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

Cursos

aquest curs és per a tu!
Professor: A determinar
Preu: 68,20 €

Per a persones joves i adultes

Gaudim del cinema

Inici de les inscripcions:
dilluns 2 de setembre
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 2 d’octubre)
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,

Dilluns, de 17.30 a 19 h
(inici 30 de setembre)
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 17.30 a 19 h
(inici 30 de setembre)
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: Irene Herranz
Preu: 68,20 €

Ritmes caribenys

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
(inici 1 d’octubre)
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 27 de setembre)
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
Aprèn a gestionar el
núvol de Google

Dilluns 4, 11, 18, 25 de
novembre, de 18.30 a 20 h
Gràcies al núvol podem fer còpies
de seguretat dels nostres arxius i
accedir-hi des de qualsevol dispositiu connectat a Internet. Veurem
com funciona Google Drive, aprendrem a fer documents en línia amb
Google Documents i repassarem
com crear i compartir àlbums de
fotos amb Google Fotos.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

Domina el Whatsapp

Dilluns, 7, 14, 21, 28 d’octubre,
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, sense
oblidar-nos d’un aspecte molt
important: la privacitat.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

RECURSOS
Bridge

Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 2 d’octubre)
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 3 d’octubre)
Vols saber defensar-te davant
d’una situació perillosa i a la
vegada guanyar confiança en els
teus moviments? 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.
Disciplina, respecte i autocontrol,
fomentant l’equilibri necessari
entre cos i ment.
Professor: Mugendo Sant Feliu
Preu: 68,20 €
(Aquesta activitat es farà al Centre Cívic Salvador Espriu)

English, good morning!

Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 1 d’octubre)
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 1 d’octubre)
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 1 d’octubre)
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 3 d’octubre)
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 €

Voulez-vous parler
français? (intermedi)
NOU

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 2 d’octubre)
Curs 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
Preu: 68,20 €

Introducció a l’enquadernació: llibres cosits

Dijous 7, 14, 21 i 28 de novembre
de 18.00 a 20.00 h
Aprèn a enquadernar llibres,
amb diferents tipus de cosits,
que quedaran vistos al llom.
No és necessari que en tinguis
coneixements previs.
Professora: Cristina Sánchez Kokoro enquadernació
Preu: 35,13 €
El llistat de materials es donarà
el dia d’inscripció.

Cosmètica natural:
coneix les propietats dels
productes naturals (NOU)

Dijous 5, 12 i 19 de desembre, de
18.30 a 20.00 h
Continuarem introduint-nos en el
món de la cosmètica natural com

a alternativa a la convencional i
industrial. Farem un recorregut
pels ingredients principals que
es poden fer servir, els seus usos
i impacte ambiental. Parlarem
dels seus orígens i propietats i
prepararem algunes receptes.
Professores: Zero Waste Barcelona
Preu: 20,67 €
Activitat amb suplement

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL
Ioga

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 1 d’octubre)
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: Janira Romero
Preu: 68,20 €

Tonificació i fitness

Dilluns de 19.30 a 20.30 h
(inici 30 de setembre)
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 18.00 a 19.00 h
(inici 27 de setembre)
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 3 d’octubre)
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 3 d’octubre)
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 3 d’octubre)
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.
Professora: Janine Machado
Preu: 68,20 €

Mindfulness

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 2 d’octubre)
És un taller basat en exercicis de
“ment present”, amb focus en la
respiració i acompanyats per exercicis de panayana, eina fonamental per a controlar i modificar el
nostre estat d’ànim a mesura que
es van aprenent i interioritzant
aquestes eines. També aprendrem
què és el Japa Mala.
Professora: Margarita Kelso
Preu: 68,20 €

moniatos de molts colors: blancs,
grocs, ataronjats, marrons,
vermells, rosats i morats. Ens centrarem en els taronja, rics en midó,
fibra, potassi i vitamines antioxidants, com el betacaroté. Tots els
ingredients seran de temporada,
de proximitat i ecològics. No oblidis el davantal i la carmanyola!
Professora: Maria Alcolado
Preu: 14,47 €
Activitat amb suplement

Cuina saludable de
Residu Zero (NOU)

Dijous 3, 10, 17 i 24 d’octubre,
de 18.00 a 20.00 h
Aprendrem a preparar receptes
saludables generant el mínim de
residus i, de passada, aprendrem
receptes 100% vegetals i d’aprofitament. Prepararem un munt de
plats variats, begudes vegetals o,
fins i tot, llaminadures!
Professors: Zero Waste Barcelona
Preu: 26,87 €
Activitat amb suplement

Cuina vegetariana per a
les festes de Nadal (ECO)
(NOU)
Dilluns 16 de desembre, de 17.15
a 20.15 h
Veurem com és possible sorprendre els vostres convidats preparant plats vegetarians més festius
i alhora saborosos, atractius i
nutritius. Cuinarem amb aliments
de temporada, de proximitat i
ecològics. No oblidis el davantal i
la carmanyola!
Professora: Maria Alcolado
Preu: 14,47 €
Activitat amb suplement

NOIES AL LAB

CUINA

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

Receptes amb moniato
(ECO) (NOU)

Rachel Carson i
l’ecologisme

Dilluns 7 d’octubre, de 17.15 a
20.15 h
Al mercat podem arribar a trobar

Dilluns 21 d’octubre, de 18.00 a
20.00 h
Entendrem l’escalfament global

mitjançant experiments sobre el
cicle del Carboni. Estudiarem els
processos de respiració en plantes
i humans, analitzarem l’activitat
biològica dels llevats i la seva
contribució al cicle de carboni.
Alhora, coneixerem la figura de
Rachel Carson, una de les precursores de la consciència ambiental,
gràcies al seu llibre La primavera
silenciosa.

Dissenya la teva pròpia
pàgina web amb les
dones de l’ENIAC

Dimecres 13 de novembre, de
18.00 a 20.00 h
El primer ordinador, anomenat
ENIAC, va ser construït en 1946
i ocupava 160 metres quadrats.
Calculava taules de trajectòria
balística d’armes de foc i va ser
programat per sis dones.
En aquest taller s’aprendrà els
conceptes bàsics del llenguatge
de programació en HTML i es
dibuixarà la plantilla d’una pàgina
web, a més d’aprendre a estimular
el pensament creatiu i innovador.

Endinsa’t en el món de
les molècules amb
Valerie Thomas

Dilluns 9 de desembre de 18.00 a
20.00 h
Valerie Thomas va néixer el 1943
als Estats Units. Es va graduar
en física i química i va començar
a treballar per a la NASA, on va
crear un sistema per conèixer les
característiques de les molècules.
En aquest taller les nenes se
centraran en les característiques
de les molècules que donen lloc
als diferents estats de la matèria
de forma divertida, mitjançant
experiències pràctiques en l’àmbit
de la física i la química.

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.

El Prat centre: el Delta
guanyat pam a pam

Dissabte 19 d’octubre, 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. Veurem com un territori d’aiguamolls i perifèric s’ha
convertit en una ciutat dinàmica de
forta xarxa associativa.

Horta i La Clota: un petit
món dins de la gran ciutat
Dissabte 9 de novembre, a les 10 h
Sota el turó del Carmel, l’aigua
ha donat lloc a una vall que avui
en dia, tot i la presència d’edificis
i infraestructures, manté racons
amb marcat accent rural.
Seguint el corrent dels antics torrents que baixaven des de la part
alta del districte d’Horta, toparem
amb el barri de La Clota. Es tracta
d’un indret que preserva l’aire de
nucli popular amb la presència
d’horts, tallers i cases baixes.

Poblenou, de la fàbrica
al mar: xemeneies,
utopies i tovalloles

Dissabte 14 de desembre, a les 10 h
De ser un territori de pastures de
l’antiga Barcelona preindustrial,
Poblenou s’ha convertit en un dels
districtes més punters i tecnològics
de la ciutat. Seguirem la petjada
del moviment obrer, el cooperativisme i els canvis urbanístics.
Descobrirem establiments d’ara i
d’abans que contribueixen a “fer
barri” i un cementiri singularíssim.

Exposicions
Del 26 de setembre al 24
d’octubre

“Petons del mar” d’Arnau
Villegas – Agrupació Fotogràfica de Sant Just

Petons del mar són una col·lecció
d’imatges, de vegades detallades i
d’altres més abstractes, de moments
en què l’aigua arriba a tocar la costa.
Imatges amb formes i colors diversos que conviden l’espectador a
reflexionar sobre aquests moments
efímers però d’una gran bellesa.
Del 5 al 27 de novembre

‘Mercè Rodoreda 19081983’ – Institut Català de
les Dones
Aquesta exposició, que es complementa amb les conferències sobre
Mercè Rodoreda de Can Ginestar,
ens endinsa en la vida i l’obra de
l’escriptora més traduïda de la
literatura catalana contemporània.
Fotografies i textos ens evoquen
l’univers literari amb què l’autora

ens apropa als seus sentiments
mitjançant la creació d’uns personatges, especialment els femenins,
que cobren vida més enllà del
relat. Amb aquesta mostra l’Institut Català de les Dones se suma al
reconeixement públic d’aquesta
gran figura de la literatura catalana
de tots els temps.

Programa 2019
setembre | octubre | novembre | desembre

Del 28 de novembre al 19 de
desembre

Fotografia de viatges Agrupació Fotogràfica
de Sant Just

Recopilació d’imatges realitzades
per membres de l’Agrupació amb
la temàtica de fotografia de Viatges, amb motiu del Concurs de
Vacances que cada any organitza
la nostra entitat.

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

L'espai Mas Lluí

Can
Ginestar

La
Vagoneta

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.
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

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 10€ 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.

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, pedra relativament tova que
permet treballar manualment. A
partir d’un tema, 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.
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 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/a en la
descoberta de les possibilitats
creatives que ofereixen les tècniques ceràmiques. Es transmetrà la
passió pel material i per descobrir
les possibilitats de 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/a.
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
“El Bosch i la pintura flamenca
del segle XV”: Un apassionant
recorregut pels pintors primitius
del gòtic flamencs: Robert Campin,
Van Eyck i Van der Weyden
Professor: Xesco Ramos
Preu: 75 €

Investigació d’esmalts
aplicats al torn

Dimarts, de 19.30 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 tornejament.

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.
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
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.
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 €

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 centrífuga per accelerar la modulació de
la forma.
Professora: Carme Malaret
Preu: 60 €

Taller obert de pràctiques
de ceràmica i escultura
Dimarts, de 10 a 12 h
Dimarts de 18 a 20 h
En aquest taller tindràs la 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
El Cinema Còmic Mut (1910-1930):
Descobreix el millor cinema còmic
dels mites d’aquest gènere: Max
Linder, Stan&Laurel, HaroldLloyd i
Buster Keaton.
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
”Blue Note Records” la
discogràfica del Hard Bop

13 i 20 de novembre, a les 19 h
Seguirem aprofundint en el
coneixement d’aquest gènere. El
focus es posarà en la producció
d’un dels segells més importants,
Blue Note Records, d’on han
sortit alguns dels discos imprescindibles de la història del jazz.

Cicle Mercè Rodoreda

Aquestes dues xerrades complementen l’exposició 'Mercè Rodoreda 1908-1983' que es podrà veure
al Centre Cívic Joan Maragall, del 5
al 27 de novembre. Aniran a càrrec
de l’Anna Maluquer, de la fundació
Mercè Rodoreda de l'Institut
d'Estudis Catalans.

Mercè Rodoreda

Dimecres 6 novembre de 19.15 h
Repassarem les etapes de la vida
de l'autora, des de la infantesa
a Sant Gervasi (Barcelona), els
anys d'aprenentatge i d'amors i
desamors, el llarg exili, el retorn
i la consagració fins al llegat que
ens deixà aquesta gran figura de la
literatura catalana de tots els temps.

50 anys d’Aloma,
de Mercè Rodoreda

Dimarts, 26 novembre de 18.00 h
50è aniversari de la 2a edició
d’Aloma, l’única novel·la dels anys
trenta que Mercè Rodoreda no va
rebutjar. L’objectiu que perseguim és
expli-car l’obra dins de la producció
de Rodoreda i en el seu context
històric, cultural i literari general.
Però també promoure’n la (re)lectura.

Tallers
Taller d’escriptura

14 de maig, a les 18 h
Dimarts 8, 22 i 29 d'octubre i 5,
12 i 26 de novembre 18 a 20 h. –
Sala direcció Can Ginestar
Taller d’escriptura del Premi Delta
de narrativa escrita per dones.
Dirigit al públic femení. Inscripcions:
www.ccjoanmaragall.cat

Dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra les dones

En el marc d’aquesta jornada de
sensibilització, es faran dos tallers
de dues hores cadascun, enfocats
a tractar aquesta problemàtica
des de l’entorn familiar. Més info:
http://candela.cat/families/

Famílies 2.0. A la xarxa
sense por!

Dimarts 5 de novembre 18 a 20 h
Parlarem com les xarxes han
perpetuat i modificat algunes
formes de violència.

Prevenció de violències
de gènere per a famílies

Dimarts 12 de novembre 18 a 20 h
Per sensibilitzar mares i pares
vers la violència de gènere i com
acompanyar als fills i filles.

Cicle de concerts
de música clàssica
Izan Rubio (guitarra)

Dimarts 8 d’octubre a les 19.30 h
Aquest jove guitarrista ha estat
guardonat, entre d’altres, al
Certamen Internacional de
guitarra Miquel Llobet, al Concurs
d’Interpretació musical Fundació
Arjau per a joves, al Valle dei Laghi
Guitar Competition and Festival
(Italia), i al Corelli-Savarez Chamber
Music Competition (Salzburg)

Duo Diamant

Dimarts 29 d’octubre a les 19.30 h
Amb Natalia Klymyshym (violí) i
Monica Cruzata (viola). Ambdues,
titulars de l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà de Figueres.

Dúo Levare, “La música
en el cinema”

Dimarts 17 desembre, a les 19.30 h
Exalumnes 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 violí:
Tomás Cunsolo (1985, Buenos Aires)

Exposicions
Del 5 de setembre al 5 d’octubre
Pepe Jiménez Espejo, Després de

l'estupor
Del 10 octubre al 17 novembre
Francesc Fábregas Oliveras, Abans
del Rock & Roll
Del 21 novembre al 31 desembre
Roger Córdoba Schwaneberg,
WeekendSong

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
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 9 d'octubre i dimecres
4 de desembre
19 h - Sala despatx direcció Can
Ginestar. 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 partir del 2 de
setembre a la Biblioteca.
Obra La Rambla de les Floristes de
J.M. de Sagarra i obra Freshwater
de Virginia Woolf
A càrrec de Roger Cònsul.
Club de lectura en anglès
Dimecres 27 novembre de 19.30 h
Sala direcció Can Ginestar per
a persones inscrites al club,
exclusivament.

Presentació del llibre "La
Veritable història de Josep
Sàbat, el bandoler Capa Negra"
amb l'autora Carme J. Huertas.
Divendres 11 d'octubre. 19 h
Sala Isidor Cònsul
Organitza: Biblioteca Joan Margarit
i Centre d'Estudis Santjustencs
(Dins la programació de les Jornades Europees de Patrimoni 2019)
L'Hora del conte
11 h - Sala infantil de la biblioteca,
per a infants a partir de 3 anys.
(Places limitades a la capacitat de
la sala. Es repartiran tiquets a partir
de les 10 del mateix dissabte).
19 d'octubre Dins el bosc,
a càrrec de Rosa Pinyol.
23 novembre Ningú més que l'altre,
a càrrec de Raig de sol contes.
Xerrada "Dios, ciencia,
conciencia y consciencia"
Divendres 25 d'octubre
19.30h - Sala Isidor Cònsul
A càrrec d'Enric Monturiol.
Taller: Explorem i juguem amb
els contes
29 d’octubre i 26 de novembre
17.30 h - Sala infantil de la biblioteca
Sessió per nadons de 15 a 36
mesos i les seves famílies. (1 adult
acompanyant)
Taller: Primer contacte amb els
contes
31 d’octubre i 28 de novembre
17.30 h - Sala infantil de la biblioteca
Sessió per nadons de 0 a 14
mesos i les seves famílies (1 adult
acompanyant)
Taller: MOC ZOMBI
Dimecres 30 d'Octubre, de 17.30 a
19 h - Sala Infantil de la biblioteca,
per a infants de 8 a 12 anys.
Els infants descobreixen la millor
recepta per a crear el seu propi
slime, aprenent sobre la química que
hi ha darrere d'aquesta substància.
Taller: Dibuixem amb llum
Divendres 15 novembre, de 17.30
a 19.30 h - Sala Isidor Cònsul, per

a infants de 6 a 8 anys.
Construïm una llanterna senzilla amb
leds de colors i pintem en la foscor
gràcies a la captura prolongada de la
càmera de fotografiar.
Tertúlia literària amb Gemma
Ruiz per comentar la seva obra
Argelagues.
Dimarts 19 novembre a les
19.30 h - Sala Isidor Cònsul.
Novel·la que parla de la lluita de
tres dones, al llarg del segle XX,
per obrir-se camí en el món laboral
de les fàbriques tèxtils del Vallès i
per tirar endavant la família.
Taller: Origami il·luminat
Divendres 29 novembre, de 17.30 a
19 h - Sala Infantil de la biblioteca.
Per a infants de 8 a 12 anys.
Ens introduïm en l'art de l'origami
o papiroflèxia i aprenem els
diferents circuits elèctrics amb els
quals podem il·luminar la nostra
figura de paper.

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 8 de setembre
Dissabte 12 d’octubre
Diumenge 10 de novembre
Dissabte 14 de desembre

Visites al Refugi de
“Les Escoles”

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

Places limitades.
Cal inscripció prèvia a tots els
tallers i sortides.
Inscripcions per telèfon

· 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

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

setembre | octubre | novembre | desembre

Horari de 10 a 14 h
Dissabte 14 de setembre.
Per fer les inscripcions al web:
www.santjust.cat/elrefugi
Diumenge 13 d’octubre.
(forma part de les Jornades
Europees de Patrimoni les visites
i l’experiència en ulleres de 360º
seran gratuïtes.)
Inscripcions del mes de novembre
i desembre, al tel. 934756335 o
www.santjust.cat/elrefugi

Sortida al Gran Teatre del
Liceu per veure les òperes
Cavalleria Rusticana / Pagliacci
Dimecres 18 de desembre a les 20 h
- Gran Teatre del Liceu.
Protagonitzades per les veus de
Roberto Alagna i Elena Pankratova.
Venda d'entrades i més informació
a la Biblioteca b.st.just@diba.cat o
934756300.
Inclou desplaçament gratuït amb
autocar des de Sant Just fins al
Teatre del Liceu.
(dins el projecte LiceuBib que
enllaça literatura i òpera)

Arxiu Municipal

Programa 2019

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

Serveis:

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

Centre Cívic
Joan Maragall

Centre Cívic
Salvador Espriu

Espai
Mas Lluí

