Centre Cívic
Joan Maragall
C. Major, 17 · Tel. 93 470 03 30
ccjoanmaragall@santjust.cat
www.ccjoanmaragall.cat
facebook.com/ccJoanMaragall/
@CCJoanMaragall
Matins: dimarts i dijous de 10h a 13h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

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

Sempre t’han agradat els balls llatins
i no has pogut perquè no tens parella
de ball? Aquí tens l’oportunitat,
aprofita-la! Utilitzant coreografies i
seqüències lliures ens introduirem en
un ball fresc i actual.
Professor: Rafa Arrate
Preu: 68,20 €

Zumba

Divendres de 19 a 20.30 h
(inici 25 de gener)
Activitat cardiovascular que combina
exercicis de tonificació amb passos
de balls llatins. El zumba permet
tonificar, cremar calories i passar una
estona divertida.
Professora: Sara Montoro
Preu: 68,20 €

TECNOLOGIA

Cursos

Professor: Sergio Sánchez
Preu: 68,20 €

Per a persones joves i adultes

Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
(inici 21 de gener)
Aprendrem a gaudir d’algunes de les
pel·lícules, autors i moviments més
importants de la història del cinema.
Debatrem i analitzarem el seu estil o
llenguatge cinematogràfic, alternant els
continguts teòrics amb la visualització
de fragments de pel·lícules.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

Inici de les inscripcions:
dilluns 17 de desembre
Les places són limitades en totes
les activitats. El centre es reserva
el dret de suspendre les activitats
que no tinguin un mínim d’inscripcions. El pagament es podrà fer per
transferència bancària o amb targeta
al mateix centre o per Internet. Un
cop feta la inscripció no es retornarà
l’import de la matrícula, excepte en
cas que s’anul·li el curs.
Inscripcions: www.ccjoanmaragall.cat

HUMANITATS
Històries de la història

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 23 de gener)
Seguirem amb la línia divulgativa
d’aquest curs, per repassar tant
temes generals de l’actualitat política
i econòmica com de més particulars,
històries que parlen de moments
històrics concrets, d’Europa o d’altres
continents. Si tens curiositat per tenir
coneixements d’Història, aquest curs
és per a tu!

Gaudim del cinema

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT
Swing&Jazzstep

Les millors aplicacions pel
teu mòbil i tauleta (NOU)
Dilluns, de 17.30 a 19.00 h
(inici 21 de gener)
Les aplicacions o apps ens permeten
fer multitud de tasques amb el nostres
dispositius intel·ligents. Escoltar música,
veure vídeos, editar fotos, jugar,
comunicar-nos... són només alguns
exemples del que ens proporcionen les
aplicacions. Revisarem quines són les
apps imprescindibles per aprofitar els
teus dispositius i com fer-les servir d’una
manera segura.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

Posicionament i
seguretat a WordPress

Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 21 de gener)
El JazzSteps és un ball individual
amb música swing. Engloba diversos
estils, el més conegut dels quals és
el xarleston, amb un estil dinàmic i
divertit que s’identifica amb “els feliços
anys vint”.No cal venir amb parella.
Professor: Rufus – Spank the baby
Preu: 68,20 €

Dilluns, 28 de gener, 4, 11, 18, 25
de febrer, de 19 a 20.30 h
Qui tingui coneixements previs de
WordPress podrà aprofundir en
millorar la seguretat de la seva pàgina
web per a protegir-la de possibles
atacs, i posicionar-la millor en els
cercadors habituals.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 35,45 €

Ritmes caribenys

Aprèn a fer servir el
núvol (NOU)

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
(inici 22 de gener)

Dilluns 4, 11, 18, 25 de març, de
19 a 20.30 h

Les aplicacions al núvol ens ajuden
a guardar, compartir i accedir als
nostres arxius des de qualsevol
ordinador, mòbil intel·ligent o tauleta.
També ens permetran fer còpies de
seguretat per alliberar espai o protegirnos de possibles pèrdues.
Veurem d’una manera pràctica com
configurar i treure tot el partit al núvol.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 28,36 €

tot perfeccionant la pronunciació.
Professor: Juli Farfan
Preu: 68,20 €

Italià conversa

RECURSOS

Dijous, de 19 a 20.30 h
(inici 24 de gener)
Curs adreçat a persones amb un nivell
inicial-intermedi d’italià. Està enfocat a
treballar de manera pràctica i dinàmica,
el vocabulari, l’expressió i les formes
lingüístiques més recurrents.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

Bridge

Bijuteria creativa

Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 23 de gener)
El bridge és un joc social que ajuda
a millorar la memòria i la capacitat
de concentració. Es defineix com un
esport per a la ment i és adequat per
a totes les edats (nivell intermedi).
Professor: Josep Maria Moregó
Preu: 68,20 €

English, good morning
Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 22 de gener)
Curs d’anglès de nivell intermedi
en què podrem posar en pràctica
el vocabulari i la capacitat
d’argumentació a partir de la
conversa en aquesta llengua.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 68,20 €

Anglès per a principiants
(intermedi)
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 22 de gener)
Curs per a persones que ja tenen
nocions d’anglès i volen consolidarles i començar a assolir una certa
fluïdesa. Aprendrem vocabulari i
expressions noves.
Professor: Juli Farfan
Preu: 68,20 €

Anglès conversa
(intermedi-avançat)

Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 22 de gener)
Curs per practicar aquesta llengua,
adreçat a aquelles persones a partir
d’un nivell intermedi. Es posarà en
pràctica vocabulari i expressions noves

Dimecres, de 17,15 a 18,45 h
(inici 23 de gener)
Taller per confeccionar bijuteria
mitjançant senzilles tècniques,
treballant amb una gran varietat
de materials, a partir d’instruccions
detallades, que ens permetran
realitzar diferents peces.Tot plegat per
consolidar una font d’inspiració a l’hora
de desenvolupar obres personals.
Professora: Brigitte Guerra
Preu: 68,20 €
Activitat amb suplement

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL
Ioga

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 22 de gener)
Amb l’objectiu d’assolir més benestar,
integrarem els aspectes físics i
psíquics de la persona.Treballarem la
respiració conscient i el moviment per
tenir més bona salut i qualitat de vida.
Professora: Mercè Álvarez
Preu: 68,20 €

Tonificació i fitness

Dilluns de 18.30 a 19.30 h
(inici 21 de gener)
Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Tonificació muscular, millora de la
postura corporal, augment del ventall
de moviment i treball potencial de
la flexibilitat. Sessions gratificants i
entretingudes amb material auxiliar
per a assolir els objectius plantejats.
Professor: Núria Ortiz - Air Active
Preu: 49,60 €

Gimnàstica abdominal
hipopressiva

Divendres, de 18 a 19 h
(inici 25 de gener)
Amb aquest mètode de gimnàstica
treballarem els abdominals tenint cura
de l’esquena i previndrem problemes
com ara possibles incontinències
d’orina o els prolapses dels òrgans
pelvians (bufeta, matriu i recte). Es
tracta d’una activitat teòrica i pràctica.
Professor: Silvia Lezcano
Preu: 49,60 €

Pilates matinal

Dijous, de 10.15 a 11.45 h
(inici 24 de gener)
Exercicis d’estiraments i enfortiment
del cos enfocats a la flexibilitat i la
potenciació per tal d’afavorir una
bona postura, control i precisió dels
moviments tot tonificant els músculs,
enfortint-los i estirant-los.
Professor: Sergi Tintoré - Air Active
Preu: 68,20 €

Pilates

Dijous, de 17.15 a 18.45 h
(inici 24 de gener)
Exercicis d’estiraments i enfortiment
del cos enfocats a la flexibilitat i la
potenciació per tal d’afavorir una
bona postura, control i precisió dels
moviments tot tonificant els músculs,
enfortint-los i estirant-los.
Professora: Janine Machado
Preu: 68,20 €

Ioguilates

Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 24 de gener)
Exercicis de pilates amb les tècniques de
relaxació del ioga més dinàmic. Elasticitat,
to muscular, respiració, relaxació i
equilibri corporal i anímic. Afinarem i
reforçarem la zona abdominal mitjançant
exercicis relaxats amb els quals
aprendrem a gaudir de cada moviment.
Professora: Janine Machado
Preu: 68,20 €

17.30 a 20.00 h
Es poden fer molts tipus d’hamburgueses,
croquetes, blinis i “visteques” amb
cereals integrals, llegums i verdures.
Explicarem tècniques per aconseguir una
bona textura, aspecte i gust. Algunes de
les preparacions seran amb mongetes
vermelles o cigrons, soja, gluten, farina de
fajol, flocs de civada, ou, mill o quinoa, o
amb bròcoli i parmesà. Prepararem salses
d’acompanyament.
Professora: Maria Alcolado
Preu: 31 €
Activitat amb suplement

de març de 18 a 20 h
Aprendrem a cosir de manera fàcil,
un pràctic abric, folrat i en forma
de kimono, a partir d’un patró
predeterminat (talla 36 a 44) que ens
emportarem a casa, i podrem reproduir
tants cops com vulguem.
Cal tenir coneixements bàsics de la
màquina de cosir (enfilar, puntada
recta i zig zag).
Professora: Marisol Saavedra –
Cuatromanos Espacio Creativo
Preu: 33,07 €
Activitat amb suplement

Cuina Saludable de
Residu Zero

NOIES AL LAB.

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 23 de gener )
Vols cuinar de manera saludable,
generant el mínim de residus? Llavors
aquest curs és per a tu. Aprendrem a
cuinar de manera sostenible amb el
nostre entorn per evitar el malbaratament
alimentari i crear plats per a tota la
família.Tota una descoberta cap a un nou
estil de vida més saludable i ecològic.
Professores: Zero Waste Barcelona
Preu: 68,20 €
Activitat amb suplement

COSMÈTICA
Cosmètica natural: crea
els teus productes de
manera ecològica

Dijous 7, 14, 21, 28 de febrer de
17.15 a 18.45 h
La cosmètica natural com a alternativa a
la convencional i industrial Aprendrem a
elaborar diverses receptes de productes
per a la pell, la cara, el cos i higiene
general. Receptes senzilles i fàcils de
reproduir a casa. Són d’origen vegetal i
la majoria fins i tot comestibles.També
inclourem algunes receptes aiurvèdiques.
Professores: Zero Waste Barcelona
Preu: 24,80 €
Activitat amb suplement

CUINA

COSTURA

Veggie burguers i altres
propostes vegetarianes

Introducció a la costura:
crea el teu kimono

Dilluns, 11, 18 i 25 de març de

Divendres, 15 i 22 de febrer i 1 i 8

Tallers, per a nenes, per a la iniciació a
la ciència. Activitats gratuïtes.
Cal inscripció. Dirigits principalment a
nenes de 8 a 11 anys.

Descobreix les cèl·lules:
Converteix-te en biòloga!
Dimecres 6 de març, de 18.30 a 20 h.
Estudiarem i analitzarem al microscopi
diferents tipus de cèl·lules procedents
dels regnes animal, vegetal i Fungi. Les
nenes estudiaran les diferències entre
els diversos tipus cel·lulars i aprendran
a elaborar i manejar una preparació
cel·lular per a la seva posterior anàlisi
en el microscopi.

El camí cap a les estrelles: Converteix-te en
astrònoma!

Dimecres 13 de març, de 18.30 a 20 h.
Aprendrem què és una API i per què
aquesta tecnologia ha revolucionat el món
de la informàtica. Igual que els estels,
encara que no ho sapiguem, les
APIs ens envolten i fan possible la majoria
dels nostres moviments online.
Finalment coneixerem l’API de la NASA i
ens connectarem a ella per veure imatges
i sons de l’espai i esbrinar quins asteroides
passaran més a prop del nostre planeta.

Itineraris de
ciutat
Cal inscripció prèvia. Preu: 10 €/ pers.

De dificultat mínima, és recomanable
calçat còmode.
Professora: Montse Piñeiro

Exposicions

Montjuïc i el Poble Sec

1 al 27 de febrer

Dissabte 2 de febrer a les 10 h
Una nova Barcelona sorgeix després
de la celebració de l’Exposició
Universal de 1929. També els efectes
de la Revolució Industrial i l’aparició
d’una burgesia emergent transformen les relacions socials. Tot plegat
ha deixat una petjada reconeixible a
la ciutat. Visitarem la muntanya de
Montjuïc i un dels barris més singulars del seu entorn, seguint el rastre
d’aquests canvis.
Durada: 3 hores
Transport: TRAM i metro.

Barcelona en femení

Dissabte 9 de març, a les 10 h
Emmarcada en la commemoració
del 8M, proposem una ruta que posi
l’accent en la ciutat feta i dita per
les dones de diferents generacions.
Des del cor de l’Eixample barceloní, reviurem el dia a dia de les
barcelonines en diversos moments
històrics. Seguirem cap a Gràcia, on
redescobrirem un barri d’escriptores, botigueres, activistes, artesanes… una tradició menestral i de
cultura que continua a dia d’avui.
Durada: 2,5 hores
Transport: TRAM i metro línia verda
fins a Passeig de Gràcia.

La Barcelona que no es veu:
arqueologia de la ciutat

Dissabte 6 d’abril a les 10 h
Els seus més de 2000 anys d’història fan del centre de Barcelona un
enorme jaciment arqueològic del
qual, de tant en tant, emergeixen
vestigis i restes que ens expliquen la
seva evolució urbanística i humana.
Una passejada per carrers i places
que ens són habituals ens permetrà
redescobrir aquests espais i veure
què amagaven sota terra.
Durada: 3 hores
Transport: TRAM i metro
Observacions: Possibilitat de vermutejar pel barri de la Ribera gaudint
del seu entorn històric

Islàndia, la llum del Nord
Associació fotogràfica de
Sant Just Desvern

Viatjar a Islàndia és descobrir una
llum especial, un món diferent de
contrastos, forjat a gel i foc, però a
la vegada ple d’energia i vida allà on
no esperaríem trobar-ne.
Tota una experiència i una lliçó de
vida demostra un cop més que
viatjar és un dels millors camins per
trobar-se un mateix.

nes de ciència, farem un repàs històric
de com les dones de ciències i, sobretot, de tecnologia han tingut molt poca
visibilitat al llarg de la història. I també
una reivindicació de la invisibilitat que
ha tingut el talent femení.
Conferenciant: Núria Salán. Professora a la UPC i sotsdirectora de
Promoció Institucional i Estudiantat
a l’ESEIAAT de Terrassa. Presideix la
Societat Catalana de Tecnologia.

nals i els seus derivats amb finalitats
terapèutiques, sigui per prevenir
o per curar malalties. Gran part de
la medicina occidental veu la fitoteràpia tradicional com una medicina
alternativa.
Conferenciant: José Herrero – COS
Coop.

Dimecres 27 març, 18.30 a 20.30 h

Taller d’iniciació a la
informàtica per als socis/es
de l’AVV de Sant Just

Introducció a la fitoteràpia:
descobreix les plantes medicinals i com et poden ajudar
Aquesta xerrada teoricopràctica ens
aproparà a l’ús de les plantes medici-

Programa 2019
gener | febrer | març | abril

Entitats
Dimarts de 18.30 a 20 h
A càrrec de: AVV de Sant Just

Del 5 al 15 de març

Dones de ciència
Institut català de la Dona

Estudis recents revelen encara una
discriminació envers les dones en les
institucions d’investigació científica i
tècnica. Si això passa al segle XXI, no
costa d’imaginar la situació que van
viure les nostres antecessores en un
àmbit com el de la ciència i la tecnologia que els era totalment hostil. Les
dones a les quals retem homenatge
en aquesta exposició van haver de
lluitar no només per elles, sinó també
per obrir el camí de la integració al
món científic a altres dones.
21 de març al 10 d’abril

IX Concurs Internacional de Fotografia
Agrupació Fotogràfica
de Sant Just

El Concurs Internacional de Fotografia, convocat per novena vegada, s’ha
introduït amb força dins dels circuits
nacionals i internacionals de l’art fotogràfic. Aquest any ho confirma la participació de 263 fotògrafs de 43 països
amb la presentació de 2963 obres. En
aquesta exposició es mostrarà una
petita part d’aquestes obres.

Conferències
Dimecres 13 març a les 18.30 h

Dones, ciència i tecnologia... una carrera de fons

Com a complement a l’exposició Do-

Centre Cívic
Salvador Espriu
Carrer Tudona, s/n,
Tel. 93 480 48 00
ccsalvadorespriu@santjust.cat

Can
Ginestar

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Serveis:
Sales d’ús polivalent
Poden ser llogades per entitats, empreses o particulars.
Espais per a entitats

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

La
Vagoneta

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

Les
Escoles

Casa de Cultura
Can Ginestar

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

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 i pagar l’import de
6,66 € de matrícula per disciplina.
Un cop iniciat el curs o, si escau, el
trimestre, no es retornarà en cap
cas l’import satisfet. Només si hi
haguessin vacants, podrà fer-se
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.

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 i representarem el natural:
treballarem el bodegó i la natura
morta, la figura animal i humana,
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 i per descobrir el
ventall de possibilitats que ofereix
la disciplina.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

Dibuix

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

Gravat

Dilluns, de 16 a 18 h
Dilluns, de 18 a 20 h
Solcar, mossegar, incidir, ferir...
Gravar és crear una imatge mitjançant incisions produïdes per diferents eines o mitjans en un suport
que ho permeti, fins a elaborar
una matriu apta per dur-hi a terme
una reproducció múltiple.
Professora: Puri Martín
Preu: 75 €

Història de l’art

Dilluns, de 17 a 18.30 h
Dilluns, de 18.30 a 20 h
En aquest curs pretenem, de
manera amena però rigorosa,
explicar 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
En aquest curs aprofundirem en el
coneixement dels esmalts i descobrirem les possibilitats del torn
com a eina creadora de formes. El
curs alternarà la investigació amb
el tornejat.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

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. Es buscarà 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: 58 €

Pràctiques de torn

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

L’art del retaule

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

del retaule.
Professora: Puri Martín
Preu: 75 €

Conferències

Torn

Cicle de Jazz.
La música negra que
canvia el món

Dimarts, de 10.00 a 11.30 h
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Curs per descobrir les possibilitats
plàstiques del fang amb l’ajuda
del torn i aprofitar-ne la força centrífuga per accelerar la modulació
de la forma. S’hi introduiran els
moviments bàsics que permetran
un control de tot el procés.
Professora: Carme Malaret
Preu: 60 €

Taller obert de pràctiques de ceràmica i
escultura

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

Art i Cinema

Dimecres de 17 a 18.30 h
Art i Cinema és un 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/

Aquest cop dedicat a Jazz i
Dones
5, 12 i 19 de març a les 19.30 h
El món del jazz no ha estat
tradicionalment exempt de
postures masclistes. Només cal
veure el poc reconeixement que
pateixen moltes de les seves
intèrprets. En aquestes xerrades
repassarem alguns noms del
gènere i descobrirem dones que
han estat grans intèrprets: Billie
Pierce, Terri Lyne Carrington,
Mary Lou Williams, Melba Liston,
Jeanette Kimball, Lil Hardin,
Dorothy Donegan, Jaimie Branch,
Alice Coltrane, Clora Bryant,
Hazel Scott, Dorothy Ashby, The
International Sweethearts Of
Rhythm...

Dona i Literatura a càrrec
de Maria Àngels Cabré
“Literatura de la violència contra les dones”
26 de març a les 19.30 h
Majoritàriament els llibres que
omplen les biblioteques estan
més plens d’històries d’homes
que no pas de dones. I, a sobre,
quan parlen de dones, els llibres
no sempre les tracten massa
bé: a més d’invisibilitzar-les, les
menystenen. Alguns les veuen
com a mers objectes de desig,
d’altres com a personatges
subalterns nascuts per obeir els
capricis masculins.
Parlarem d’algunes novel·les
clàssiques com Anna Karenina o
Jane Eyre i també de llibres que
estan de moda, com El conte de la
serventa. Pàgines on la feminitat
és humiliada i ferida. Literatura
misògina o només literatura?

Cicle de concerts Biblioteca Joan
de música clàssica Margarit
Quintet de Fagots Club
Barcelona

Dimecres 16 de gener a les 19.30 h
Una formació original, per donar
a conèixer aquest instrument
sorprenent, interpretarà peces
clàssiques i tradicionals. Obres
de W. A. Mozart, G. Puccini, C.
Gardel, M. Mores, I. Albéniz, E.
Granados o E. Toldrà entre d’altres

Quartet Moana

Dimarts 19 de febrer a les 19.30 h
Aquest quartet de corda neix al
Conservatori Superior de Música
del Liceu l’any 2013. Actualment
està format pels violinistes Rubén
Herrera i Carlota Novell, l’Anna
Ribera a la viola, i Clara Manjón
al violoncel. Moana Quartet
sempre aposta per la innovació.
És per això que aquesta vegada
presenten un repertori variat on
interpretaran meticulosament
entrellaçats diferents moviments
dels quartets de corda compostos
pels músics més destacats de
finals del s.XIX i principis del
XX com Antonin Dvorak, Dmitri
Shostakovich i Maurice Ravel, amb
obres no tan conegudes i no per
això de menys qualitat musical.

Flauta i guitarra
Eduard-Cordover

Divendres 1 de març a les 19.30 h
Eduard Sanchez, solista
internacional i professor del
Conservatori de Música de
Barcelona i Jacob Cordover músic
de cambra i solista, s’uneixen per
donar a conèixer un repertori amè
i variat. Obres de F. Carulli (17701841), A. Piazzolla (1921-1992)
o M. Giuliani (1781-1829) entre
d’altres.

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
Club de lectura dels dijous
Primer dijous de mes a les 19h
Literatura en general.
Coordina: José Luis Ibañez Ridao
Club de lectura dels dimarts
Tercer dimarts de mes a les 19h
Literatura en general.
Coordina: José Luis Ibañez Ridao
English Reading club
Bimestral. Últim dimecres de
mes a les 19.30h
Nivell avançat. Coordina: Claire
Reed
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€.
Taller: Explorem i juguem
amb els contes. Sessió per a
nadons de 15 a 36 mesos i les
seves famílies
(1 adult acompanyant). Serà en
dimecres. Consulteu dates a la
biblioteca
Taller: primer contacte amb
els contes. Sessió per a
nadons de 0 a 14 mesos i les
seves famílies
(1 adult acompanyant). Serà
en dijous. Consulteu dates a la
biblioteca

Hora del Conte
Per a infants a partir de 3 anys.
Serà en dissabte. Consulteu dates
a la biblioteca

Del 25 de gener al 28 de febrer
80 anys que es tancava el
Refugi i Just Desvern
Arxiu Històric Municipal de Sant Just

Conferència La Gioconda
(òpera) a càrrec de Pol Avinyó
Dimecres 6 de març.19 h
Sala Isidor Cònsul i Giribet
Entrada lliure
Introducció a aquesta òpera (dins
el projecte LiceuBib que enllaça
literatura i òpera).

Del 4 de març al 31 de març
Exposició en clau de gènere

Sortida al Liceu
Dimarts 2 d’abril a les 20 h
LiceuBib: Òpera "La Gioconda" de
Ponciela. S. XIX. Italiana. Muntatge
espectacular. Compra d’entrades a la
Biblioteca Joan Margarit.

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

Punts d’informació
de la Penya del
Moro
Horari de 10 a 14 h
Diumenge 13 de gener
Dissabte 2 de febrer
Diumenge 3 de març

Exposicions al CIM
Del 3 desembre 2018 al 20 de gener
Ermites i Estels de Collserola
Mariano Pagès
(www.marionapages.com)

La Vagoneta

Programa 2019
gener | febrer | març | abril

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

