional, al volum, per explorar
els recursos creatius propis de
l’alumne.
Professora: Carme Malaret
Preu: 76,88 €

Experiència, forma i
color

Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Taller d’experimentació amb diferents procediments i tècniques per
afavorir, desenvolupar i aprofundir
la pròpia creativitat. Basat en l’estimulació dels propis sentits amb
plantejaments, conceptes i l’ús de
diferents materials relacionats amb
la pintura.
Professor: Jordi Fandos
Preu: 76,88 €

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: 76,88 €

Història de l’art

Dilluns, de 17 a 18.30 h
Dilluns, de 18.30 a 20 h
“Pollock i l’action painting”:
Encetarem l’àmbit de les segones
avantguardes amb els representants de la vessant “action
painting” de l’expressionisme
abstracte nord-americà. Artistes
com Jackson Pollock o Willem de
Koonong seran els encarregats de
presentar-nos un format trencador
i generador de les noves tendències de la pintura de la segona
meitat del segle XX.
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 descobrirem 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 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. 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 necessari 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 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: 61,50 €

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: 76,88 €

Conferències

Entrada lliure, cal reserva de plaça.

Cicle pinzellades d’història: Història de la
Xina contemporània,
1800-2020
Dijous 6, 13, 20 i 27 de octubre
de 19 a 20.30 h.
Professor: Aberto Pellegrini
1a sessió: Declivi i col·lapse de
l’imperi

2a sessió: República, guerra civil i
invasió japonesa
3a sessió: Victòria comunista i
règim de Mao Zedong
4a sessió: Del final del maoisme a
la Xina de Xi Jinping

Història de la llengua
catalana

Dimecres 9 i 16 de novembre de
19 a 20.30 h.
Professor: Jordi Arruga
Es descriurà la funció que la
llengua catalana ha exercit dins la
nostra societat, en paral·lel amb els
esdeveniments històrics que han
tingut lloc als Països Catalans al
llarg dels segles, des de la romanització fins la immersió lingüística
contemporània.

Parlem de medicina

Dimarts de 19 a 20.30 h
Professora: Raquel Tomàs
De la mà d’una doctora de família
encetem un cicle de medicina en el
que tractarem temes per millorar la
nostra salut.
25 d’octubre:
Recomanacions de Consens per a
un Envelliment Actiu i Saludable
8 de novembre:
Hipertensió Arterial. Què és? Per
què soc hipertens? Què puc fer?
15 de novembre:
Per què és tan important evitar el
sobrepès i l’obesitat?
22 de novembre:
Artrosi versus Artritis. De què parlem quan diem que tenim “dolor”?
29 de novembre:
He arribat a la menopausa. I què?

Conta’m una òpera

Dimarts 4, 11 i 18 d’octubre
a les 19 h
Professora: María José Anglés
(Musicològics)
Seguirem analitzant en el món de
l’òpera des de diversos punts de
vista, d’algunes obres concretes.
1a sessió: El naixement de l’òpera
2a sessió: Els castrati, les dives del
Barroc.
3a sessió: Wagner i l’art total

Biblioteca Joan
Margarit
Consulteu tota la programació a:
https://biblioteca.santjust.net/
Horari de la biblioteca:
Hivern: Matins: dimarts, dijous i
dissabte de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de
15.45 a 20.15 h
Estiu (del 15 de juny al 15 de
setembre): Matins: dijous i
divendres de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a dijous de
15.45 a 20.15 h
Tel. 93 475 63 00
b.st.just@diba.cat
Troba’ns també a
@bibjoanmargarit

OCTUBRE 2022
Dijous 6, 18.30 h

Club de lectura dels
dijous

Lectura: Era una dona com les
altres de Francesc Trabal.
Inscripcions a la biblioteca.
Coordina: José Luis Ibáñez Ridao
Lloc: Les Escoles
Dimarts 18, 18.30 h

Club de lectura dels
dimarts

Lectura: Pregunta-ho a la pols de
John Fante.
Inscripcions a la biblioteca.
Coordina: José Luis Ibáñez Ridao
Lloc: Les Escoles
Divendres 7 i 21, 18 a 20 h

Tallers d’escriptura
creativa

Impartit per Mònica L. Cano.
Lloc: Sala Isidor Cònsul de Can
Ginestar

NOVEMBRE 2022
Dimecres 2

Sortida al Gran Teatre
del Liceu a veure l’òpera: Il trovatore de Giuseppe Verdi
Inscripcions i informació adre-

ceu-vos a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit
Dijous 3, 17.30 h

Taller: Tutankamon a
casa teva a càrrec de
Sandra Uve

Taller formatiu i creatiu sobre el
faraó de l’antic Egipte Tutankamón. Qui era, com vivia, secrets
que han descobert els experts en
els últims anys. Farem un tòtem
personal (màscara, figureta o
penjoll) amb cartró reciclat, moldejat i pintat amb els colors típics
de la tomba funerària.
Per a infants a partir de 6 anys.
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Sala Isidor Cònsul
Dijous 3, 18.30 h

que l’ajudaran a “desfer la troca”
que té dins del seu cos...
Lloc: Sala Infantil / Sala Isidor
Cònsul
Dimarts 15, 18.30 h

Club de lectura dels
dimarts

Lectura: Número cero d’ Umberto
Eco.
Inscripcions a la biblioteca.
Coordina: José Luis Ibáñez Ridao
Lloc: Les Escoles
Dijous 17 de novembre, 18.30 h
Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar

Tertúlia amb Eva Maria
Garrigosa, sobre “L’Abocador” obra guanyadora
del XIè premi Delta.

Club de lectura dels
dijous

L’acompanya Enriqueta Vidal,
Presidenta de la Federació i Fundació Salut Mental Catalunya.
La biblioteca facilitarà un exemplar
del llibre a les persones interessades.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Divendres 4 i 18, 18 a 20 h

Dijous 24 de novembre, 18 h
Lloc a confirmar

Lectura: L’Abocador d’Eva M.
Garrigosa Sola.
Inscripcions a la biblioteca.
Coordina: José Luis Ibáñez Ridao
Lloc: Les Escoles

Tallers d’escriptura
creativa

El taller d’escriptura creativa,
serà impartit per Mònica L. Cano.
Lloc: Sala Isidor Cònsul de Can
Ginestar
Dimarts 8, 18.30 h

Club de lectura de Novel·la Negra

Lectura: La Pareja de al lado de
Shari Lapena
Inscripcions a la biblioteca.
Coordina: José Luis Ibáñez Ridao
Lloc: Les Escoles
Dijous 10, 17.30 a 19 h

Presentació del llibre
‘El secreto de Anand’ de
Raquel Piñeiro i Vanessa Torné i Taller de ioga
infantil
“El secreto de Anand” és la
història de Pelusa, una nena que
no sap què li passa. Gràcies a un
misteriós ocell de nom Anand
(que significa “felicitat”), aprèn
divertits exercicis de ioga infantil,

Taller de risoteràpia a
càrrec d’Elisa Linares

Taller per deixar anar el cos i gaudir amb alegria.
Places limitades. Inscripcions a
b.st.just@diba.cat o 934 756 300
Organitza: Biblioteca Joan Margarit
Dimecres 30, 19.30h

Club de lectura en anglès

Lectura: Nutshell d’Ian McEwan
Per a persones inscrites al club
exclusivament.
Coordina: Claire Reed
Lloc: Sala Isidor Consul

DESEMBRE 2022
Divendres 2 i 16, 18 a 20 h

Tallers d’escriptura
creativa

El taller d’escriptura creativa, serà
impartit per Mònica L. Cano.
Lloc: Sala Isidor Cònsul de Can
Ginestar

Arxiu Municipal
Podeu seguir les nostres activitats
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
Diumenge 16 d’octubre
de 10 a 14 h
Dissabte 19 de novembre
de 10 a 14 h
Diumenge 18 de desembre
de 10 a 14 h

Exposicions al
Celler

De l’1 de desembre al 6 de gener

Marta Garcia: Hypnos

Una persona que somia i una altra
que crea obres pictòriques s’uneixen en aquesta proposta artística
per donar veu a l’inconscient,

rescatant les imatges que ofereix
durant la nit per a plasmar-les en
la dimensió material de l’obra
artística, legitimant el seu potencial
creatiu.

setembre | octubre | novembre | desembre

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.
Portes obertes el 14 i 15 de setembre.
· 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

Del 8 de setembre al 14 d’octubre

Les Escoles

Una mirada des del S.XXI a l’Art
Antic fins a Roma és l’eix vertebrador d’aquesta exposició. Mirades
plurals de l’alumnat que mostren
amb diversitat de tècniques plàstiques els seus treballs.

· 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

Cursos municipals
d’Arts Plàstiques

Programa 2022

Centre Cívic
Joan Maragall

Carrer Montserrat, 2 · Tel. 674 791 417

Serveis:

Del 20 d’octubre al 26 de
novembre

Centre Cívic
Salvador Espriu

Sandra i Fina:
Mediterrani

Des de que els camins artístics de
Sandra Molina i Fina Solé es van
creuar, van decidir mostrar la seva
obra conjuntament en exposicions
col·lectives. 35 obres, de caire
mediterrani, on Fina Solé i Sandra
Molina expressen els sentiments a
través de les seves creacions.

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

Centre Cívic
Soledat Sans i Serafini

