
Centre Cívic 
Salvador Espriu
Carrer Tudona, s/n · Tel. 93 480 48 00
ccsalvadorespriu@santjust.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Sales d’ús polivalent
Poden ser llogades per entitats, empreses o particulars.
Espais per a entitats

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 25 d’abril)
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 25 d’abril)
Combinació d’una sèrie d’exercicis de 
pilates amb les tècniques de relaxació 
del ioga més dinàmic. Elasticitat, to 
muscular, respiració, relaxació i equilibri 
corporal i 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 €

CUINA

Gaspatxos i amanides de 
primavera (ECO) (NOU)
Dilluns, 20 i 27 de maig i 3 de juny 
de 17.30 a 20 h
Arriba el bon temps i necessitem 
hidratar-nos amb receptes fresques i 
lleugeres, però no hem d’oblidar que 
també han de ser nutritives i que ens 
han d’aportar energia per gaudir de 
la immensitat d’activitats que fem. 
Veurem com incloure aliments com els 
llegums, cereals integrals, fruits secs, 
verdures i fruites de temporada en 
els gaspatxos i amanides. Podem fer 
combinacions d’allò més variades. Al 
taller donarem idees senzilles, ràpides i 
gustoses per no avorrir-nos!
No oblidis el davantal i la carmanyola!
Professora: Maria Alcolado
Preu: 31 €
Activitat amb suplement

Cursos
Per a persones joves i adultes

Inici de les inscripcions:
dilluns 1 d’abril
Les places són limitades en totes 
les activitats. 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 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 24 d’abril)
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. 
Professor: Sergio Sánchez
Preu: 68,20 €

Gaudim del cinema 
Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
(inici 29 d’abril)
Aprendrem a gaudir d’algunes de les 
pel·lícules, autors i moviments més 
importants de la història del cinema. 
Debatrem i analitzarem el seu estil o 
llenguatge cinematogràfic, alternant els 
continguts teòrics amb la visualització 
de fragments de pel·lícules.  
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

 
EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

Swing&Jazzstep
Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 29 d’abril)
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 parella.
Professor: Spank the baby
Preu: 68,20 €

Ritmes caribenys 
Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
(inici 30 d’abril)
Sempre t’han agradat els balls llatins 
i no has pogut practicar-ne perquè 
no tens parella de ball? Aquí en tens 

l’oportunitat, aprofita-la! Utilitzant 
coreografies i seqüències lliures ens 
introduirem en un ball fresc i actual. 
Professor: Jorge Aguilar
Preu: 68,20 €

Zumba 
Divendres de 19 a 20.30 h
(inici 26 d’abril)
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

Guarda i organitza les 
teves fotos al núvol
Dilluns 6, 13, 20, 27 de maig, de 
17 a 18.30 h
Gràcies als mòbils podem fer 
multitud de fotos i vídeos que sovint 
queden oblidades perquè no sabem 
gestionar-les. Aprèn a trobar, guardar 
i organitzar les teves fotos al mòbil, al 
núvol i a l’ordinador. Veurem també 
com podem editar-les fàcilment.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 28,36 €

Domina el Whatsapp 
Dilluns, 27 maig, 3 i 17 de juny, 
de 18.30 a 20 h
Aprèn a dominar tots els aspectes de 
l’aplicació més famosa de missatgeria. 
Revisarem d’una manera pràctica 
totes les opcions i possibilitats que 
ofereix: compartir elements, gestió de 
grups, missatges de difusió, trucades 
de veu i de vídeo, i un aspecte molt 
important, la privacitat.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 21,27 €

RECURSOS

Bridge
Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 24 d’abril)
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 €

Defensa personal per a 
dones  
Dijous, de 18.30 a 20 h
(inici 25 d’abril)  
Vols saber defensar-te davant d’una 
situació perillosa i a la vegada 
guanyar confiança en els teus 
moviments? Entrenant defensa 
personal estaràs més preparada per 
a superar per tu mateixa situacions 
reals on, en la majoria de casos, no és 
qüestió de força sinó de conèixer els 
punts febles de l’oponent. Treballarem 
valors com la disciplina, el respecte 
i l’autocontrol, fomentant l’equilibri 
necessari entre cos i ment.
Professor: Mugendo Sant Feliu
Preu: 68,20 €
(Aquesta activitat es farà al Cen-
tre Cívic Salvador Espriu)

English, good morning  
Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 30 d’abril)
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 30 d’abril)
Curs per a persones que ja tenen 
nocions d’anglès i volen consolidar-
les 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 30 d’abril)
Curs per practicar aquesta llengua, 
adreçat a aquelles persones a 

partir d’un nivell intermedi. Es 
posarà en pràctica vocabulari i 
expressions noves tot perfeccionant 
la pronunciació.
Professor: Juli Farfan
Preu: 68,20 €

Italià conversa
Dijous, de 19 a 20.30 h
(inici 25 d’abril)
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 €

Voulez vous parler en 
français? (intermedi) NOU
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h 
(inici 24 d’abril)
Dirigit a persones amb un nivell 
intermedi de la llengua francesa. 
Practicarem nou vocabulari i en 
perfeccionarem la pronunciació i 
l’expressió.
Professora: Anne Marie Salat 
Maitret
Preu: 68,20 €

Introducció a l’enqua-
dernació: Crea el teu 
llibre d’artista!
Dimecres 8, 15, 22, 29 de maig, 
de 18 a 19.30 h
Aprèn a confeccionar els diferents 
tipus d’arquitectures d’un llibre, 
enquadernant diferents formats: 
llibres plegats, encolats, cosits... 
No és necessari que en tinguis 
coneixements previs. Anima’t a crear 
els teus propis llibres!
Professora: Cristina Sánchez - 
Kokoro encuadernació
Preu: 24,80 €
El llistat de materials es donarà 
el dia d’inscripció.

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

Ioga Dance (NOU)
Dimarts, d’11.30 a 13 h
(inici 30 d’abril)  
Tots els beneficis del ioga aplicats 

de manera creativa cap a la dansa. 
Milloraràs l’elasticitat, l’equilibri 
i la coordinació i tonificaràs els 
músculs de tot el cos! Vine a provar 
aquesta nova modalitat per a moure 
hàbilment cada part del cos involucrat 
en les postures del ioga i la dansa al 
mateix temps.
Professora: Silvia Lezcano
Preu: 68,20 €

Ioga
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 30 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: Mercè Álvarez
Preu: 68,20 €

Tonificació i fitness
Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Dilluns de 19.30 a 20.30 h 
(inici 29 d’abril)
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 26 d’abril)
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 25 d’abril)
Exercicis d’estiraments i enfortiment 
del cos enfocats a la flexibilitat i la 
potenciació per tal d’afavorir una 

Cosmètica natural: crea 
els teus productes de 
manera ecològica (NOU)
3, 5, 12 i 17 de juny, de 18.30 a 20 h
Es tracta d’un curs d’introducció sobre 
la cosmètica natural com a alternativa 
a la convencional i industrial, on 
habitualment s’utilitzen productes 
químics i d’origen no sempre traçable. 
Durant les quatre sessions aprendrem 
a elaborar diverses receptes de 
productes per a la pell, la cara, el 
cos i higiene general. Es tracta de 
receptes senzilles i fàcils de reproduir 
a casa utilitzant productes que es 
poden aconseguir fàcilment. 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 
 

Itineraris de 
ciutat  
Cal inscripció prèvia. Preu: 10 €/ pers. 
De dificultat mínima, és recomanable 
calçat còmode.
Professora: Montse Piñeiro
Durada: 2,5 hores.  Transport: Tram i 
Metro. Possibilitat de fer parada-cafè o 
parada-vermut. 

La Barcelona dels antics 
cafès i restaurants : 
dels cafès luxosos a les 
cases de menjars més 
populars 
Dissabte 4 de maig, a les 10 h  
Durant la segona meitat del s. 
XIX, seguint la moda de París, 
Barcelona es va omplir d’elegants 
locals de restauració orientats a un 
públic burgès i menestral. Aquests 
convivien amb les antigues cases de 
menjar i tavernes que havien servit 
tradicionalment de punt de trobada 
dels barcelonins més humils. Pas-
sejarem per la ciutat redescobrint 
aquests establiments, on la tertúlia, 
la gresca i el bon menjar sempre 
van estar assegurats!

El Prat centre: el Delta 
guanyat pam a pam
Dissabte 25 de maig, a les 10 h 
Fa uns mesos visitàvem la part més 
agrícola del municipi del Prat de 
Llobregat i ens vam quedar amb les 
ganes de conèixer el nucli urbà de 
la població. Del Prat s’ha dit sovint 
que és un poble amb poca història, 
però…deu ser veritat? Compro-
vem-ho plegats amb una ruta pels 
seus carrers i espais més emblemà-
tics. Veurem com un territori d’ai-
guamolls i perifèric s’ha convertit en 
una ciutat dinàmica de forta xarxa 
associativa. 

Poblenou De la fàbrica al 
mar: Xemeneies, utopies i 
tovalloles
Dissabte 15 de juny a les 10 h
De ser un territori de pastures de 
l’antiga Barcelona pre-industrial, Po-
blenou s’ha convertit en un dels dis-
trictes més punters i tecnològics de 
la ciutat. La nostra visita vol posar 
sobre la taula les transformacions 
però també les contradiccions que 
s’han generat al respecte. Seguirem 
la petjada del moviment obrer, el 
cooperativisme i els canvis urbanís-
tics. Descobrirem establiments d’ara 
i d’abans que contribueixen a “fer 
barri” i un cementiri singularíssim. 

Exposicions
Del 2 al 31 de maig  
IX Concurs Internacional de 
Fotografia (II Part) – Agrupa-
ció Fotogràfica de Sant Just  

El Concurs Internacional de Foto-
grafia, convocat per novena vegada, 
s’ha introduït amb força dins dels 
circuits nacionals i internacionals de 
l’art fotogràfic. Aquest any ho confir-
ma 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, en format blanc i negre.

Del 3 al 28 de juny
”Mirades d’Àfrica” de 
Joan Elias - Agrupació 
Fotogràfica de Sant Just    
Àfrica és un continent enorme, 
amb una població humana que 
es reparteix en més de 3.000 
grups ètnics que parlen més de 
2.000 llengües i practiquen una 
gran diversitat de religions, ritus, 
cultures, costums i formes de 
vida. Les fotografies de Joan Elias 
són retrats d’una mínima mostra 
d’aquest univers, que inclou 
berebers, massais, holis, yoruba, 
fulanis, etc.

Entitats
Taller d’iniciació a la 
informàtica per als socis/es 
de l’AVV de Sant Just  
Dimarts de 18.30 a 20 h 
A càrrec de: AVV de Sant Just  

Programa 2019
abril | maig | junyCentre 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

La
Vagoneta

Les
Escoles

Can
Ginestar

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

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.

Conferències 
Cicle neurociència
7 de maig, a les 18 a 20 h
El nostre encèfal, l’ordi-
nador que ens controla. 
Dra. Esther Pérez    
L’encèfal, mal anomenat cervell, és 
l’òrgan que controla totes les nostres 
funcions. Forma part del sistema 
nerviós, la funció del qual la podem 
resumir com a comunicació, tant amb 
el medi extern com entre els nostres 
òrgans i sistemes. Tot i que la funció 
sembla simple, en realitat no ho és, ja 
que per fer-la el nostre encèfal dispo-
sa de milions de cèl·lules i bilions de 
connexions. Farem una breu descrip-
ció de les cèl·lules que trobem en el 
nostre encèfal i com s’organitzen per 
controlar les diferents funcions i par-
larem de les conseqüències del mal 
funcionament de l’encèfal i d’algunes 
lesions i malalties poden afectar a la 
funció d’aquest òrgan. 

14 de maig, a les 18 a 20 h
Envelliment i memòria; 
com preservar els nos-
tres records.
Dra. Mercè Pallàs    
La pèrdua de memòria associada a 
l’edat és un fet evident que preocupa 
sobretot si el grau d’impacte sobre la 
qualitat de vida de la persona i dels 
seus familiars és pertorbador.

Els oblits que podem percebre a par-
tir dels 50 anys, solen ser anecdòtics 
i poc importants, i la majoria de la 
població continua tenint una bona 
memòria a 70 anys.
És important tenir en compte que 
hi ha diferents tipus de memòria 
(episòdica, procedimental, de treball 
etc.) que poden patir els processos 
de deteriorament amb l’edat, i n’hi ha 
alguns que poden fins i tot millorar!
Un dels objectius a assolir és l’en-
velliment saludable, en absència de 
malaltia. Veurem com podem afavorir 
que en fer-nos grans, no perdem les 
memòries de la nostra vida.

Cursos
Defensa personal per a dones  
Dijous, de 18.30 a 20 h (inici 25 abril) 
(veure cursos CC Joan Maragall)  

9 d’abril portes obertes Marrecs, a la 
sala polivalent de 16.30h a 18.30 h.  

Cada dilluns, ball modern i zumba

Cada dimarts memòria

Cada dimarts manteniment, ball mo-
dern, zumba i flamenc per adults 

Cada dimecres flamenc infantil i 
sevillanes per adults

Cada dijous manteniment, ball 
modern i zumba



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   
3,33 € 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 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: 75 €

Dibuix
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Dijous, de 18.15 a 20.15 h
L’objectiu d’aquest curs és ense-
nyar a observar i plasmar allò que 
es veu i com es veu amb les eines 
bàsiques del dibuix artístic i, d’al-
tra 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 recorre-
gut de passar del que és bidi-
mensional 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’experimen-
tació amb el llenguatge de la 
plàstica, per atrevir-se a iniciar, de-
senvolupar i aprofundir la pròpia 
creativitat. Està basat en l’estimu-
lació 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 mitjan-
çant incisions produïdes per dife-
rents eines o mitjans en un suport 
que ho permeti, fins a elaborar 
una matriu apta per dur-hi a terme 
una reproducció múltiple.
Professora: Puri Martín
Preu: 75 €

Història de l’art
Dilluns, de 17 a 18.30 h
Dilluns, de 18.30 a 20 h
“El fauvisme / Frank Lloyd Wright” 
Dintre de la programació del 14 
d’abril -celebració de Sant Jordi- 
disposeu d’una h per signar els 
llibres i ho complementaríem 
amb una entrevista d’uns 10 min 
en directe el mateix dia per tant 
seria venir en el següent torn 
que us proposem 11.30 a 13 h / 
12.30 -14 h. Ja ens hem posat en 
contacte amb les llibreries del 
poble i demanarem 25 exemplar 
dels vostres llibres perquè podeu 
signar. També us demanaríem el 
telèfon de contacte perquè ens po-
dem comunicar si passa qualsevol 
imprevist.
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  des-
cobrirem 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 mas-
culí i femení del natural
Dimecres, d’11 a 12.30 h
Dimecres, de 16.30 a 18 h
Aquest curs està enfocat a perso-
nes que ja tenen domini del dibuix 
i volen aprofundir i agafar fluïdesa 
en el domini del traç i de la me-
mòria 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 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. 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 neces-
sari 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 €

Torn
Dimarts, de 10 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 cen-
trífuga per accelerar la modulació 
de la forma. S’hi introduiran els 
moviments bàsics que permetran 
un control de tot el procés.
Professora: Carme Malaret
Preu: 60 €

Taller obert de pràc-
tiques de ceràmica i 
escultura
Dimarts, de 10 a 12 h
Dimarts de 18 a 20h
En aquest taller tindràs la possibi-
litat de dur a terme el teu projecte 
personal sense professorat. 
Per accedir-hi,  s’haurà de presen-
tar una ressenya de la proposta 
que es vol desenvolupar.
Preu: 75 €

Art i Cinema
Dimecres de 17 a 18.30 h
“Els orígens de Hollywood”
(1900-1920)
És un recorregut audiovisual per 
tota la història del cinema però 
incidint en els vincles amb la 
pintura, la fotografia, el teatre o 
la música. Una simbiosi rigorosa 
i crítica sobre el setè art en el 
decurs dels segles XX-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/

Conferències
Cicle de Jazz
Els millors àlbums del jazz 
28 de maig, el 4, 11 i 18 de juny 
a les 19 h
Quins són els millors àlbums de 
jazz? Algú ho pot dir amb certesa? 
Doncs no. Però si sabem que hi 
ha discos espectaculars que són 
autèntiques obres d'art. En aquestes 
sessions descobrirem gravacions 
musicals esplèndides d'aquest 
gènere musical que li diem Jazz.
A càrrec de Pau Fuster

Cicle Filosofia a l’abast
A càrrec de Juan Carlos Gómez 
Dones pensadores
12 de juny,  a les 19.00 h 
Tradicionalment, el Pensament 
Racional, ha estat marcat per les 
directrius dels "homes-filòsofs”; Al 
costat d'ells, però, hi ha hagut un 
pensament paral·lel protagonitzat 
per “dones-filòsofes” que, fins 
i tot, marginades, van donar 
constància de la seva saviesa. 
Parlarem de la presocràtica Teano 
de Crotona (550 aC), una de les 
pitagòriques més eminents de la 
seva època o d’Aspasia de Milet 
(470 aC), qui va contribuir a una 
reflexió sobre la responsabilitat 
social de la dona i la seva 
intervenció en afers polítics. 
Tractarem casos més recents 
com el de Hannah Arendt (1906-
1975) qui veurà l'inici per a la 
sensibilització de gènere o de la 
coneguda Simone de Beauvoir 
(1908-1986), entre d’altres.

L’acte creatiu
25 de juny, a les 19 h 
Realment hi ha una expressió 
[humana] artística creativa? És 
l'ésser humà capaç de dur a terme 
una originalitat? O, la creació és 
únicament possible en la divinitat? 
O, potser, copiem allò que veiem 
i és transmès des de la seva 
individualitat atribuint-se el do 

creatiu-artístic.
Aquests interrogants ens porten 
a reflexionar sobre els conceptes 
de creació, inspiració, elaboració 
i art; i, sobretot, d'artista com a 
agent creatiu. Plató, per exemple, 
va identificar l'art plasmat en 
la Bellesa com a idea perfecta. 
Per a Nietzsche l'autèntic art és 
l’autèntic desenvolupament vital 
de l'home en la seva existència. 
Tot això ens condueix a plantejar-
nos si l'artista ho és per si mateix, 
tal com suggereix Plató, o ho 
és perquè és considerat per la 
societat com a tal, tal com insinua 
Nietzsche. 

Mindfulness 
Mindfulness per al benes-
tar de mares i nadons  
14 de maig, a les 18 h 
Amb aquest programa volem 
oferir un reforç positiu de 
la interacció mare-nadó,  la millora 
del benestar i la disminució de 
l’estrès i l'ansietat, mitjançant 
recursos psicoeducatius i activitats 
per fer de forma conjunta.

Cicle de concerts 
de música clàssica
Trio de flautes: Usko 
Ensemble
Dimarts 7 de maig a les 19.30 h 
Usko Ensemble, Mirjam Plas, 
Quim Ollé i Ramon Vilalta són 
tres flautistes rellevants del 
panorama musical barceloní, 
professors d’escoles  de música 
i conservatoris de St. Cugat, 
Barcelona i Badalona. Titulats per 
diversos conservatoris europeus 
tenen com a base el trio de 
flautes amb instruments diferents, 
des del flautí a la flauta baixa. 
L’espectre sonor de la formació 
és ample i ric, la qual cosa 
permet al grup abordar repertoris 
clàssics i introduir arranjaments 
de músiques actuals, amb molt 
d’espai per a la creativitat. 

Dúo Levare, “La música 
en el cinema”
Dimecres 29 de maig a les 19.30 h 
Ex alumnes del Conservatori 
Municipal de Barcelona i del 
Conservatori Superior del Liceu, 
que comparteixen escenaris 
per representar música de 
pel·lícules clàssiques del cinema 
internacional. 
Piano: Marc Escobar (1989, 
Barcelona) i violin: Tomás Cunsolo 
(1985, Buenos Aires) 

Violoncel i guitarra 
Dimecres 19 de juny a les 19.30 h 
L'Ana Moreira (violoncel) i 
l'Elisabeth Roma (guitarra). 
Totes dues han dut a terme una 
intensa trajectòria concertística 
i pedagògica al llarg de la 
seva carrera com a solistes i 
també formant part de diverses 
agrupacions de música de 
cambra i orquestrals. Totes dues 
es dediquen a l'ensenyament, 
l'Ana és professora de violoncel 
al Conservatori de Badalona 
i l'Elisabeth el Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona.    

Exposicions
Del 4 d’abril al 12 de maig 
CLARA VIDAL, L'equilibri entre 
allò funcional i abstracte
SOL VIDAL, L'alquímia del temps

Del 16 de maig al 16 de juny 
Taller Carrau Blau.

Del 20 de juny al 6 d’agost 
Arts Plàstiques

Biblioteca Joan 
Margarit
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
2 de maig i 6 de juny a les 19 h
Literatura en general.
Coordina: José Luis Ibañez Ridao

Club de lectura dels dimarts 
21 de maig i 18 de juny a les 19 h
Literatura en general.
Coordina: José Luis Ibañez Ridao

English Reading club
29 de maig a les 19.30 h
Nivell avançat. Coordina: Claire Reed

Club de lectura Novel·la Negra
14 de maig a les 19 h. 
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 
Dimecres 8 de maig, 17.30 h
Sala infantil de la biblioteca
1 adult acompanyant
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. Inscripcions per telèfon 
934756300 o presencialment a la 
Biblioteca a partir del 2 de maig.

L’Hora del conte: Els calaixos 
del cel, a càrrec d’Ada Cusidó.  
Dissabte 11 de maig, 11 h
Jardí de Can Ginestar (en cas de 
pluja es farà a la sala infantil de la 
biblioteca)
Per a infants a partir de 3 anys.

Taller: primer contacte amb 
els contes. Sessió per nadons 
de 0 a 14 mesos i les seves 
famílies.   
Dijous 23 de maig, 17.30 h
Sala infantil de la biblioteca
1 adult acompanyant.

Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. Inscripcions per telèfon 
934756300 o presencialment a la 
Biblioteca a partir del 16 de març.

Taller: Explorem i juguem amb 
els contes. Sessió per nadons 
de 15 a 36 mesos i les seves 
famílies.    
Dimarts 28 de maig, 17.30 h
Sala infantil de la biblioteca
1 adult acompanyant
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. Inscripcions per telèfon 
934756300 o presencialment a la 
Biblioteca a partir del 21 de maig.

Taller d'educació ambiental: 
"Construcció d'un Hotel 
d'Insectes"  
Divendres dia 14 de juny, 18 h
Sala Isidor Cònsul (part teòrica) 
Jardí Can Ginestar (part pràctica)
Per a infants a partir de 8 anys.

Arxiu Municipal 
Podeu seguir les nostres activitats 
al bloc de cultura i patrimoni:
http://desverncultura.wordpress.com 
i www.santjust.cat/arxiu
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.

Punts d’informació 
de la Penya del 
Moro 
Horari de 10 a 14 h
Diumenge 5 de maig
Dissabte 1 de juny

Exposicions al CIM 
Del 2 de maig al 16 de juny.
Collserola i Sant Just, un 
patrimoni en comú. Les Fonts.

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

 
Serveis:
 
Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau
Adreçat a nens i nenes de 4 a 15 anys. 

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
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

Tallers de Música
tallersdemusica@gmail.com

Espai per a entitats

Programa 2019
abril | maig | juny

Centre Cívic
Salvador Espriu

Espai
Mas Lluí

Centre Cívic
Joan Maragall


