
C.C. Salvador Espriu
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

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

Ioga
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 20 d’abril)
Amb l’objectiu d’assolir més 
benestar, integrarem els aspectes 
físics i psíquics de la persona. Tre-
ballarem 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 22 d’abril)
Exercicis d’estiraments i en-
fortiment 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, enfor-
tint-los i estirant-los.
Professor: Miquel - Air Active
Preu: 68,20 €

Pilates
Dijous, de 17 a 18.30 h
(inici 22 d’abril)
Exercicis d’estiraments i en-
fortiment 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, enfor-
tint-los i estirant-los.
Professor: Toni Pineño
Preu: 68,20 €

Ioguilates
Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 22 d’abril)
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. Afinarem i reforçarem la zona 
abdominal mitjançant exercicis 
relaxats amb els quals aprendrem 
a gaudir de cada moviment.
Professor: Toni Pineño
Preu: 68,20 €

Cursos
Per a persones joves i adultes

Inici de les inscripcions:
a partir del dilluns 15 de març.
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 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.
La nostra prioritat és fer els tallers 
de manera presencial. Si la situació 
sanitària no ho permet, els adap-
tarem 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

Història de Catalunya: 
Dels fets de 1714 als 
inicis del s.XX
Dimecres, d’11 a 12.30 h
(inici 21 d’abril)
La victòria Borbònica a la Guerra 
de Successió va suposar l’inici 
de la Catalunya moderna. A 

partir del segle XVIII i durant 
gran part del segle XIX Cata-
lunya avançarà en el camí de la 
industrialització, diferenciant-se 
social, econòmica i políticament 
de la resta de la península. A 
mitjan segle XIX s’origina la 
Renaixença, un procés de recu-
peració cultural que avançarà 
progressivament cap a una cons-
ciència política pròpia. En aquest 
curs analitzarem el final de l’Edat 
moderna a Catalunya i l’inici de 
l’Edat contemporània.
Professor: Jordi Pisa
Preu: 68,20 €

El llenguatge cinemato-
gràfic: claus per enten-
dre les grans obres
Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 19 d’abril)
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 cinematogràfic, alternant 
els continguts teòrics amb la 
visualització de fragments de 
pel·lícules.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

L’antic Egipte. L’art de 
l’Antic Egipte
Dijous, de 19 a 20.30 h
(inici 22 d’abril)
Encetem un curs sobre l’Antic 
Egipte en el que repassarem co-
neixerem grans joies arqueològi-
ques i artístiques, com les grans 
piràmides, les mastabes i els 
relleus, el tresor d’Illahun, Kar-
nak i Luxor, els temples d’Amon 
o l’aixovar funerari de Tanis.
En els pròxims trimestres repas-
sarem els grans personatges o la 
vida quotidiana.
Professora: Núria Castellano
Preu: 68,20 €

Història de l’òpera:   
música i passió (online)
  
Dijous, de 11 a 12:30 h
(inici 22 abril)
El curs d’introducció a l’òpera 
consta d’una part històrica i 
teòrica en què treballarem les 
diferents èpoques creatives, a 
partir de les obres, els autors i 
els diversos moviments artístics. 
D’altra banda proposarem 
unes obres per analitzar que 
aprofitaran la programació dels 
principals teatres d’òpera del 
nostre país.
Preu: 68,20 €
Professor: Joan Martínez 

EXPRESSIÓ
I CREATIVITAT

Zumba Fitness
Divendres de 18.45 a 20.15 h 
(inici 23 d’abril)
Activitat cardiovascular que com-
bina 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

Perdem la por al nostre 
ordinador: introducció 

a la gestió dels nostres 
arxius
Dilluns de 17 a 18.30 h
(inici 19 d’abril)
Curs dirigit a persones amb 
poques nocions de les eines 
informàtiques. Aprendrem els 
recursos per interactuar amb 
solvència amb l’ordinador, a 
gestionar els nostres arxius, a 
navegar per Internet de forma 
segura i coneixerem nous 
programes que ens permetran 
seguir evolucionant.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

Aprèn a fer videotrucades 
(WhatsApp, Google Meet, 
Zoom, Skype)
Dilluns 26 d’abril, 3, 10 i 17 de 
maig, de 18.45 a 20.15 h
Vols aprendre a fer videotru-
cades i reunions per Internet? 
Veurem quines són les platafor-
mes més recomanables, com 
configurar-les correctament i què 
hem de fer per poder accedir o 
programar una reunió.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

Compres segures i       
tràmits online
Dilluns 31 de maig i 7, 14 i 21 de 
juny 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 pas-
sos 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 €

Fotografia professional 
amb smartphone
Divendres, 30 d’abril i 7, 14, 21 i 
28 de maig de 17.30 a 19.30 h 
La tecnologia actual està revo-
lucionant la fotografia amb dis-
positius lleugers i versàtils que 
permeten obtenir imatges de 

qualitat professional. Comprova 
si el teu smartphone té la pos-
sibilitat de capturar imatges de 
forma manual o si és compatible 
amb aplicacions com Manual Ca-
mera (Android), 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: 59,80 €

RECURSOS

Let’s speak English!
Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 20 d’abril)
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                 
principiants-intermedi
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 20 d’abril)
Curs per a persones que ja tenen 
nocions d’anglès i volen con-
solidar-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 20 d’abril)
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: Gary Jewiss
Preu: 68,20 €

Italià conversa
Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 22 d’abril)
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 16.30 a 18 h
(inici 21 d’abril)
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 €

Enquadernar                    
(cosir llibres i altres 
projectes en paper) 
Dimecres 12, 19 i 26 de maig i 2, 
9 i 16 de juny, de 18.15 a 20.15 h
Taller d’enquadernació per a tots 
els nivells. No cal tenir-ne coneixe-
ments previs, però si en teniu, 
experimentarem i anirem més en-
llà. 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

Els aliments que ens 
curen
Dijous, de 17 a 18.30 h
(inici 22 d’abril)
Coneix les bases d’una alimenta-
ció saludable per tenir un cos sa 
i menys propens a les malalties. 
A la primavera també podem 
ser vulnerables a les infeccions 
però la natura ens proporciona 
aliments que contribueixen a 
millorar la resposta immunolò-
gica del nostre cos i fer-la més 
eficient. Coneixerem quins son 
els aliments més recomanables 
les seves propietats i com els 
hauríem de cuinar. Aquesta pri-
mavera gaudeix d’una bona salut!
Professora: Victoria Garcia
Preu: 68,20 €

Mindfulness, consciència 
per gestionar la incertesa
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 21 d’abril)
És un taller basat en exercicis de 
“ment present”, amb focus en 
la respiració i acompanyats per 
exercicis de pranayana, eina fona-
mental per controlar i modificar 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 €

L’autoestima per la vida 
quotidiana
Dilluns, 19 d’abril, 3, 17 i 31 de 
maig i 14 de juny de 17 a 19 h 
(inici 19 d’abril)
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 tre-
ball de les habilitats didàctiques 
emocionals, amb tot allò que ens 
ofereix informació sobre qui som, 
com podem millorar i cap a on vo-
lem dirigir-nos. L’objectiu d’aquest 
curs és proporcionar totes aques-
tes eines per conèixer-nos millor i 
poder enfocar-nos en els aspectes 
que volem millorar. 
Professora: Carme Boo
Preu: 33,81 €

CUINA

Que aprofiti! Per saber 
perquè mengem com 
mengem
Dimecres de 17 a 18.30 h (inici 21 
d’abril)
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’evo-
lució 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 €

Cuina de tentacles:
sèpia, pop o calamar?
Dimecres 19 i 26 de maig i 2 de 
juny de 18.30 a 20 h
Vols menjar sa, de proximitat i 
amb molt de gust? El taller de 
pops, sèpia i calamar et proposa 
un viatge al món de les “potes” on 
tot és proteïna sense cap espina!
Professora: Anna Bozzano
Preu: 20,67 €
Activitat amb suplement

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

Barris de Barcelona:    
Horta, aigua sota els   
nostres peus
Dissabte 17 d’abril, a les 11 h
Amb unes interessants vistes 
sobre Barcelona, aquest itinerari 
aprofundeix en el passat d’Horta, 
esquitxada de masies, rieres, con-
reus i torres elegants. Les bones 
condicions del medi afavoriren el 
poblament, incloent-hi un nucli 
que esdevindria l’actual ànima del 
Districte, prop de la Plaça Eivissa. 
Però, a més, a la part baixa, a 
tocar del Carmel i del Guinardó, 
ens podrem sorprendre amb dos 
indrets carregats d’identitat: La 
Clota, que manté un veïnatge 
popular i de regust agrícola i La 
Teixonera, un barri d’inicis de s.XX 
farcit de torres ajardinades trans-
formades amb el pas del temps
Professora: Montse Piñeiro

Barris de Barcelona: La 
Salut, un dels 5 barris de 
Gràcia
Dissabte 15 de maig, a les 11 h

Aquest és un barri marcat per 
l’embat turístic (presència del 
Parc Güell) però que ha man-
tingut un caràcter residencial 
notable. Aturonat, té Gràcia i la 
resta de la ciutat als seus peus. 
Aquesta ubicació el va convertir 
en un lloc d’oci durant els inicis 
de la industrialització gracienca. 
Tot plegat es veuria transfor-
mat amb la instal·lació de les 
primeres famílies burgeses que 
l’escolliren com a marc ideal per 
a la seva segona residencia. En 
l’actualitat, sorprèn la combi-
nació entre un turisme d’alta 
intensitat i el recolliment de dos 
santuaris importants: La Salut 
(que dona nom al barri) i Sant 
Josep de la Muntanya. Hi troba-
rem altres punts d’interès com la 
casa on va néixer Pompeu Fabra 
o el Club de Tennis La Salut, 
un dels més antics d’Espanya 
(1902) i on es formaren tennistes 
de renom mundial com Manolo 
Orantes o Àlex Corretja.
Professora: Montse Piñeiro

“Entre mar i ciència: un 
passeig per la Barceloneta”
Dissabte 22 de maig, a les 11 h
Començarem per la Plaça del 
Mar, on hi havia un antic centre 
d’investigacions marines. 
Després passejarem pel barri 
passant per la plaça on hi ha la 
casa de Lesseps i parlarem de 
les espècies invasores. Òbvia-
ment parlarem de la tradició 
marinera del barri mentre anem 
cap al Passeig Marítim i acabem 
davant de l’Institut de Ciències 
del Mar.
Professora: Anna Bozzano

Barris de Barcelona: El 
Clot, un barri treballador 
amb arrels medievals
Dissabte 12 de juny, a les 11 h
En pocs carrers de distància 
podrem gaudir d’arquitectura, 
patrimoni industrial, comerços 
centenaris i carrers vius on van 
ressorgint iniciatives populars i 
botigues amb personalitat. Qui 
coneix el Clot sap que és un barri 
de gent amb empenta, així que 
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      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.

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.

no us serà difícil entendre per què 
va ser aquí on es van començar a 
reunir i es va constituir la Colla dels 
Castellers de Barcelona. Ens po-
drem acostar, doncs, a una part de 
la ciutat que batega, amb un mer-
cat que n’és el cor i amb un passat 
industrial que s’ha pogut integrar 
a un barri ple d’infraestructures i 
vials essencials per a Barcelona.
A càrrec de Montse Piñeiro

Exposicions 
XI Concurs internacio-
nal de fotografia Sant 
Just Desvern 2020
Del 6 d’abril al 23 de juny
Fotos guanyadores de la secció 
“B/N (monocrom)” al XI Concurs 
Internacional de Fotografia Sant 
Just Desvern 2020.



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 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 3,33 € 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.

Alabastre
Dilluns, de 16 a 18 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 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 € 
 
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 € 

Cinema i Art 
Dimecres de 17.30 a 19 h 
“Els inicis del cinema sonor”: 
Entre 1927 i 1935 es va configurar 
el cinema sonor. Ens endinsarem 
en el Hollywood i la Europa d’un 
nou cinema on el western, l’anima-
ció o els films de gènere estaven 
triomfant. Paul Leni, el primer Hitc-
hcock, Benito Perojo o Carl Theo-
dor Dreyer però també pel·lícules 
com “El cantor de jazz” serán els 
nostres convidats. 
Professor: Xesco Ramos 
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 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 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 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 
“Modigliani i la nova objec-
tivitat”: Després de l’expres-
sionisme a Alemanya va sorgir 
un estil pictòric, crític amb la 
guerra. Els seus representants van 
ser Dix, Grosz i Beckmann, mentre 
que a París, aquest món es veia 
diferent gràcies al prisma de Modi-
gliani. Descobreix aquests genis de 
la pintura del segle XX.    
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 €
 
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 ensenyar 
que la pintura és un mitjà per apren-
dre a observar, comprendre i conèi-
xer 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 
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 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 persones 
que ja tenen domini del dibuix i 
volen aprofundir i agafar fluïdesa en 
el domini del traç i de la memòria vi-
sual. Es buscarà un ritme propi amb 
la pràctica del dibuix amb model.
Sense professor/a
Preu: 75 €

Blog i xarxes
gaudim-creanart.blogspot.com.es/
www.instagram.com/gaudimcreanart/
twitter.com/GaudimCreanart
acebook.com/gaudim.creanart/

Conferències
Entrada lliure, cal reserva de plaça.

Cicle de jazz: “Standards, 
els temes que tothom 
coneix i algunes versions 
memorables” 
Dimarts 20 i 27 abril, 4, 11, 18 i 
25 de maig de 19:30 a 21 h. 
En el jazz hi ha una paraula clau 
pels músics: "standards". Es 

tracta d'aquells temes dels que en 
podem trobar enèssimes versions, 
aquells que, quan un músic és a 
una jam session, pot tocar-los  en 
el to que faci falta, perquè se'ls 
sap de memòria. Es tracta doncs 
de la memòria comuna dels 
músics i dels amants del jazz. I és, 
de fet, la cançó popular americana 
o com alguns ho anomenen, la 
música clàssica Nord Americana 
Professor: Pau Fuster

No se puede vivir sin 
Rossellini
Dimarts 1, 8, i 15 de juny a les 
19 a 21 h   
1 de juny. Rossellini político: 
guerra y postguerra 
8 de juny. Rossellini y la intros-
pección humana
15 de juny. Rossellini y la misión 
didáctica    
Era el 1941: Italia estaba en plena 
guerra. Cuando toda la propaganda 
del régimen se concentraba en 
alabar la heroicidad del ejército, 
Roberto Rossellini dedicaba su 
atención a las últimas líneas de 
combate... 
En estos encuentros se quiere 
ilustrar el visionario proyecto 
educativo de Roberto Rossellini que 
pensaba e imaginaba la escritura 
audiovisual como herramienta de 
conocimiento y divulgación de 
ciencias, historia y filosofía. 
Dr. Ludovico Longhi

Tastets de ciència
Horari de 19 a 21 h.

Dimecres 28 d’abril "Física de les 
explosions: des de la pólvora fins 
l’explosió nuclear” 

Dimecres 5 de maig "Einstein i la 
teoria especial de la relativitat”

Dimecres 12 de maig "Einstein i la 
teoria general de la relativitat"

Dimecres 19 de maig “Einstein i la 
teoria quàntica” 

A càrrec de Javier Ávila

Apàtrides i perseguits: 
minories oblidades del 
segle XXI
Dijous 3 i 10 de juny de 19 a 
20.30 h.   
Us heu preguntat en què creuen 
els jasidites que els obliga a dur 
una indumentària tan peculiar? 
Recordeu els rohinya de Birmània?, 
van aparèixer als mitjans de 
comunicació durant un parell 
de setmanes pel que patien a 
Birmània. I els kurds, els tuaregs 
i els sikhs? Per què ningú parla ja 
dels armenis?
Al llarg d'algunes xerrades, ens 
endinsarem en algun d'aquests 
grups per tal d'entendre qui son, en 
què creu i què demanen.
Professora: Laura Benguerel

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 Bi-
blioteca (tel. 934756300 o
b.st.just@diba.cat)
 

ABRIL
Club de lectura dels dijous 
(virtual)
Dijous 8, 19 h 
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Club de lectura de teatre 
(virtual)
Dimecres 14, 19 h
Lectura: L’Emperadriu del Paral·lel, 
de Lluïsa Cunillé
Inscripcions a la biblioteca.

Club de lectura dels dimarts 
(virtual)
Dimarts 20, 19 h
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

MAIG
Club de lectura dels dijous 
(virtual)
Dijous 6, 19 h 
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Club de lectura de Novel·la 
Negra (virtual)
Dimarts 11, 19 h 
Lectura: Out de Kirino, Natsuo
Inscripcions a la biblioteca.

Hora del Conte: Pum! Contes 
d’una bruixa llaminera a càrrec 
de Sherezade Bardají
Dissabte 15, 11.30 h 
Per infants a partir de 3 anys.
Amb inscripció prèvia a la 
biblioteca.

Club de lectura dels dimarts 
(virtual)
Dimarts 18, 19 h 
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Club de lectura en anglès 
(virtual)
Dimecres 26, 19.30 h 
Lectura: Animal farm de George 
Orwell
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

JUNY
Club de lectura dels dijous
Dijous 10, 19 h 
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Club de lectura dels dimarts
Dimarts 15, 19 h 
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Hora del Conte: Som música! a 
càrrec d’Un conte al sac
Dissabte 19, 11.30 h 
Per infants a partir de 3 anys.
Amb inscripció prèvia a la 
biblioteca.

Arxiu Municipal 
Podeu seguir les nostres activitats 
al bloc de cultura i patrimoni:
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 CIM 
Del 6 de maig a l’11 de juny 
Orfeó Enric Morera 

Del 14 de juny al 6 d’agost 
Fulgenci Baños Rodríguez
(1923-2005) 

Punts d’Informació 
a la Penya del Moro 
Dissabte 17 d’abril 
Diumenge 16 de maig 
Dissabte 19 de juny  
El guiatge es durà a terme sem-
pre subjecte a les instruccions i va-
riacions que determinin els comu-
nicats del PROCICAT en relació a 
la pandèmia del COVID-19.

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.
  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
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 2021
abril | maig | juny

Centre Cívic
Salvador Espriu

Espai
Mas Lluí

Centre Cívic
Joan Maragall

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.

Exposicions al 
Celler  
Del 1 al 30 d’Abril Miracle Serra  
Fusió / Sensacions / Pobles de 
colors.

Del 6 de maig al 11 de juny
Orfeó Enric Morera 

Del 17 de juny al 6 d’agost
Dogny Abreu
Huellas del tiempo (Escultura)


