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
Per a persones joves i adultes
Inici de les inscripcions: a partir del
dilluns 21 de desembre.
Les places són limitades en totes
les activitats i 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.
La nostra prioritat és fer els tallers
de manera presencial. Si la situació
sanitària no ho permet, els adaptarem per a que es puguin portar
a terme en format virtual. El canvi
de format no permetrà cancel·lar la
inscripció.
Inscripcions: www.ccjoanmaragall.cat

HUMANITATS
Històries de la història:
una mirada de present,
passat i futur.
Dimecres, de 19.15 a 20.45 h
(inici 27 de gener)
Seguirem amb la línia divulgativa d’aquest curs, per repassar
tant temes generals de l’actua-

litat política i econòmica com
temes més particulars. Històries que parlen de moments
concrets, d’Europa o d’altres
continents. Si tens curiositat per
tenir coneixements d’història,
aquest curs és per a tu!
Professor: Jordi Pisa
Preu: 68,20 €

alguns dels grans noms que
hi van conviure, com Hatshepsut, Ramsès II, els ptolomeus,
Quèops o Taharga. En els
pròxims trimestres repassarem
l’art i la vida quotidiana.
Professora: Núria Castellano
Preu: 68,20 €
Lloc: Can Ginestar

Veurem quines són les plataformes més recomanables, com
configurar-les correctament i què
hem de fer per poder accedir o
programar una reunió.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 41,60 €

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

Compres segures i
tràmits online

EXPRESSIÓ I
CREATIVITAT

Dilluns 1, 8,15 i 22 de març, de
18.45 a 20.15 h
La xarxa ens permet accedir a
tot tipus de productes i serveis
sense necessitat de sortir de
casa. Veurem com funcionen les
botigues online i quins passos hem de seguir per poder
comprar de forma segura. També
veurem quins són els principals
tràmits que podem realitzar per
Internet.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 28 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 €

Zumba Fitness

Divendres de 18.45 a 20.15 h
(inici 29 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
Fotografia amb
smartphone (NOU)

Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 25 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 €

Divendres de 17.30 a 19.30 h
(inici 5 de febrer)
La tecnologia actual està revolucionant la fotografia amb dispositius lleugers i versàtils que
permeten obtenir imatges de
qualitat professional. Comprova
si el teu smartphone té la possibilitat de capturar imatges de
forma manual o si és compatible
amb aplicacions com Manual Camera (Andriod), Procamera (iOS)
o similars, i aprèn les tècniques
bàsiques de fotografia com l’ISO
o la velocitat, sense la necessitat
de disposar d’una càmera rèflex.
Professor: Luís Giménez
Preu: 62,40 €

L’antic Egipte 1. Els
grans personatges de
l’Antic Egipte (NOU)

Aprèn a fer videotrucades
(WhatsApp, Google Meet,
Zoom, Skype)

El llenguatge cinematogràfic: claus per entendre les grans obres.

Dijous, de 19 a 20.30 h
(inici 28 de gener)
Encetem un curs sobre l’Antic
Egipte en el que repassarem

Dilluns 25 de gener i 1, 8, 15 i 22
de febrer, de 18.45 a 20.15 h
Vols aprendre a fer videotrucades i reunions per Internet?

RECURSOS
Let’s speak English!

Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 26 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 26 de gener)
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: Gary Jewiss
Preu: 68,20 €

Anglès conversa
(intermedi-avançat)

Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 26 de gener)
Curs per practicar aquesta llengua, adreçat a aquelles persones

Italià conversa

Voulez-vous parler
français? (intermedi)

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 27 de gener)
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 al la llengua
de signes (online) (NOU)
Dimarts, de 18 a 19.30 h
(inici 26 de gener)
Inicia’t en la llengua de signes
!. En aquest taller aprendrem la
gramàtica i les habilitats bàsiques per poder tenir converses
senzilles amb persones sordes.
També veurem algunes curiositats sobre aquest col·lectiu.
Professora: Patricia Jiménez
Preu: 68,20 €

Enquadernar (cosir
llibres i altres projectes
en paper)

Dimecres 17 i 24 de febrer i 3, 10
i 17 i 24 de març, de 18 a 20 h
Taller d’enquadernació per a
tots els nivells. No cal tenir-ne
coneixements previs, però si en
teniu, experimentarem i anirem
més enllà. Es proposaran diferents tipus d’enquadernacions:
cosit copte, cosit secret belga,

enquadernació en fals pergamí.
S’haurà de portar de casa: un
cúter, tisores, pinzell pla (paletina) i llapis portamines.
Professora: Cristina Sánchez Kokoro Enquadernació
Preu: 49,60 €
Activitat amb suplement

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.
Professor: Toni Pineño
Preu: 68,20 €

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL

Mindfulness, consciència per gestionar la
incertesa

Ioga

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 26 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: Núria Rovira
Preu: 68,20 €

Pilates matinal

Dijous, de 10.15 a 11.45 h
(inici 28 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: Jordi Garcia - Air Active
Preu: 68,20 €

Pilates

Dijous, de 17 a 18.30 h
(inici 28 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: Toni Pineño
Preu: 68,20 €

Ioguilates

Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 28 de gener)
Combinació d’una sèrie d’exercicis de pilates amb les tècniques de relaxació del ioga més
dinàmic. Elasticitat, to muscular,

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 27 de gener)
És un taller basat en exercicis de
“ment present”, amb focus en
la respiració i acompanyats per
exercicis de panayana, eina fonamental per controlar i modificar el
nostre estat d’ànim, a mesura que
es van aprenent i interioritzant
aquests recursos. També aprendrem què és el japa mala.
Professora: Margarita Kelso
Preu: 68,20 €

Intel·ligència emocional,
prosperitat i sentit de la
vida

Dilluns 25 de gener, 8 i 22 de febrer
i 8 i 22 de març, de 17 a 19 h
El concepte d’intel·ligència
emocional contribueix al disseny i
consecució dels nostres objectius
i reptes i, sens dubte, influeix en
el nostre comportament i presa
de decisions. Allò que ens motiva
a la vida esta associat amb el treball de les habilitats didàctiques
emocionals, amb tot allò que ens
ofereix informació sobre qui som,
com podem millorar i cap a on volem dirigir-nos. L’objectiu d’aquest
curs és proporcionar totes aquestes eines per conèixer-nos millor i
poder enfocar-nos en els aspectes
que volem millorar.
Professora: Carme Boo
Preu: 43,40 €

CUINA
Història de la gastronomia
Dimecres de 17 a 18.30 h
(inici 27 de gener)
Com menjaven els nostres
avantpassats? Quines van ser les

primeres receptes? És cert que a
l’Edat Mitjana tothom menjava
carn?... Aquest curs és un viatge,
una invitació a assaborir les
millor històries del nostre passat
gastronòmic. Repassarem l’evolució de l’alimentació des de les
primeres aproximacions a l’ús del
foc, fins a l’aparició de restaurants
amb “3 estrelles”.
Professora: Montse Piñeiro
Preu: 68,20 €

canviar el seu color de manera
divertida. També coneixeràs a
Marie-Anne Pierrette, coautora del
llibre Tractat elemental de química
de Lavoisier, on es van publicar les
bases de la química moderna.

Bifurcació) i acabar-la a Trinitat
Vella, on es pot agafar metro) o bé
fer-la a la inversa. Si no es coneix,
és un espai molt interessant! Recorregut planer i que no requereix
una condició física especial.
Professora: Montse Piñeiro.

Itineraris de
ciutat

La II República i la
Guerra Civil amb visita
als principals escenaris
dels fets

Descobrim la cuina
italiana

Cal inscripció prèvia. Preu: 10 €/
persona. De dificultat mínima. Es
recomana portar calçat còmode.
Durada aproximada: 2,5 hores.

Dimecres 3, 10 i 17 de març de
17.00 a 18.30 h
En aquestes tres sessions podrem
aprendre de dues receptes de risotto (amb bolets i amb safrà), dues
receptes de pasta (espaguetis
amb calamars i espaguetis amb
sardines) i dos postres (tiramisú i
panna cotta)
Professora: Anna Bozzano
Preu: 20,67 €
Activitat amb suplement.

Noies al Lab
Tallers enfocats a acostar la ciència
i la tecnologia a les nenes. Activitats
gratuïtes. Cal inscripció.
Lloc: Can Ginestar

Llum i Color

26 de febrer de 18 a 20 h
Dirigit principalment a nenes de
10 a 12 anys.
En aquest taller aprendrem les
característiques de la llum visible,
dels colors i les imatges en tres
dimensions i fabricarem un holograma amb materials reciclats i
utilitzant el teu mòbil! .
A més, coneixeràs la feina de
Maria Goeppert Mayer amb els
fotons, que són les partícules
elementals de la llum.

El pH

12 de març de 18 a 20 h
Dirigit principalment a nenes de 5
a 8 anys.
Descobreix el pH de diferents
substàncies i aprèn com pots

Sant Cugat del Vallès: més
que un monestir

Dissabte 6 de febrer, a les 12 h
Coneixem sobradament el destacat
paper del monestir de Sant Cugat
en la Catalunya medieval. Però com
és avui en dia aquest municipi del
Vallès? Sense deixar de banda un
ineludible tomb pel monestir, centrarem la nostra visita a descobrir
altres punts d’interès de la ciutat,
que malda per combinar creixement
urbà i preservació de la memòria.
Un bon exemple d’això és l’actual
Museu del Tapís, que ens sorprendrà amb la seva ubicació i la seva
col·lecció única!
Professora: Montse Piñeiro

Poble Sec: des de les
botigues històriques al
Mercat de la Terra

Dissabte 20 de febrer, a les 11 h
En aquesta ruta descobrirem les botigues de Poble Sec que han mantingut
alguna característica des de que va
néixer el barri, ara fa un segle, o que
han fet una aposta per orientar el seu
negoci amb sentit social i ecològic.
Professora: Anna Bozzano

Ruta del “Rec Comtal:
L’origen de l’aigua de
Barcelona”

Dissabte 13 de març, a les 11 h
Seguiríem el tram principal que
es conserva del Rec, a cavall entre
Barcelona i Montcada. La ruta es
pot començar a Montcada (arribada
amb autobús 96 o Renfe Montcada

Dissabte 20 de març, a les 11 h
Una visita guiada pels principals
escenaris de la història de la II República i de la Guerra Civil, en què
s’explicaran els esdeveniments més
importants entre el 1931 i el 1939.
(Plaça Sant Jaume, proclamació II
República; Carrer Nou de Sant Francesc, seu CNT; Colom, eleccions
del 1936, Front Popular, esclat de la
guerra...)
A càrrec de Rokayah Navarro

Exposicions
Del 22 de gener al 19 de febrer

XI Concurs internacional
de fotografia Sant Just
Desvern 2020

Fotos guanyadores de la secció
“Color” al XI Concurs Internacional
de Fotografia Sant Just Desvern
2020.
Del 19 de febrer al 12 de març

XI Concurs internacional
de fotografia Sant Just
Desvern 2020

C.C. Salvador Espriu

Programa 2021
gener | febrer | març

Carrer Tudona, s/n
Tel. 93 371 12 82
ccsalvadorespriu@santjust.cat
Dilluns: ball modern (de 17 a 19 h) i zumba (de 19 a 21 h).
Dimarts: manteniment (de 10 a 11 h), memòria (d’11 a 13 h), ball
modern (de 17 a 19 h), karate per a nens (de 17 a 18 h), zumba
(de 19 a 20 h) i flamenc per a adults (de 20 a 21 h).
Dimecres: flamenc infantil (de 17 a 18 h), sevillanes per a
adults (de 18 a 19 h) i Coro Daraja (de 19 a 20.30 h).
Dijous: manteniment (de 10 a 11 h), ball modern (de 17 a 18 h),
karate per a nens (de 17 a 18 h), i zumba (de 18 a 21 h).
(Activitats organitzades per Amics del Barri Sud)
Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Serveis:
Sales d’ús polivalent Per entitats, empreses o particulars.
Espais per a entitats

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.

Fotos guanyadores de la secció
“B/N (monocrom)” al XI Concurs
Internacional de Fotografia Sant
Just Desvern 2020.

La
Vagoneta

Del 12 de març al 29 de març

Fotografies presentades
a la Copa FIAP
Fotos presentades per membres
de l’Agrupació a la Copa FIAP
(Fédération Internationale de
l’Art Photographique) de clubs de
Fotografia.

Vols rebre el butlletí per correu electrònic?
Si vols rebre informació de les nostres activitats, et pots subscriure
a la nostra 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

la disciplina.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

Cinema i Art

Dimecres de 17.30 a 19 h
“Cinema soviètic i els inicis
del sonor”: Hi haurà una primera
part dedicat als genials directors
russos com Eisenstein o Pudovkin
per després viatjar a Hollywood
per trobar-nos amb els primers
films amb so i personatges tant
interessants com Rodolfo Valentino, Gloria Swanson o Eric von
Stroheim.
Professor: Xesco Ramos
Preu: 75 €

Dibuix

Cursos municipals
d’arts plàstiques
Per a persones joves i adultes

peça i el nivell de cada alumne, per
anar avançant progressivament.
Professor: Janira Romero
Preu: 75 €

Aquarel·la

Per a poder inscriure-us a
qualsevol dels cursos heu de venir
presencialment a Can Ginestar
i fer la inscripció. Només si hi
hagués 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 es podrà recuperar.

Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 19 a 21 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 €

Alabastre

Ceràmica

Dilluns, de 16 a 18 h
Dilluns, de 18 a 20 h
Aprendrem 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’acosta
segons les característiques de cada

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

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

Escultura

Dimecres, de 10 a 12 h
Dimecres, 18.15 a 20.15 h
En aquest curs es donaran eines
per a l’aprenentatge en el recorregut de passar del que és bidimensional al volum, per explorar
els recursos creatius propis de
l’alumne.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

Experiència plàstica

Dimarts, de 18.15 a 20.15 h
Taller d’experimentació amb
el llenguatge de la plàstica per
atrevir-se a iniciar, desenvolupar
i aprofundir la pròpia creativitat.

Està basat en l’estimulació de la
percepció dels sentits.
Professor: Jordi Fandos
Preu: 75 €

L’objectiu és posar al dia les arts
del retaule.
Professora: Puri Martín
Preu: 75 €

Gravat

Pintura

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
“Gòtic italià del duecento”:
Serà un recorregut per l’arquitectura, l’escultura i el mosaic de l’art
gòtic de ciutats tan emblemàtiques
com Florència, Siena o Roma.
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 €

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.

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 €

Torn

Dimarts, de 10.00 a 11.30 h
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Dijous, de 18:30 a 20 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.
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 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 €

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
Entrada lliure, cal reserva de plaça.

Cicle de jazz: "Els
millors saxofonistes i
trompetistes del Jazz"

Dimarts 2, 9, 16 i 19 de febrer de
19 a 21 h.
En aquestes sessions descobrirem
els saxofonistes i trompetistes
més importants de la història
del jazz, així com a diferenciar
els diferents instruments que
composen aquesta família. De

Louis Armstrong a Miles Davis,
de Coleman Hawkins a John
Coltrane... i altres grans joies
desconegudes que passaran a ser
imprescindibles.
Professor: Pau Fuster

Casta Diva: aparicions
de les deeses cinematogràfiques transalpines
Dimarts 2, 9 i 16 de març de 19
a 21 h.
Gina Lollobrigida, Sophia Loren,
Silvana Mangano, entre d’altres,
formen part d’un grup de
meravelloses actrius italianes que
durant dècades van suportar…
(i guanyar) la competició amb
les grans dives de Hollywood.
En aquest curs monogràfic
s’intentarà il·lustrar un breu
perfil d’aquestes dives italianes,
recordant les seves brillants
interpretacions.
Dr. Ludovico Longhi

Sessió 1 La primera excel·lència
mundial del cine es realitza al
femení. Els Diva Filmes
Sessió 2 Creació d’un sistema
d’estrellat autàrquic durant
l’època feixista
Sessió 3 Optimisme i generositat:
les dives de la segona postguerra

Tastets de ciència
De 19:30 a 21:30 h

Dimecres 24 de febrer
"La física amagada a la pel·lícula
Interestel·lar”
Dimecres 3 de març
"La història dels forats negres"
Dimecres 10 de març
"L’Odisea de buscar vida fora de
la Terra"
A càrrec de Javier Ávila

Biblioteca
Joan Margarit
Consulteu tota la programació al
Facebook de la biblioteca.
Horari de la biblioteca en
situació COVID:
Matins: divendres i dissabte de
10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de
16h a 20 h
b.st.just@diba.cat
Places per als clubs de lectura
limitades. Inscripcions a la Biblioteca (tel. 934756300 o
b.st.just@diba.cat)
Club de lectura dels dijous
(virtual)
Dijous 14 de gener, 4 de febrer i
4 de març 19 h
Sala direcció Can Ginestar.
Per a persones inscrites al club,
exclusivament.
Club de lectura dels dimarts
(virtual)
Dimarts 19 de gener, 16 de febrer
i 16 de març 19 h. Sala "direcció"
Per a persones inscrites al club,
exclusivament.
Club de lectura de teatre
(virtual)
Dimecres 10 de febrer 19 h.
Lectura: La Nit de la Iguana,
Tennessee Williams
Inscripcions a la biblioteca.
Club de lectura en anglès
(virtual)
Dimecres 27 de gener 19.30 h
Lectura: The Heart is a lonely
hunter / MacCullers Carson
Dimecres 31 de març 19.30 h
Lectura: Animal farm / George Orwell
Per a persones inscrites al club
exclusivament.

Club de lectura de novel·la negra
(virtual)
Dimarts 9 de febrer 19 h
Lectura: La primera agència de
dones detectives / Smith, A.
MacCall
Inscripcions a la biblioteca.

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.
Telèfon 93.475.63.35

Exposicions al
Celler
Del 7 de gener al 12 de febrer
Nicolau Bou Selles
Del 18 de febrer al 26 de març
Immaculada Boronat Llort

La Vagoneta

Programa 2020
gener | febrer | març

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.
De dilluns a dijous, de 17 a 20 h
· Espai de Joc
Servei educatiu i de socialització destinat a famílies amb infants
fins els 10 anys.
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
· 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
· Tallers de Música: tallersdemusica@gmail.com
· Espai per a entitats

Vols rebre el butlletí per correu electrònic?
Si vols rebre informació de les nostres activitats, et pots subscriure
a la nostra newsletter des de www.ccjoanmaragall.cat.

Centre Cívic
Salvador Espriu

Espai
Mas Lluí

