
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
Sales d’ús polivalent Per a entitats, empreses o particulars.
Espais per a entitats

Ioga
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 25 d’abril)
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: 67,49 €

Pilates matinal
Dijous, de 10.15 a 11.45 h
(inici 27 d’abril)
Exercicis d’estiraments i enforti-
ment del cos enfocats a la � exibili-
tat i la potenciació per tal d’afavorir 
una bona postura, control i precisió 
dels moviments tot toni� cant els 
músculs, enfortint-los i estirant-los.
Professor: Miquel Antolín
Preu: 67,49 €

Pilates migdia
Dijous, de 11.45 a 13.15 h
(inici 27 d’abril)
Exercicis d’estiraments i enforti-
ment del cos enfocats a la � exibili-
tat i la potenciació per tal d’afavorir 
una bona postura, control i precisió 
dels moviments tot toni� cant els 
músculs, enfortint-los i estirant-los.
Professor: Miquel Antolín
Preu: 67,49 €

Ioguilates (dijous)
Dijous, de 18.30 a 20 h
(inici 27 d’abril)
Combinació d’una sèrie d’exercicis 
de Pilates amb les tècniques de 
relaxació del ioga més dinàmic. 
Elasticitat, to muscular, respira-
ció, relaxació i equilibri corporal i 
anímic. 
Professora: Sara Montoro
Preu: 67,49 €

Ioguilates (divendres)
Divendres, de 17 a 18.30 h
(inici 28 d’abril)
Combinació d’una sèrie d’exercicis 

Cursos
Per a persones joves i adultes

Inici de les inscripcions: a partir del 
dilluns 27 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

Història del cinema 
italià
Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 24 d’abril)
Farem un recorregut per la his-
tòria i la cultura italianes, des de 
la Reuni� cació a l’actualitat, per 

mitjà de la seva autorepresenta-
ció cinematogrà� ca. Tractarem els 
principals aspectes polítics, eco-
nòmics, socials i culturals de la 
realitat del país, integrant tant el 
cinema d’autor com el comercial 
o de gènere, alternant els contin-
guts teòrics amb la visualització 
de fragments de pel·lícules.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 60 €

Història d’Ucraïna: dels 
seus orígens històrics a 
l’actual confl icte bèl·lic
Dimarts 23 i 30 de maig i 6, 13 i 
20 de juny, de 18.45 a 20.15 h
Proposem una aproximació histò-
rica a un dels països més desco-
neguts de l’Europa Oriental, i que 
durant els darrers mesos ha pres 
una gran rellevància informativa. 
Un espai geogrà� c que s’ha forjat 
a cavall de grans imperis, però 
que durant el període contem-
porani ha estat majoritàriament 
sota la batuta de l’Imperi rus, 
primer, i de la URSS, després. A 
través d’aquest recorregut, doncs, 
no només coneixerem com s’ha 
con� gurat històricament aquest 
territori, sinó també quina ha 
estat l’evolució d’Ucraïna des de 

la seva independència el 1991 � ns 
al con� icte bèl·lic actual.
Professor: Daniel Roig
Preu: 50 €

EXPRESSIÓ                        
I CREATIVITAT

Zumba Fitness
Divendres, de 18.30 a 20 h
(inici 28 d’abril)
Activitat cardiovascular que com-
bina exercicis de toni� cació amb 
passos de balls llatins. El zumba 
permet toni� car, cremar calories i 
passar una estona divertida.
Professora: Sara Montoro
Preu: 60 €

Iniciació a la màquina 
de cosir
Dijous, de 17 a 18.30 h
(inici 27 d’abril)
En aquest curs aprendràs a 
utilitzar la màquina de cosir des 
de zero: en� lar l’agulla, fer el 
manteniment de la màquina, 
conèixer els materials bàsics que 
necessites per iniciar-te i els dife-
rents tipus de puntades i perquè 
s’utilitzen. Fareu petits projectes 
d’una manera divertida i fàcil: ne-
cessers, bosses, petits peluixos o, 
� ns i tot, alguna senzilla peça de 
vestir o altres projectes creatius 
sense patrons. Es valorarà que 
les alumnes puguin portar la seva 
màquina de cosir.
Professora: Maria Palmieri
Preu: 67,49 €
(Activitat susceptible de
suplement)

Dansa per a tu
Dimecres 31 de maig i 7, 14 i 21 
de juny, de 18.45 a 20.15 h
Un taller de benestar que ens 
farà sentir els bene� cis de dansar 
lliurement, deixant que el cos 
ens guiï, sense coreogra� es, ni 
exigències. Us convidaré a explo-
rar-vos amb propostes suggeri-
dores i obertes, i amb músiques 

i materials creatius que ens faran 
viatjar a altres mons. Farem, alho-
ra que gaudim, un treball profund 
dels diferents segments del cos. 
Per aprendre a estimar el teu cos 
i a descobrir-ne les possibilitats. 
“Abans d’agradar als altres, agra-
da’t a tu!”
Professora: Elisa Linares
Preu: 30 €

TECNOLOGIA

Domina el teu mòbil o 
tauleta
Dijous 1, 8, 15 i 22 de juny,
de 11 a 12.30 h
Descobreix les possibilitats que 
t’ofereixen les noves tecnologies 
i com et poden ajudar en el teu 
dia a dia. Veure’m d’una manera 
practica les principals opcions 
de con� guració i aprendrem a 
fer servir aplicacions útils com 
mapes, calendaris, videotruca-
des, compres.... Domina els teus 
dispositius i aprèn a treure’n tot 
el pro� t!
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,60 €

Porta la teva                 
comptabilitat                   
domèstica amb Excel
Dijous 4, 11 i 18 de maig,
de 11 a 12.30 h
Excel és una aplicació que ens 
permet introduir dades i realitzar 
càlculs. En aquest taller apren-
drem a controlar els ingressos i 
despeses, per mirar d’ajustar el 
nostre pressupost mensual. Revi-
sarem com organitzar les nostres 
dades, fer servir funcions i a crear 
grà� cs. Veurem també com plani-
� car un viatge o esdeveniment.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 25,20 €

RECURSOS

Bridge intermedi
Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 26 d’abril)
El bridge és un joc social que 
ajuda a millorar la memòria i la 
capacitat de concentració. Es de� -
neix com un esport per a la ment 
i és adequat per a totes les edats 
(nivell intermedi).
Professor: Joan Maria Moregó
Preu: 67,49 €

Let’s speak English!
Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 25 d’abril)
Curs d’anglès de nivell intermedi 
on podrem posar en pràctica el 
vocabulari i la capacitat d’argu-
mentació a partir de la conversa.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 67,49 €

Anglès conversa             
(intermedi-avançat)
Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 25 d’abril)
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: Vincent Bottomley
Preu: 67,49 €

Voulez-vous parler 
français?
Dimecres, de 16.45 a 18.15 h 
(inici 26 d’abril)
Tens un nivell de francès mitjà? 
Vols aprendre’n més? I, sobretot, 
tens ganes de parlar? En aquest 
taller, tindràs l’oportunitat d’ini-
ciar-te en la conversa en francès, 
tot parlant de temes quotidians. 
Podràs aprendre, de forma entre-
tinguda, una mica de gramàtica 
francesa, i moltes paraules i 
expressions noves.
Professor: Pascal Verkest
Preu: 67,49 €

La salut psicològica i 
l’estat d’ànim òptim
Dilluns 24 d’abril, de 17 a 20 h
La salut psicològica és fonamen-
tal cuidar-la i mantenir-hi l’equi-
libri i l’harmonia, per garantir 
també la salut física. Hem de tenir 
en compte que “el curtcircuit” 
d’inici és gairebé sempre emoci-
onal i des-prés hi ha desajustos 
físics com a resposta. A la troba-
da treballarem els components 
principals de la salut psicològica i 
l’autoconeixement. 
Professora: Carme Boó
Preu: 15 €

Les relacions                        
i l’ètica de la cura 
Dilluns 8 de maig, de 17 a 20 h
Les relacions són una part de 
la vida molt important. Moltes 
vegades el malestar emocional 
s’expe-rimenta quan amb algun 
vincle les coses no van bé. 
Aquestes situacions de con� ictes 
psicoemoci-onals provoquen 
estrès i preocupació. Treballar 
aquestes qüestions ens aportarà 
eines de supera-ció i millora dels 
nostres vincles. Coneixerem els 
diferents tipus d’aferrament que 
es treballen tera-pèuticament per 
poder identi� car de forma més 
personal quin és el nostre model i 
com podem millorar-lo. 
Professora: Carme Boó
Preu: 15 €

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

Ioga matinal (suau)
Dimarts, de 11.30 a 13 h
(inici 25 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: 67,49 €

de Pilates amb les tècniques de 
relaxació del ioga més dinàmic. 
Elasticitat, to muscular, respira-
ció, relaxació i equilibri corporal i 
anímic. 
Professora: Sara Montoro
Preu: 60 €

CUINA

Cuina japonesa
Dijous, d’11 a 13 h
(inici 27 d’abril)
En aquest curs explorarem des de 
la cuina japonesa tradicional � ns 
als plats més moderns i popu-lars 
avui dia, començant per les bases i 
els coneixements elementals, per a 
familiaritzar-nos amb la gastrono-
mia japonesa. Apro� tant l’arriba-
da de la calor, prepararem plats 
refrescants i fàcils de cui-nar per a 
fer més amens els dies calorosos i 
gaudir del menjar japonès a casa.
Professora: Miho Miyata 
Preu: 90 €
(Activitat amb suplement)

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

La Barceloneta poètica   
i negre
Dissabte 6 de maig a les 11 h
Barri de poetes com Joan Sal-
vat-Papasseit, Tomàs Garcés o Fe-
lícia Fuster... Ombres de personat-
ges de novel·la negra d’autors com 
Jaume Fuster, Andreu Martín o Ma-
nuel Vázquez Montalbán... Evoca-
cions literàries de l’antiga muralla 
de mar i de l’antic barri mariner de 
vida al carrer i de cultura popular... 
I versos de Paul Celan o textos de 
Quim Monzó, Josep Pla i Josep M. 
de Sagarra... Des del moll � ns a la 
platja, un itinerari amb gust de sal 

per descobrir que la Barceloneta és 
plena de literatura.
Professora: Maria Nunes

Cinemes de Gràcia        
desapareguts
Dissabte 3 de juny a les 11 h
Barcelona era una ciutat plena de 
cinemes, des dels luxosos locals 
d’estrena � ns als modestos cines 
de barri de programa doble. Les 
primeres dècades del segle XX, 
Gràcia era considerat un dels barris 
amb més sales cinematogrà� ques. 
L’itinerari proposa un recorregut 
pels cinemes desapareguts del 
barri de Gràcia, a partir dels textos 
literaris de diversos escriptors que 
evoquen la màgia entranyable 
d’aquells cines que, com el Roxy, 
el Rovira, el Mundial, el Selecto, 
el Delícies i molts d’altres, el vent 
s’endugué.
Professora: Maria Nunes

Exposicions
Del 3 d’abril al 15 de maig

Fotografi es de              
l’agrupació fotogràfi ca 
de Sant Just
Mostra d’obres recents de sòcies i 
socis de l’Agrupació.

Del 16 de maig al 22 de juny

Paisatges sota zero, de 
Toni Vigo (Agrupació 
fotogràfi ca Sant Just)
La fotogra� a de paisatge pren un 
altre sentit “a baixes temperatu-
res”, davant superfícies gelades, 
de platges i muntanyes blanques, 
on un petit bri d’herba pot formar 
per si sol una imatge plena de 
signi� cat i bellesa.

Programa 2023
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 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

La
Vagoneta

Les
Escoles

Can
Ginestar

Centre Cívic Soledat 
Sans i Serafini
C/ Maria Montessori, 2 · Tel. 610 44 06 91
ccsoledatsans@santjust.cat
Horari d’atenció ciutadana: De dilluns a divendres de 16 a 19 h
De dimarts a dissabte de 9 a 13 h

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

CURSOS (Per a persones joves i adultes)

Dansa del ventre
Dijous, de 16 a 17.30 h
(inici 27 d’abril)
Basada en la tècnica de l’antic 
Egipte i vinculada amb els cultes 
de fertilitat, la dansa del ventre 
t’ajudarà a potenciar la femineïtat i 
la sensualitat. És un cant a la vida i 
al poder de la dona.
Professor: Isabel Oliva
Preu: 67,49 €

Regala’t un somriure
Dijous 1, 8, 15 i 22 de juny,
de 11 a 12.30 h
Un taller de benestar que ens farà 
sentir els bene� cis del riure es-
pontani i l’alegria al cap, al cos i al 
cor. Combinarem exercicis de riso-
teràpia i ioga del riure, amb jocs i 
dinàmiques de grup amb materials 
creatius i suggerents i acabarem 
amb tècniques de relaxació per 
connectar amb la nostra tendresa. 
Professora: Elisa Linares
Preu: 30 €



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 3,42€ per disciplina. Els preus són 
trimestrals i en cap cas podran ser 
fraccionats. Els alumnes que no pu-
guin assistir un dia a classe no la po-
dran 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’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: Txell Mateu
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 � gura 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 40 (III): El neorealisme 
italià i el cinema europeu. El nostre 
recorregut sobre el cinema dels 
anys 40 s’atura a la cinematogra� a 
franquista, la fantasia francesa, la 
rudesa del cinema ale-many, l’ex-
cel·lència particular dels cineastes 

britànic i els inicis del neorealisme 
italià amb els pri-mers � lms de 
Luchino Visconto, Vittoria de Sica i 
Roberto Rossellini. I com sempre, 
amb els � lms seleccionats que 
comentarem al nostre cineclub.
Professor: Xesco Ramos  
Preu: 76,88 €   

Dibuix 
Dijous, de 18.15 a 20.15 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, forma i 
color
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h 
Taller d’experimentació amb dife-
rents procediments i tècniques per 
afavorir, desenvolupar i aprofundir 
la pròpia creativitat. Basat en l’es-
timulació 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 mitjan-
çant incisions produïdes per dife-
rents eines o mitjans en un suport 
que ho permeti, � ns 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  
Els primers gratacels i l’arquitec-
tura del ferro i del vidre del s.XIX: 
L’Escola de Xicago va ser essencial 
per la construcció dels primers edi-
� cis de gran alçària, amb Louis Su-
llivan o William Le Baron Jenney, 
al capdavant. Però abans, va ser 
necessari crear estructures en ferro 
i vidre en forma de ponts, mercats, 
galeries i, sobretot, l’experimenta-
ció de les exposicions universals. 
Un passeig arquitectònic previ al 
racionalisme del s.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 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 apro� tar-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 i Iona 
Palau
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 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 € 

Monogràfi c de cultura 
audiovisual (nou)
Dimecres 3,10,17 i 24 de maig de 
18.30 a 20.30 h
Monogrà� c teòrico/pràctic de 8 
hores on es donaran nocions bà-
siques del llenguatge audiovisual 
i s’aprendrà el procés de creació 
d’una peça audiovisual amb un 
telèfon mòbil
Professor: Eloi Trullàs
Preu: 76,88 € 

Conferències 
Entrada lliure, cal reserva de plaça.
Inscripcions a www.ccjoanma-
ragall.cat o presencialment i 
telefònicament al Centre Cívic Joan 
Maragall o Can Ginestar.

Conferències:               
Conta’m una òpera
Dimecres 26 abril, 3 i 10 de maig 
a les 19.30 h.
Professora: María José Anglés 
(Musicològics)
Cicle de conferències on analitza-
rem algunes de les obres que hi ha 
en cartellera aquesta temporada al 
Liceu de Barcelona.
1a sessió: “Manon” de Massenet.
2a sessió: “Parsifal” de Wagner
3a sessió: “Dido & Aeneas” de Purcell

Cicle d’astronomia i 
cosmologia
Dijous 11 de maig i 1 i 8 de juny a 
les 19.30 h. 
Professors: Helena Ubach i Josep 
Maria Solanes
Cicle de conferències on ens endin-
sarem en les profunditats del nos-
tre univers, alhora que coneixerem 
alguns dels misteris més foscos.
1a sessió: Les ones gravitacionals: 
Què implica la seva detecció en el 
nostre coneixement de l’univers? 
Què sabem � ns ara i què ens 
presenta el futur d’aquesta nova 
astronomia? (Helena Ubach)
2a sessió: Cosmogènesi: l’origen 
de l’univers. Què sabem del passat, 
present i futur de l’univers? (Josep 
Maria Solanes)
3a sessió: La vida a l’oceà còsmic: 
Què podem dir sobre la possibilitat 
que existeixi vida fora del nostre 
planeta? (Josep Maria Solanes)

Conferències: Filosofi a 
y literatura actuales
Dimecres 31 de maig i 7 i 14 de 
juny a les 19.30 h.
Professor: Marcos Yáñez
1a sessío: Hacia la posmodernidad. 
La conciencia individual y el mun-
do de la vida. La he-rencia del pen-
samiento de Nietzsche, fenomeno-
logía, vitalismo y existencialismo 
en � losofía y cre-ación literaria

2a sessió: Trincheras en los mapas 
y en las plumas. La deconstrucción 
del realismo literario en Kafka, Vir-
ginia Woolf, Joyce y el surrealismo
3a sessió: Teorías de la recepción, 
reescritura de la historia y realismo 
transgénero. Femi-nismo, postco-
lonialismo y crítica de la sociedad 
del capitalismo tardío. Narrativa 
transgénero, auto-� cción y novela 
experimental

Cicle pinzellades d’his-
tòria: Les Grans Bata-
lles de l’antic Egipte
Dimarts 6, 13 i 20 de juny a les 
19.30 h.
Professor: Josep Maria Barrés
En aquest cicle parlarem de quinze 
grans con� ictes bèl·lics que es van 
donar en l’antic Egipte en més de 
tres mil anys d’història.
1a i 2a sessió: El sistema defensiu i 
l’exèrcit a l’antic Egipte
3a sessió: La Paleta de Narmer

Cicle d’economia               
i actualitat 
Dijous 15 i 22 de juny a les 19.30h
Professor: Manel Ruiz
1a sessió: Parlem de Bitcoin dei-
xant el preu de banda: Parlarem de 
Bitcoin i les característiques que el 
fan especial i revolucionari respec-
te a les altres criptomonedes. Es 
tractaran conceptes bàsics que tota 
persona ha d’entendre per poder 
navegar amb plena seguretat per 
aquesta nova indústria. No calen 
coneixements previs ni un nivell 
avançat d’informàtica.
2a sessió: Introducció als NFT: 
moda passatgera o futur del món 
digital?: Exposarem els diferents 
casos d’ús reals que es poden 
donar als NFT i a la vegada farà 
una revisió crítica i realista sobre 
les seves limitacions. És recomana-
ble haver assistit a la conferència 
prèvia sobre Bitcoin o tenir uns co-
neixements bàsics sobre aquestes 
tecnologies.

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 a: @bibjoanmargarit 

ABRIL 2023
 
Dimarts 11 · 18.30 h
Club de lectura de        
Novel·la Negra
Lectura: Societat negra d’Andreu 
Martín
Lloc: Les Escoles
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dijous 13 · 17.30 h
Taller de poesia MITJANIT 
a càrrec de Martina Escoda
Saps quines coses màgiques 
poden passar a les dotze de la nit? 
En aquest taller faràs i dibuixaràs 
somnis en forma de poemes per 
emportar-te i guardar sota el coixí.
Taller de creació de poemes a 
través del joc i la imaginació.
Per infants a partir de 7 anys.
Lloc: Sala Isidor Cònsul

Dijous 13 · 18.30 h
Club de lectura dels 
dijous
Lectura: L’estiu sense homes de 
Siri Hustvedt
Lloc: Les Escoles
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dimarts 18 · 18.30 h
Club de lectura dels 
dimarts
Lectura: El que mou el món de 
Kirmen Uribe.
Lloc: Les Escoles
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Diumenge 23 · 11 h
Espectacle infantil: 
Carretada de Contes 
a càrrec de La Guilla 
Teatre

Han arribat dos personatges 
estranys i molt curiosos, semblen 
viatjants i ningú els ha vist mai 
abans. Són la Filigrana Gràcia i 
en Joseph Tour. Van acompanyats 
del seu inseparable carro carregat 
d’històries. Si obriu els ulls i 
pareu bé les orelles, us mostraran 
un seguit d’històries i sorpreses 
amagades al seu carro, i potser 
� ns i tot us explicaran la Llegenda 
de Sant Jordi! I ara... silenci! Que 
el carro s’obra i... sembla que 
comencen!
Lloc: Jardí de Can Ginestar
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dimarts 25 · 18.30 h
Club de lectura Infi nit
Lectura: Libertad primera y última 
de Jiddu Krishnamurti 
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Can Ginestar

MAIG 2023

Dijous 4 · 18.30 h
Club de lectura dels 
dijous
Lectura: Por encima de la lluvia de 
Víctor del Árbol
Lloc: Les Escoles

Dimarts 16 · 18.30 h
Club de lectura dels 
dimarts
Lectura: Simón de Miqui Otero 
Lloc: Les Escoles

Dimecres 17 · 18.30 h
Club de lectura de teatre
Lectura: Mal de coraçon de Com-
panyia solitària-Victoria Szpunberg
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Les Escoles

Dimarts 23 · 18.30 h
Club de lectura Infi nit
Inscripcions a la biblioteca.
Lloc: Can Ginestar

Dimecres 31 · 19.30 h
Club de lectura en          
anglès
Lectura: Hamnet de Maggie 
O’Farrell
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.
Lloc: Sala Isidor Consul

JUNY 2023

Dijous 1 · 18.30 h
Club de lectura dels 
dijous
Lectura: Junil a les terres dels 
bàrbars / Joan-Lluís Lluís 
Lloc: Les Escoles

Dimarts 13 · 18.30 h
Club de lectura de No-
vel·la Negra
Lectura: Licencia para espiar de 
Carmen Posadas
Lloc: Les Escoles
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dimarts 20 · 18.30 h
Club de lectura dels 
dimarts
Lectura: Érase un río de Bonnie Jo 
Campbell 
Lloc: Les Escoles

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

Exposicions al 
CIM 
Ibers
Durant tot l’any 2023
Una mostra que ens apropa a la his-
tòria del poblat iber de la Penya del 
Moro a través de vuit eixos: urba-
nisme, societat, comerç, escriptura, 
dones, teixits i vestits, alimentació i 
creences.
L’exposició es complementa amb 
visites guiades, i el llibre il·lustrat 
per Txell Ribes El conte de l’Arrel, 
una narració infantil que ens apropa 
als orígens del nostre municipi i que 
es lliurarà a nens i nenes de les dife-

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 � ns els 10 anys. De dilluns a divendres, de 17 a 19 h)
· Cessió de sales
· Espai per a entitats
Activitats:
· Dimonis: Dimarts a les 21 h
· Balls de saló: Dissabte a les 22 h
· Gòspel: Dijous a les 20 h

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 2023
abril | maig | juny

Centre Cívic
Salvador Espriu

Centre Cívic
Soledat Sans i Sera� ni

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

rents escoles de Sant Just Desvern.
Si sou un grup podeu sol·licitar la 
visita a l’exposició i al poblat iber de 
la Penya del Moro. Els grups adults 
les visites es faran en dissabte o 
diumenge, i coincidirà amb el Punt 
d’Informació de la Penya del Moro. 
Sempre cal reserva prèvia.

Punts d’informació 
a la Penya del Moro 
Dissabte 18 de març
Diumenge 16 d’abril
Dissabte 20 de maig

Diumenge 18 de juny

Exposicions al 
Celler  
Josep Morral: Ser arbre
Del 20 d’abril al 24 de maig

Agrupació fotogràfi ca: 
XIV edició del Concurs                               
Internacional de               
Fotografi a de Sant Just
De l’1 al 30 de juny


