
C.C. Salvador Espriu
Defensa personal per a dones  
Dijous, de 18.30 a 20 h (vegeu cursos CC Joan Maragall) 

Cada dilluns, ball modern, zumba i sevillanes
Cada dimarts, memòria, manteniment, ball modern, zumba i 
flamenc per adults
Cada dimecres, flamenc infantil i sevillanes per adults i de 
19 a 20.30h Coro Daraja
Cada dijous, manteniment, ball modern i zumba
(activitats organitzades pels Amics del Barri Sud)

Carrer Tudona, s/n · Tel. 93 371 12 82
ccsalvadorespriu@santjust.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Sales d’ús polivalent Per entitats, empreses o particulars.
Espais per a entitats

Exercicis d’estiraments i en-
fortiment del cos enfocats a la 
fl exibilitat i la potenciació per 
tal d’afavorir una bona postura, 
control i precisió dels moviments 
tot tonifi cant els músculs, enfor-
tint-los i estirant-los.
Professor: Sergi Tintoré- Air Active
Preu: 68,20 €

Pilates
Dijous, de 17.15 a 18.45 h
(inici 23 de gener)
Exercicis d’estiraments i en-
fortiment del cos enfocats a la 
fl exibilitat i la potenciació per 
tal d’afavorir una bona postura, 
control i precisió dels moviments 
tot tonifi cant els músculs, enfor-
tint-los i estirant-los.
Professor: Toni Pineño
Preu: 68,20 €

Iogalates
Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 23 de gener)
Combinació d’una sèrie d’exerci-
cis de pilates amb les tècniques de 
relaxació del ioga més dinàmic. 
Elasticitat, to muscular, respiració, 
relaxació i equilibri corporal i aní-
mic. Afi narem i reforçarem la zona 
abdominal mitjançant exercicis 
relaxats amb els quals aprendrem 
a gaudir de cada moviment.
Professor: Toni Pineño
Preu: 68,20 €

Mindfulness
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 22 de gener)
És un taller basat en exercicis de 
“ment present”, amb focus en 
la respiració i acompanyats per 
exercicis de panayana, eina fona-
mental per controlar i modifi car el 
nostre estat d’ànim, a mesura que 
es van aprenent i interioritzant 
aquests recursos. També apren-
drem què és el japa mala.
Professora: Margarita Kelso
Preu: 68,20 €

CUINA

Cuina per a convidats: 
especialitats de cuina 

Cursos
Per a persones joves i adultes

Inici de les inscripcions:
dilluns 16 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 trans-
ferència 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 22 de gener)
Seguirem amb la línia divulga-
tiva d’aquest curs, per repassar 
tant temes generals de l’actua-
litat política i econòmica com 
temes 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!
Professor: Víctor Gómez
Preu: 68,20 €

Gaudim del cinema 
Dilluns, de 17.30 a 19 h
(inici 20 de gener)
Aprendrem a gaudir d’algu-
nes de les pel·lícules, autors i 
moviments més importants de 
la història del cinema. Debatrem 
i analitzarem el seu estil o llen-
guatge cinematogràfi c, 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 18.30 a 20 h
(inici 20 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’identifi ca amb “els feliços anys 
vint”. No cal venir amb parella.
Professor: Estefania Velazquez
Preu: 68,20 €

Ritmes caribenys 
Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
(inici 21 de gener)

Sempre t’han agradat els balls 
llatins però no has pogut practi-
car-ne perquè no tenies parella 
de ball? Aquí en tens l’oportuni-
tat, aprofi ta-la! Amb coreografi es 
i seqüències lliures ens introdui-
rem en un ball fresc i actual. 
Professor: Jorge Aguilar
Preu: 68,20 €

Zumba
Divendres de 19 a 20.30 h
(inici 24 de gener)
Activitat cardiovascular que com-
bina exercicis de tonifi cació amb 
passos de balls llatins. El zumba 
permet tonifi car, cremar calories 
i passar una estona divertida.
Professora: Sara Montoro
Preu: 68,20 €

TECNOLOGIA

Aprèn les claus del 
Word i l’Excel 
Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
(inici 20 de gener)
Aprèn els secrets de les dues 
eines d’ofi màtica per excel·lèn-
cia: Word i Excel. Revisarem les 
opcions que ens proporcionen i 
practicarem les seves principals 
funcionalitats.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

Domina el mòbil i la 
tauleta
Dilluns 2, 9,16 i 23 de març,
de 17 a 18.30 h 
Tens un mòbil o una tauleta i no 
saps treure’n profi t? Aprendrem, 
d’una manera pràctica, a confi -
gurar els nostres dispositius, per 
no dependre d’altres persones 
per fer-ho. 
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

RECURSOS

Bridge
Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 22 de gener)
El bridge és un joc social que 
ajuda a millorar la memòria i 

la capacitat de concentració. Es 
defi neix com un esport per a la 
ment i és adequat per a totes les 
edats (nivell intermedi).
Professor: Josep Maria Moregó
Preu: 68,20 €

Bridge On!
Dimecres 29 de gener,
de 16.15 a 17.00 h
Vols aprendre una nova i ràpida 
manera de jugar a bridge? Amb 
aquest tastet de bridge online, 
obert a tothom, la descobriràs! 
Professor: Josep Maria Moregó
Preu: gratuït

Defensa personal per a 
dones
Dijous, de 18.30 a 20 h
(inici 23 de gener) 
Vols saber defensar-te davant 
d’una situació perillosa i, a la 
vegada, guanyar confi ança en 
els teus moviments? Entrenant 
defensa personal estaràs més 
preparada per superar per tu 
mateixa situacions reals en què, 
en la majoria de casos, no és 
qüestió de força sinó de conèixer 
els punts febles de l’oponent. 
Treballarem valors com la disci-
plina, 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 21 de gener)
Curs d’anglès de nivell intermedi 
en què podrem posar en pràc-
tica el vocabulari i la capacitat 
d’argumentació a partir de la 
conversa en aquesta llengua.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 68,20 €

Anglès per a princi-
piants-intermedi
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 21 de gener)
Curs per a persones que ja tenen 
nocions d’anglès i volen con-
solidar-les i començar a assolir 

una certa fl uïdesa. Aprendrem 
vocabulari i expressions noves.
Professor: Juli Farfan
Preu: 68,20 €

Anglès conversa
(intermedi-avançat)
Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 21 de gener)
Curs per practicar aquesta llen-
gua, adreçat a aquelles persones 
a partir d’un nivell intermedi. Es 
posarà en pràctica vocabulari i 
expressions noves tot perfeccio-
nant la pronunciació.
Professor: Juli Farfan
Preu: 68,20 €

Italià conversa
Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 23 de gener)
Curs adreçat a persones amb un 
nivell inicial-intermedi d’italià. 
Està enfocat a treballar de ma-
nera pràctica i dinàmica, el vo-
cabulari, l’expressió i les formes 
lingüístiques més recurrents.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

Voulez-vous parler 
français? (intermedi)
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h 
(inici 22 de gener)
Curs dirigit a persones amb un 
nivell intermedi de la llengua 
francesa. Practicarem nou vo-
cabulari i en perfeccionarem la 
pronunciació i l’expressió.
Professora: Anne Marie Salat 
Preu: 68,20 €

Cal·ligrafi a i lettering - 
itàlica amb pinzell
Dijous 5, 12, 19 i 26 de març,
de 18 a 20 h
Aprendrem les bases de la 
cal·ligrafi a amb pinzell rodó, 
seguint les formes de l’escriptura 
itàlica cursiva. De forma pràctica 
assolirem els coneixements i les 
normes bàsiques d’estructura 
i ritme, construcció formal i el 
comportament i manipulació de 
les eines. Parlarem de l’escriptu-
ra itàlica, el seu context històric 
i la seva evolució. Amb aquests 
coneixements explorarem les 

formes de l’escriptura lligada 
i podrem aconseguir resultats 
més personals i expressius. 
Professor: Javier Porras
Preu: 33,07 €
El llistat de materials es donarà 
el dia d’inscripció.

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

Ioga
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 21 de gener)
Amb l’objectiu d’assolir més be-
nestar, integrarem els aspectes 
físics i psíquics de la persona. 
Treballarem la respiració cons-
cient i el moviment per tenir més 
bona salut i qualitat de vida.
Professora: Janira Romero
Preu: 68,20 €

Tonifi cació i fi tness: mi-
llora la teva fl exibilitat
Dimarts de 10.15 a 11.45 h
(inici 21 de gener)
Tonifi cació muscular d’intensitat, 
millora de la postura corporal, 
augment del ventall de movi-
ment i treball potencial de la 
fl exibilitat. Sessions gratifi cants 
i entretingudes amb material 
auxiliar per a assolir els objectius 
plantejats. 
Professor: Air Active
Preu: 68,20 €

Gimnàstica abdominal 
hipopressiva
Divendres, de 17.45 a 18.45 h 
(inici 24 de gener)
Amb aquest mètode de gim-
nàstica treballarem els abdomi-
nals 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 23 de gener)

marinera
Dilluns 24 de febrer, 9, 16 i 23 de 
març, de 17.15 a 20.15 h
El nostre peix fresc és el millor 
producte per sorprendre els 
nostres convidats amb plats fàcils 
i molt saborosos. Descobrirem 
com els peixos menys coneguts 
es transformaran amb tàrtar o 
s’acompanyaran amb pasta, arròs 
i amanides per al gaudi dels bons 
paladars
Professora: Anna Bozzano
Preu: 49,60 €
Activitat amb suplement
Aquesta activitat, tot i que és 
independent, està lligada amb la 
visita a la llotja de pescadors de 
Barcelona del dia 25 de març. 

Receptes amb cítrics (ECO) 
Dilluns 2 de març, de 17.15 a 
20.15 h
Els cítrics són un regal a l’hivern 
perquè reforcen les nostres defen-
ses i ens protegeixen dels radicals 
lliures gràcies a la vitamina C, àcid 
cítric i fi toquímics. La millor mane-
ra d’aprofi tar les seves propietats 
és prenent-los al natural, amb tota 
la seva polpa, tot i que en forma 
de suc o ratlladura potencien 
vinagretes, salses i postres. Pre-
pararem plats saludables com una 
amanida d’hivern, un peix confi tat 
amb cítrics i un dolç. Cuinarem 
amb aliments de temporada, de 
proximitat i ecològics. No et deixis 
el davantal i la carmanyola!
Professora: Maria Alcolado
Preu: 14,47 €
Activitat amb suplement

NOIES AL LAB

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

L’Ada Lovelace ens ajuda 
a programar robots
Dilluns 6 de febrer, de 18 a 20 h
Sabies que l’Ada Lovelace va ser 
la primera persona de la història a 
programar un ordinador? Aquesta 

matemàtica i escriptora britànica 
va deduir i preveure la capacitat 
dels ordinadors per anar més enllà 
de simples càlculs numèrics. 
En aquest taller farem servirArdui-
no, una plataforma d’electrònica 
de codi obert, amb software i 
hardware fàcils d’utilitzar. Apren-
drem el funcionament dels circuits 
electrònics i com podem utilitzar 
la programació informàtica per 
enviar ordres als nostres robots. 
Podrem fabricar semàfors, alar-
mes i sistemes de llums de colors, 
entre altres experiments divertits! 

Descobreix la clorofi l·la 
amb Dorothy Crowfoot*
9 de març, de 18 a 20 h
Dorothy Crowfoot va ser una 
important química anglesa. Va 
contribuir a millorar de manera 
signifi cativa les tècniques de 
difracció de raigs X. Això li va 
permetre descriure l’estructura 
d’importants biomolècules com 
la penicil·lina o la vitamina B12. 
L’any 1964 va guanyar el premi 
Nobel de química. 
En aquest taller aïllarem una 
important biomolècula trobada 
en les plantes, la clorofi l·la, un 
pigment que els dona el color verd 
i és crític per a la fotosíntesi. Ob-
servarem la formació de cristalls i 
tot seguit podrem usar la informa-
ció coneguda sobre la clorofi l·la 
per analitzar la seva estructura 
mitjançant bioinformàtica.
*Activitat per acabar de confi rmar

 

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

De la Barceloneta a la 
Vila Olímpica: el pas del 
temps arran de mar 

Dissabte 8 de febrer 
Travessarem el barri de la Bar-
celoneta fent èmfasi en espais i 
establiments emblemàtics (antiga 
Maquinista, La Fàbrica del Sol, la 
Casa de la Barceloneta, restaurant 
Jaica, Cova Fumada, etc.) i , amb el 
mar de fons, serem testimonis de 
com els Jocs Olímpics van trans-
formar part del barri i van promou-
re l’aparició de la zona de la Vila 
Olímpica. Com a resultat, una vella 
zona industrial es va integrar a la 
nova planifi cació de la ciutat i es va 
convertir en un barri valorat i amb 
un considerable nivell de vida.

Botigues centenàries 
de Barcelona: comerços 
amb molta tradició rere 
el taulell
Dissabte 7 de març 
Caminant pel nucli antic de la 
ciutat, repassarem la trajectòria de 
botigues que acumulen anys de 
dedicació als barcelonins i barcelo-
nines. Joieries, botigues de música i 
jocs, granges, colmados, ferrete-
ries… Cada àmbit de la vida té una 
botiga especialitzada. Passejant pel 
Gòtic, el Raval i Sant Pere, aprofi -
tarem també per posar-nos al dia 
de la normativa que la ciutat està 
desenvolupant per protegir aquest 
tipus de negocis, després que molts 
hagin hagut de tancar per manca 
d’una protecció legal enfront dels 
canvis especulatius i urbanístics 
que viu el centre de Barcelona.

Experiència marinera 
La llotja de pescadors 
de Barcelona: història, 
tradició i modernitat
Divendres 28 de març, de 15.30 a 
17.30 h 
Visita guiada a la Confraria de Pes-
cadors de Barcelona. Una experièn-
cia carregada de tradició marinera i 
cultura del mar. A través d’aquesta 
visita descobrirem un lloc singular 
però desconegut per molts. Guiats 
per biòlogues marines, coneixe-
rem els vaixells i els diferents arts 
de pesca que s’utilitzen i podrem 
assistir a l’arribada dels vaixells 
pesquers al port de Barcelona i a la 
subhasta del peix acabat de pescar. 
Aquesta experiència ens permetrà 

Programa 2020
gener | febrer | marçCentre 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 amb aforament per a 26 persones.

conèixer una varietat d’espècies poc 
conegudes i descobrir els seus detalls 
i les seves singularitats per a la cuina.
A càrrec d’Anna Bozzano

Exposicions
Del 3 al 27 de febrer  
“Highlights II”, de Lluís 
Remolà (Agrupació Foto-
gràfi ca de Sant Just) 
Com el seu nom indica, són els 
“millors moments d’alguna cosa”. 
En aquesta exposició individual es 
pretén mostrar un recull d’imatges 
que formen part del que el fotògraf 
considera els seus millors moments 
fotogràfi cs. Una mostra de temàtica 

variada en què predominen el pai-
satge i la llarga exposició diürna, 
a més del retrat, el reportatge i el 
muntatge creatiu.

Del 4 al 30 de març
“Fotògrafes pioneres” 
(Institut Català de les 
Dones)    
Per incorporar el reconeixement 
de les experiències de les dones, 
un punt clau és el rescat de l’obra 
de moltes creadores, pioneres 
que van innovar l’art amb les 
seves imatges però que encara 
són desconegudes. Una obra de 
la qual no hauríem de prescindir, 
sinó que hauríem d’aprofi tar-la so-
cialment com a riquesa ideològica 
i compartir-la.

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



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 poder inscriure-us a qualsevol 
dels cursos heu de venir 
presencialment a Can Ginestar i fer 
la inscripció. Només si hi ha vacants 
podrà fer-se la inscripció un cop 
iniciat el curs o el trimestre. Hi ha 
un import de matricula de 6,66 € per 
disciplina. Els preus són trimestrals i 
en cap cas podran ser fraccionats. Els 
alumnes que no puguin assistir un dia 
a classe no la podran recuperar. 

Alabastre
Dilluns, de 10 a 12 h
Dilluns, de 18 a 20 h 
Aprendrem la tècnica de la talla de 
pedra mitjançant la talla d’alabas-
tre, pedra relativament tova que 
permet treballar manualment. 
A partir d’un tema, es crea una 
escultura durant el curs i s’acosta 
segons les característiques de cada 
peça i el nivell de cada alumne, per 
anar avançant progressivament. 
Professor: 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 i representarem el natural: 
treballarem el bodegó i la natura 
morta, la fi gura animal i humana, 
l’espai interior i exterior. 
Professor: Nil Nebot 
Preu: 75 € � 
 
Cinema i Art 
Dimecres de 17.30 a 19 h 
Charles Chaplin / primer cinema 
avantguardista: monogràfi c amb la 
fi lmografi a de l’immortal Charlot i 
un recorregut pel cinema impressi-
onista i abstracte. 
Professor: Xesco Ramos 
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 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’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 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 
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 mitjan-
çant incisions produïdes per dife-
rents eines o mitjans en un suport 
que ho permeti, fi ns 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 Bosch / expressionisme ale-
many: Die Brücke”
El curs consta d’un monogràfi c de-
dicat al geni fl amenc Bosch i una 
segona part dedicada a l’expressi-
onisme del grup El Pont: Kirc-

hner, Nolde, etc. 
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 ides-
cobrirem les possibilitats del torn 
com a eina creadora de formes. El 
curs alternarà la investigació amb 
el tornejat. 
Professora: Carme Malaret 
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 € � 

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 necessa-
ri tenir nocions de torn. 
Sense professor 
Preu: 75 € � 
 
Torn 
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 aprofi 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 
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 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: 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 perso-
nes que ja tenen domini del dibuix 
i volen aprofundir i agafar fl uïdesa 
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 €

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
Aprendrem a escoltar 
Jazz
Dimarts 5, 12 i 19 de febrer
a les 19 h
"Com camina!", "quin groove!", 
"swinga!", "frasejar", "so ple" 
o "so vellutat"... Aquestes són 
algunes de les expressions que 
poden definir un tema de jazz. En 
aquestes sessions procurarem 
entendre d'una manera amena i 
entenedora el que escoltem i les 
característiques dels músics i dels 
diferents estils de jazz.

L’auge de l’extrema 
dreta
Dijous 6, 13, 20 i 27 de febrer, a 
les 18,30 h
Aquest monogràfic farà un 
recorregut per les causes i la 
trajectòria històrica de l’actual 
augment de l’extrema dreta a 
Europa. Es posaran en relleu 
les diferències entre populisme, 
extrema dreta, neonazisme i 
neofeixisme. Podrem conèixer 
i debatre el concepte de 
hispanitats, així com aprofundir 
en les raons i l’evolució dels 
moviments d'ultradreta que 
succeeixen a Espanya. Finalment, 
es posarà sobre la taula el tema 
del gran repte europeu davant 
l’auge de l’extrema dreta. 
Preu: gratuït
A càrrec de Rocayah Navarro
Cal inscripció prèvia al Centre 
Cívic Joan Maragall o a Can 
Ginestar.

Cicle de concerts 
de música clàssica
Jordi Gendra (fl auta) - 
David Sanz (guitarra)
Dijous 23 de gener, a les 19.30 h
Jordi Gendra és membre de 

l’Orquestra de Cambra Nacional 
d’Andorra i de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers. David 
Sanz ha actuat en diversos 
recitals al Palau de la Música 
Catalana, al Foyer del Gran 
Teatre del Liceu i al Festival 
Castell de Peralada.

Quartet de corda          
Attenya 
Dimarts, 25 de febrer
a les 19.30 h 
Sorgeix del Conservatori 
Superior de Música del Liceu 
de Barcelona i uneix quatre 
joves músics procedents de 
diferents ciutats del país. Entre 
les seves actuacions podem 
trobar concerts clàssics i de 
música contemporània, concerts 
pedagògics en escoles de música 
i a l’Escola de Noves Tecnologies 
Interactives de Barcelona. 

Eduard Sánchez (fl auta) - 
Jacob Cordover (guitarra)
Dijous 5 de març, a les 19.30 h 
Amb el títol “Virtuosisme, cor
da i vent”, interpretaran obres 
conegudes de Di Marino, 
Tavolaro, Paganini, Schubert, 
Giuliani, Fauré i Piazzolla. 

Biblioteca Joan 
Margarit
Consulteu tota la programació al 
Facebook de la biblioteca.
Horari de la biblioteca:
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
 
Cicle de conferències
Dios, ciencia, conciencia 
y consciencia: qui som  a 
càrrec d’Enric Monturiol.
Divendres 17 de gener, 14 de 
febrer, 20 de març i 17 d’abril, a 
les 19 h 

A la Sala Isidor Cònsul.

Club de lectura dels dijous
Primer dijous de mes. 19 h 
Sala direcció Can Ginestar.
Per a persones inscrites al club, 
exclusivament.

Club de lectura dels dimarts 
Tercer dimarts de mes. 19 h 
Sala direcció Can Ginestar.
Per a persones inscrites al club, 
exclusivament.

Club de lectura de teatre
Dimecres 12 de febrer 
Dins el programa Llegim el Teatre, 
que llegeix i comenta les obres de 
la temporada del Teatre Nacional 
de Catalunya i ofereix descomptes 
als participants.
Inscripcions a la biblioteca.
Obra: Justícia de Guillem Clua.
A càrrec de Roger Cònsul

Club de lectura en anglès
Dimecres 29 gener i dimecres 25 
de març, 19.30 h.   
Sala direcció Can Ginestar. Per 
a persones inscrites al club, 
exclusivament. Lectures: The 
White Tiger, d’Aravind Adiga, i 
The Unicorn, d’Iris Murdoch

Club de lectura de novel·la 
negra
Dimarts 11 de febrer, a les 19.30 h.   
Sala direcció Can Ginestar. 

L'Hora del conte
Per a infants a partir de 3 anys. 
Sala infantil de la biblioteca. 
Places limitades a la capacitat 
de la sala. Es repartiran tiquets 
a partir de les 10 del matí del 
mateix dissabte.
Dissabte 18 de gener, a les 11 h
Els calaixos del cel, a càrrec 
d’Ada Cusidó. 
Dissabte 15 de febrer, a les 11 h
El Rei Carnestoltes i la Vella 
Quaresma, a càrrec de Patawa. 
Dissabte 21 de març, a les 11 h
Glu, el viatge d'una goteta 
d'aigua, a càrrec de la companyia 
Fes-t’ho Com Vulguis.

Taller per a infants
Sala infantil de la biblioteca  

Taller Dibuixem amb Llum
Divendres 24 de gener
Construïm una llanterna senzilla 
amb leds de colors i pintem en 
la foscor gràcies a la captura 
perllongada de la càmera de 
fotografiar. Podem dibuixar 
formes, lletres, els nostres 
contorns i tot allò que se’ns ocorri.
Per a infants de 6 a 8 anys.

Explorem i juguem amb els 
contes (Sessió per a nadons 
de 15 a 36 mesos i les seves 
famílies)
Dimarts 28 de gener, dimarts 25 
de febrer i dimarts 24 de març, a 
les 17.30 h (1 adult acompanyant).

Primer contacte amb els 
contes (Sessió per a nadons 
de 0 a 14 mesos i les seves 
famílies)
Dijous 30 de gener, dijous 27 de 
febrer i dijous 26 març, a les 17.30 
h (1 adult acompanyant).

Taller de màscares de 
Carnestoltes
Dimecres 19 febrer, a les 17.30 h. 
Per a infants a partir de 6 anys.

Taller de poesia: Mitjanit
Divendres 13 març, a les 18 h
A càrrec de Martina Escoda.
Per a infants a partir de 7 anys.

Xerrada presentació:
Sota la pell del llop: 
acompanyar les emocions amb 
els contes tradicionals
Dissabte 28 de març, a les 11h. 
Sala infantil de la biblioteca
A càrrec d’Eva Martínez, mestra, 
terapeuta i formadora a l’ICE de 
la UAB i a l’Associació Arae. És 
especialista en acompanyament 
emocional i en el treball pedagògic 
amb contes i narracions.
Adreçat a mares, pares i educadors 
en general. Entrada lliure.

Places limitades.
Cal inscripció prèvia a tots 
els cicles, l’hora del conte 
i tallers. Inscripcions al tel. 
934756300 o al correu:
b.st.just@diba.cat.

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.

Exposicions del 
CIM 
“La història de la Font de la 
Bonaigua”
Del 16 de desembre
al 31 de gener de 2020

“+ Carrers amb noms de dona”
Del 18 de febrer
al 31 de març de 2020

La Vagoneta
Plaça de la Pau, s/n
Tel. 934 705 006
lavagoneta@santjust.cat
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 2020
gener | febrer | març

Centre Cívic
Salvador Espriu

Espai
Mas Lluí

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


