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 15.45 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

l’espai interior i 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, per descobrir el ventall de
possibilitats que ofereix la disciplina.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

Dibuix

Cursos municipals
d’arts plàstiques
Per a persones joves i adultes
Per a poder inscriure-us a qualsevol
dels cursos, heu d’omplir un full
d’inscripció per disciplina i pagar
l’import de 10€ de matricula per
disciplina. Un cop iniciat el curs, o
en el seu cas, el/s trimestre/s no es
retornarà en cap cas l’import satisfet.
Només en cas de vacants, podrà ferse la inscripció un cop iniciat el curs.
Altes i baixes: durant tot el curs. Els
preus són per trimestre i en cap cas
podran ser fraccionats.

Urban Sketchers

Dilluns de 17 a 19 h
Aquest curs proposa sortides en
les quals anirem a dibuixar racons
del Baix Llobregat i Barcelona.
Aprendrem a enquadrar el que veiem
al natural per poder-ho representar
d’una forma ràpida i directa. També
aprendrem com es pot aplicar l’aquarel·la en els esbossos a peu de carrer.
Professor: Nil Nebot
Preu: 75 €

Serigrafia Dibuix Directe
Dijous, de 18 a 20 h
Curs de serigrafia (sobre diferents
suports) amb sistema de dibuix

directe, sistema d’estampació gràfica
sense emulsions fotosensibles ni
processos fotomecànics. Exclusiu
per a tintes amb base d’aigua que no
necessiten l’ús de dissolvents.
Una iniciació a la serigrafia i també
per persones que desitgin aprofundir
coneixements del procés serigràfic.
Professora: Raquel Fuster
Preu: 75 €

Alabastre

Dilluns, de 10 a 12 h
Dilluns, de 18 a 20 h
Aprendre la tècnica de la talla de
pedra mitjançant la talla d'alabastre,
una pedra relativament tova que
ens permet treballar manualment.
A partir d’un tema proposat, es crea
una escultura durant el curs i s’acota
segons les característiques de cada
peça i el nivell de cada alumne, per
anar avançant progressivament en
les diferents etapes del procés.
Professora: Janira Romero
Preu: 75 €

Aquarel·la

Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
La metodologia de treball serà
introduir cada temàtica amb una
base teòrica i explorar referents.
Farem exercicis pràctics de curta
durada representant del natural:
treballarem el bodegó i la natura
morta, la figura animal i humana,

Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Dijous, de 18.15 a 20.15 h
L'objectiu d’aquest curs és ensenyar
a observar i plasmar allò que es
veu i com es veu amb les eines
bàsiques del dibuix artístic i, per altra
banda, incentivar el creixement de la
manera pròpia de plasmar diferents
conceptes i idees de l'imaginari.
Professor: Jordi Fandos
Preu: 75 €

Escultura

Dimecres, de 10 a 12 h
Dimecres, 18.15 a 20.15 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 18.15 a 20.15 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 durhi 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
Explicarem els diversos períodes
de la història de l’art en tots els
seus vessants. Pararem atenció,
sobretot, a l’arquitectura, la pintura
i l’escultura. Mitjançant la projecció
ampliada de les obres, el debat i la
participació de l’alumnat i les claus
que doni el professor, intentarem
descobrir de manera teòrica els estils,
les influències i les fórmules dels
genis més destacats del món de l’art.
Professor: Xesco Ramos
Preu: 75 €

Investigació d'esmalts
aplicats al torn

Dimarts, de 19.30h a 21.30 h
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 €

Apunts de model masculí
i femení del natural

Dimecres, d’11 a 12.30 h
Dimecres, de 16.30 a 18 h
Aquest curs està enfocat a persones
que ja tenen domini del dibuix i
volen aprofundir i agafar fluïdesa en
el domini del traç i de la memòria
visual, buscant un ritme propi amb la
pràctica del dibuix amb model.
Sense professor/a
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: 55 €

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 €

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,
intervenint 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 €

Torn

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.
Preu: 75 €

Quatre tècniques a
partir de quatre mirades
Dimarts de 18 a 20h
Proposta trimestral de treballar de
manera experimental un concepte
amb l’acompanyament de quatre
creadors/a: Quim Deu, dissenyador
gràfic; Laura Baringo, dissenyadora
d’espais; Roger Abella, pintor;
Francesc Fàbregas, fotògraf.
Preu: 75 €

Art i Cinema

Dimecres de 18 a 19.30 h
Recorregut audiovisual per la història
del cinema des dels seus inicis fins
a l’actualitat, però incidint en els
vincles amb la pintura, la fotografia,
la música, el teatre i la literatura. Una
simbiosi rigorosa i crítica sobre el setè
art i les seves percepcions plàstiques
en el decurs dels segles XX i XXI.
Professor: Xesco Ramos
Preu: 75 €

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

Dimarts, de 10.30 a 12 h
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Curs per descobrir les possibilitats
plàstiques del fang amb l’ajuda
del torn i aprofitar la seva 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 €

Exposicions

Taller obert de pràctiques
de ceràmica i escultura

Albert Espona “Dins la llum”

Dimarts, de 10 a 12 h
Dimarts de 18 a 20h

“Fantasia”

Del 6 al 30 de setembre
Exposició col·lectiva de Enke
Machinek, Montse Sastre, Josep
Plaza i Dogny Abreu.

Antoni Gasull Valldosera
Del 4 al 31 d’octubre

Del 8 de novembre al 9 de desembre
Mostra d’art digital en caixes
de llum LED i impressions

fotogràfiques inspirades en la
composició de la llum i la matèria.

Conferències
Jazz. La música negra
que canvia el món 3
modern. Dimarts 13 de novembre, a les 19.30 h
marts 20 novembre, a les 19.30 h
de novembre, a les 19.30 h
Continuació del cicle anterior, on
ens endinsarem en una de les
músiques més influents i creatives
dels segles XX i XXI. Aprendrem a
gaudir d'aquest estil, a entendre’n
la història i conèixer anècdotes i
vivències de músics extraordinaris.
Professor: Pau Fuster
Preu: Activitat gratuïta. Cal inscripció

El Modernisme

Professor: Xesco Ramos
Aquestes sessions complementen
l’exposició sobre cartells modernistes
que hi haurà al Centre Cívic Joan
Maragall durant el mes d’octubre.
Ramon Casas i els cartells
modernistes
Dimecres 17 d’octubre, a les 19h
La pintura de Ramon Casas és
universal, però nosaltres ens
introduirem en l'àmbit del dibuix i de
la innovadora cartelleria que estava
sorgint en aquell moment. Obres
com "Tandem" i el món d'Els Quatre
Gats, els concursos publicitaris
d'Anís del Mono o Codorniu, les
"manolas" i els seus vincles estilístics
amb Alphonse Mucha, ...
Santiago Rusiñol i les festes
modernistes
Dimecres 28 novembre, a les 19h
Tractarem la figura d'aquest excepcional pintor modernista i simbolista
i dels seus vincles amb la societat
artística del moment, en l'àmbit de
les famoses 5 festes modernistes
fetes al Cau Ferrat i a Sitges.
L'escultura modernista: de
Clarassó a Llimona
Dimecres 19 desembre, a les 19h

L'escultura catalana de la
segona meitat del segle XIX va
experimentar una gran qualitat
després d'un parell de centúries
en decadència. L'acadèmica tasca
de la Llotja i la potència creativa
d'Auguste Rodin, va inspirar una
sèrie d'escultors com Enric Clarassó,
Miquel Blay, o Josep Llimona, per
conformar una escultura modernista
amb segell propi.

Dona i literatura

A càrrec de Ma Ángeles Cabré,
escriptora i directora del Observatorio Cultural de Género
Maria Aurèlia Capmany
7 de novembre a les 19 h
Enguany se celebra el centenari
del naixement de Maria Aurèlia
Capmany (Barcelona, 1918-1991),
escriptora total, activista cultural
i política i lluitadora incansable a
favor de la llibertat i la igualtat de
la dona, àmbit en què va esdevenir
pionera a Catalunya i referent per a
les generacions posteriors.
Aquesta xerrada s’emmarca en el
novembre literari.

Cicle de concerts
de música clàssica
Tercer cicle per acostar-nos a
la música clàssica, de la mà de
professionals de renom.
Jordi Codina (guitarra)
Dimarts 30 d’octubre a les 19.30 h
Gaudirem d’un programa de
miniatures, que va des de el
segle XVIII fins al XXI. Un
programa molt agradable
d’aquest concertista de guitarra,
habitual del Liceu.
Alberto Reguera (violí) i Lito
Iglesias (violoncel)
Divendres 14 de desembre a les
19.30 h
Professors del Conservatori Municipal
de Música de Barcelona, són fidels
al seu interès i devoció per la música
de cambra, i sumen experiència com
a solistes i membres de diverses
agrupacions de cambra i orquestrals
amb què han recollit diversos premis

(Premi Nacional de Música de Cambra
Montserrat Alavedra, Premi Joan
Massià, Premis Enderrock).

Biblioteca Joan
Margarit

Biosca, la Beca i camí de la Muntanya.
Acabarem amb un tast de vins de
Can Coll i de Can Calopa, amb la
cooperació de la Cooperativa L’Olivera.
Més informació: 934 809 564
canginestar@santjust.cat
L’activitat forma part de les IX Jornades de la vinya i el vi a Collserola

Consulteu tota la programació de
la Biblioteca al Facebook.
Matins: dimarts, dijous i dissabte
de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de
15.45 a 20.15 h
biblioteca@santjust.cat

Inauguració obres de
consolidació i museïtzació del
refugi antiaeri a Les Escoles
Dilluns 8 d’octubre a les 19 h
Visites concertades al refugi antiaeri
a Les Escoles: 13 i 14 d’octubre

Club de lectura dels dijous.
Primer dijous de mes a les 19h
Literatura en general.
Coordina: José Luis Ibañez Ridao

Jornades Europees de Patrimoni
12, 13 i 14 d’octubre
Organtiza: C. E. Santjustencs i
Ajuntament

Club de lectura dels dimarts.
Tercer dimarts de mes a les 19h
Literatura en general.
Coordina: José Luis Ibañez Ridao

Punts d’informació de
la Penya del Moro

English Reading club.
Bimestral. Últim dimecres de mes
a les 19.30h
Nivell avançat. Coordina: Claire Reed

Horari de 10 a 14 h
Diumenge 9 de setembre de 2018
Dissabte 6 d'octubre de 2018
Diumenge 4 de novembre de 2018
Dissabte 1 de desembre de 2018

Club de lectura Novel·la Negra
Trimestral a les 19h (novembre,
febrer, maig)
Gènere negre i criminal.
Coordina: José Luis Ibañez Ridao
Per poder assistir als clubs, cal
tenir el carnet de la Xarxa de
Biblioteques. Les inscripcions es fan
a la Biblioteca. La inscripció al club
de lectura general té un cost de 6€.

Arxiu Municipal
Podeu seguir les nostres activitats
al bloc de cultura i patrimoni:
http://desverncultura.wordpress.com
Horari: els dimarts i dijous
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h
www.santjust.cat/arxiu
Excursió matinal per la Vall
fins a la masia de Can Baró
Diumenge 16 setembre, de 10 a 13 h.
5 km de llargada, passant per Can

Exposicions al CIM
Del 4 al 30 de setembre
"És temps de verema"
Produeix: Arxiu Municipal.
Centre d’Interpretació del Municipi de
Can Ginestar.
L’activitat forma part de les IX Jornades de la vinya i el vi a Collserola
1 d’octubre fins al 31 d’octubre
50 Anys AEMLK
Organitza: Agrupament Escolta Martin
Luther King
Centre d’Interpretació del Municipi
Del 5 al 30 de novembre de 2018
Flora a la Vall de Sant Just
Fotògraf: Alexis Rosell, naturalista.
Al Centre d’Interpretació del Municipi
3 desembre 2018 a 13 gener 2019
Ermites i estels de Collserola
Mariano Pagès (www.marianopages.com)

La Vagoneta

Programa 2018
setembre | octubre | novembre | desembre

Plaça de la Pau, s/n
Tel. 934 705 006
lavagoneta@santjust.cat
Horari
Dimarts i dijous, de 13 a 14.30
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h

Serveis:
Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau
Adreçat a nens i nenes de 4 a 15 anys.
Espai de Joc
Servei educatiu i de socialització destinat a famílies amb infants
fins els 10 anys.
Cessió de sales
Espai per a entitats

Les Escoles

Centre Cívic
Joan Maragall

Carrer Montserrat, 2
Tel. de l'Ajuntament: 93 480 48 00

Serveis:
Centre de Formació de Persones Adultes
a8062055@xtec.cat
Servei Local de Català
catala@santjust.cat

Centre Cívic
Salvador Espriu

Tallers de Música
tallersdemusica@gmail.com
Espai per a entitats

Espai
Mas Lluí

