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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
dimarts 1 de setembre.
Les places són limitades en totes
les activitats del 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.
En cas de força major derivada de
la crisi sanitària actual i/o perquè
qualsevol autoritat governamental
no permeti el desenvolupament
presencial de l’activitat a la que ha
estat inscrit/a (donat que aquesta
circumstància pot restringir l’accés
a l’equipament), el centre podrà
adaptar l’activitat per a que es pugui
realitzar en format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat, el
calendari de les sessions i l’horari.
Aquesta variació no suposarà que el
curs es consideri cancel·lat o suspès.
Inscripcions: www.ccjoanmaragall.cat

HUMANITATS
Històries de la història:
una mirada de present,
passat i futur
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 30 setembre)
Seguirem amb la línia divulga-

tiva d’aquest curs, per repassar
tant temes generals de l’actualitat 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 €

El llenguatge cinematogràfic. Claus per entendre les grans obres

Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 28 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 19 a 20.30 h
(inici 28 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: A determinar
Preu: 68,20 €

Balls llatins sense
parella

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
(inici 29 setembre)
Sempre t’han agradat els balls
llatins però no has pogut practicar-ne perquè no tenies parella
de ball? Aquí en tens l’oportunitat, aprofita-la! Amb coreografies
i seqüències lliures ens introduirem en un ball fresc i actual.
Professor: a determinar
Preu: 68,20 €

Zumba Fitness

Divendres de 19 a 20.30 h
(inici 2 d’octubre)
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

RECURSOS

Aprofundim en l’Excel

Contract Bridge

Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
(inici 28 setembre)
Curs per a persones que tinguin nocions de Microsoft Excel i vulguin
aprofundir en el munt de possibilitats que ofereix: treball amb
diferents fulls o taules, fórmules
complexes, taules o gràfics dinàmics, combinació de correspondència, dreceres de teclat, macros...
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

Domina el mòbil i la
tauleta: les millors
aplicacions

Dilluns 2,9,16 i 23 de novembre,
de 17 a 18:30 h
Les aplicacions o apps ens permeten fer multitud de tasques amb
el nostres dispositius intel·ligents.
Escoltar música, veure vídeos, editar fotos, jugar, comunicar-nos...
Revisarem quines són les apps
imprescindibles per aprofitar els
teus dispositius i com fer-les servir
d’una manera segura.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

Aprèn a fer servir el
núvol

Dilluns 28 de setembre i 5,19 i 26
d’octubre, de 17 a 18:30 h
Les aplicacions al núvol ens ajuden
a guardar i compartir els nostres
arxius i accedir-hi des de qualsevol ordinador, mòbil intel·ligent o
tauleta. També ens permeten fer
còpies de seguretat automàtiques
de les fotos del nostre mòbil per
alliberar espai o protegir-nos de
possibles pèrdues. Veurem, d’una
manera pràctica, com configurar i
treure tot el partit del núvol.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

Dimecres, de 17 a 18.30 h
(inici 30 de setembre)
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 €

Let’s speak English!

Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 29 de setembre)
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 29 de setembre)
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 €
Lloc: Can Ginestar

Anglès conversa
(intermedi-avançat)

Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 29 de setembre)
Curs per practicar aquesta llengua, adreçat a aquelles persones
a partir d’un nivell intermedi. Es
posarà en pràctica vocabulari i
expressions noves tot perfeccionant la pronunciació.
Professor: Juli Farfan
Preu: 68,20 €
Lloc: Can Ginestar

Italià conversa

Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 1 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)

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 30 de setembre)
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 €

Enquadernar (cosir
llibres i altres projectes
en paper) (NOU)

Dimecres 28 d’octubre i 4, 11 i 18
de novembre, 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: 35,13 €
Activitat amb suplement
Lloc: Can Ginestar

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL
Ioga matinal

Dimarts, d’11.30 a 13 h
(inici 29 de setembre)
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 més qualitat de vida.
Professora: Núria Rovira
Preu: 68,20 €

Ioga

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 29 de setembre)
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-Girón
Preu: 68,20 €

Gimnàstica abdominal
hipopressiva

Divendres, de 17.45 a 18.45 h
(inici 2 d’octubre)
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.
Professora: Silvia Lezcano
Preu: 49,60 €

Pilates matinal

Dijous, de 10.15 a 11.45 h
(inici 1 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: Jordi Garcia - Air
Active
Preu: 68,20 €

Pilates

Dijous, de 17.15 a 18.45 h
(inici 1 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: Toni Pineño
Preu: 68,20 €

Ioguilates

Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 1 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 mitjançant exercicis
relaxats amb els quals aprendrem
a gaudir de cada moviment.
Professor: Toni Pineño
Preu: 68,20 €

Ioga Kids (NOU)

Dimecres, de 17.15 a 18.15 h
(inici 30 setembre)
Taller adreçat a nens i nenes de
6 a 11 anys on, a partir d’activitats, exercicis, jocs i cançons,
se’ls transmetrà la importància
d’aprendre a respirar com a eina
fonamental per a pensar amb claredat, resoldre els seus problemes,
creure en ells mateixos i aprendre
a gestionar les seves emocions.
Professora: Margarita Kelso
Preu: 68,20 €

Mindfulness

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
(inici 30 setembre)
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
i cura de l’autoestima
(NOU)

Dilluns 28 de setembre,
26 d’octubre i 2, 16 i 30 de
novembre, de 18 a 20 h
El taller tindrà com a eix central
la cura de l’autoestima. Dedicar
un temps per aprendre sobre
nosaltres mateixes/os, també esdevé un espai de consciència, un

espai d’indagació, que pot servir
per prendre noves decisions i
dissenyar la nostra vida de forma
més atractiva i interessant.
Professora: Carme Boo
Preu: 43,40 €

CUINA
Degut a la situació d’alarma sanitària totes les sessions es duran a
terme en un format Showcooking.

Pasta fresca i de colors

Dimecres 4 i 18 de novembre, de
18 a 20.30 h
Amb les mans a la massa... Vols
aprendre a fer la recepta italiana
més autèntica? Vina i farem junts
tallarines i raviolis de tres colors i
tres sabors. (1a sessió: raviolis de
bolets, i 2a sessió: pastes de colors
amb farina de castanya)
Professora: Anna Bozzano
Preu: 22,73 €
Activitat amb suplement

Plats de tardor amb
llegums (eco i v)

Dilluns 19 d’octubre, de 17.15 a
20.15 h
Vols ampliar el teu receptari de
tardor amb plats ràpids, nutritius
i sorprenents? Els llegums més
mediterranis (cigrons, mongetes
i llenties) són molt polivalents i
permeten elaboracions d’allò més
diferents! Sabíeu que els llegums
no poden faltar en una alimentació
saludable? Prepararem una amanida
de llenties en forma de tàrtar, un curri de cigrons i una veggie burguer
de bolets. Els protagonistes seran
els llegums i les hortalisses i fruites
de temporada, locals i ecològiques.
Professora: Maria Alcolado
Preu: 14,47 €
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

Jane Goodall i l’etologia

Divendres 16 octubre, de 18 a 20 h
Dirigit principalment a nenes de
7 a 11 anys.
Explicarem perquè la Jane Goodall (primatòloga, antropòloga i
missatgera de la pau de l’ONU)
és considerada la millor experta
en ximpanzés. El taller vol presentar la importància d’estudiar
els animals salvatges i la diversitat d’espècies del planeta davant
la crisi de la sisena extinció
massiva. Estudiarem el comportament animal mitjançant el món
dels insectes i observarem el
comportament de formigues i altres insectes que podrem trobar
en un petit mostreig de camp.

Marie-Anne Pierrette i el
pH

Divendres 20 de novembre,
de 18 a 20 h
Dirigit principalment a nenes
de 5 a 8 anys.
Aprendrem què és el pH i la diferència entre substàncies àcides
i bàsiques utilitzant productes
quotidians, mitjançant una substància indicadora que prepararem nosaltres mateixos. A més,
coneixerem qui va ser Marie-Anne
Pierrette, coautora del llibre
Tractat elemental de química de
Lavoisier, on s’exposen les bases
de la química actual.

Itineraris de
ciutat
Cal inscripció prèvia. Preu: 10 €/
persona. De dificultat mínima. Es
recomana portar calçat còmode.
Durada aproximada: 2,5 hores.
Possibilitat de fer parada-cafè o
parada-vermut.

La ruta dels productes de
proximitat: mercats de
Sant Antoni i Poble Sec
Dissabte 3 d’octubre, a les 11h
Si t’agraden els productes frescs

i de temporada aquesta ruta és
per tu. Visitarem uns dels mercats
més coneguts de Barcelona: el
mercat municipal de Sant Antoni
i l’únic mercat de carrer certificat
Slow Food, a Poble Sec. I, al mig,
un barri encara carregat de tradició
gastronòmica.
Professora: Anna Bozzano

La Barcelona jueva: una
ciutat dins de la ciutat

Dissabte 24 d’octubre, a les 11h
Barcelona és una de les ciutats de
la península amb més llegat jueu.
Documentada des del s. IX, la
presència d’una creixent comunitat
que professava aquesta religió,
ha deixat una petjada –cultural i
urbanística– que avui en dia encara
podem resseguir. Recorrerem el Call
Major i Menor i, finalment, completarem la nostra immersió visitant el
Centre d’Interpretació del Call.
Professora: Montse Piñeiro

La II República i la
Guerra Civil

Dissabte 7 de novembre, a les 12h
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

Sant Cugat del Vallès:
més que un monestir

Dissabte 28 de novembre, a les 11h
Coneixem sobradament el destacat
paper del monestir de Sant Cugat
en la Catalunya medieval. Però com
és avui en dia aquest municipi del
Vallès? Només una ciutat residencial o encara manté lligams amb
aquell passat de domini religiós i
d’espais agrícoles amplíssims? 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

Xerrada
Crear una vida plena

Dilluns 21 de setembre, a les 18.30h.
Conferència de creixement
personal per a connectar amb la
capacitat de tenir la vida que ens
mereixem. Crear-la és possible.
Podrem fer un tastet d’aquelles
nocions, descobertes i aspectes
relacionats amb el creixement personal que es treballaran posteriorment amb més profunditat en el
curs d’intel·ligència emocional.
A càrrec Carme Boo
Accés lliure. Cal reserva de plaça.

Exposicions
“Natura viva”, de Joan
Vilalta Tor (Agrupació
Fotogràfica de Sant
Just)

Del 15 de setembre al 15 d’octubre
A voltes busquem lluny aquelles
belleses exòtiques de la natura.
Ens oblidem que a prop de casa
tenim aquesta bellesa natural que
sovint ens passa desapercebuda.
Aquesta exposició és un homenatge al que podríem anomenar
“bellesa natural de proximitat”.

XI Concurs internacional de fotografia Sant
Just Desvern 2020

Del 15 d’octubre al 20 de novembre
Aquesta exposició és una representació de les obres guanyadores
que ens permetrà apreciar el gran
nivell de les obres presentades.

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 10 € 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 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
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 creatives que ofereixen les tècniques
ceràmiques. Es transmetrà la passió pel material i per descobrir el
ventall de possibilitats que ofereix
la disciplina.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75 €

Cinema i Art

Dimecres de 18 a 19.30 h
Cinema expressionista, dadaista i
surrealista: Nosferatu, Metròpolis
o L’edat d’or formen part de l’imaginari del cinema avantguardista
europeu. Descobrirem un cinema
misteriós, oníric i original vinculat
amb l’art del segle XX.
Professor: Xesco Ramos
Preu: 75 €

Dibuix

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.
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 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
Kandinski, Klee i l’expressionisme alemany: Un repàs pel grup
pictòric alemany Der Blaue Reiter
i les vinculacions amb l’abstracció
de Vassily Kandinski I Paul Klee.
També tractarem l’expressionisme
vienés amb Egon Schiele i Oskar
Kokoschka.
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.
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 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
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: jazz i drets
civils als EEUU

Dijous 8, 15, 22 i 29 octubre a
les 19 h
A partir del jazz també podem
explicar la història de la comunitat
afroamericana als EEUU.
Proposem un taller on història
afroamericana i jazz van de la
mà. Una manera fantàstica de
gaudir del millor jazz i d'aprendre
i entendre la història dels drets
civils als Estats Units.
Professor: Pau Fuster

Cent anys de Fellini:
els esperits de Federico,
Federico dels esperits
Dimarts 29 de setembre, 6 i 13
d’octubre, a les 19 h
A càrrec de Ludovico Longhi.
L’any 2020 es commemora el
centenari del naixement de
Federico Fellini. El cineasta
italià ha estat universalment
celebrat per la seva peculiar
i personalíssima filmografia.

Revisarem l'univers poètic
d'aquest mestre, a través de
les seves seqüències fílmiques
més destacades. Aquest taller
s'estructurarà en quatre sessions,
en què s'il·lustraran les etapes
de la seva evolució estilística
i temàtica amb el suport de
fragments de la seva filmografia.

Tastets de ciència:
Perdem la por a la física
quàntica. Tot el que pot
succeir, succeeix

Dijous 5,12,19 i 26 de novembre,
a les 19 h.
De la mà del doctor Xavier Avila,
amb més de 15 anys d'estudis en
el món de la física quàntica, ens
endinsarem en la comprensió de
conceptes que fins fa poc semblaven
ubicats en els límits de la ciènciaficció. Entendrem conceptes com
el principi d'incertesa, l'estructura
quàntica de l'àtom, l'experiment
de la doble escletxa o el concepte
d'entrellaçament quàntic. Des d'un
marc divulgatiu, es pretén donar
a conèixer alguns dels conceptes
que configuren el substrat teòric de
fenòmens que ens haurien semblat
màgics fins fa poc temps.

Exposicions
Exposicions a la
Biblioteca
Octubre: “Any internacional de
la sanitat vegetal. Protegir les
plantes, protegir la vida”
Octubre: “Una castanyada de
por”
Novembre: “Gastronomia, llibres
i cinema”
Desembre: “Un Nadal diferent”
Desembre: “250 anys de
Beethoven”

Exposicions al
Celler
El Caos. Pels alumnes d’Arts
Plàstiques. Del 10 de setembre al
10 d’octubre.
Living Room. Laura Baringo/
Montse Baqués/Dorothee
Elfring. Del 15 d’octubre al 14 de
novembre
Llums i ombres Pilar Montserrat.
Del 19 de novembre al 23 de
desembre

Exposicions al
CIM
Fulgenci Baños i Sant Just
Desvern. Del 6 d’octubre al 31 de
desembre

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
Inscripcions Clubs de Lectura
de la Biblioteca a partir de l’1 de
setembre.
Places limitades. Inscripcions a
la Biblioteca (tel. 934756300 o
b.st.just@diba.cat)
Club de lectura dels dijous
Dijous 1 d’octubre i 5 de
novembre 19 h
Sala direcció Can Ginestar.
Per a persones inscrites al club,
exclusivament.

Club de lectura dels dimarts
Dimarts 20 d’octubre i 17 de
novembre 19 h
Sala direcció Can Ginestar.
Per a persones inscrites al club,
exclusivament.
Club de lectura de teatre
Data per confirmar
Sala “direcció”.
A càrrec de Roger Cònsul
Club de lectura en anglès
Dimecres 25 de novembre
Club de lectura de novel·la
negra
Data per confirmar
Sala “direcció”.

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.

Punt d’informació
a la Penya del
Moro
Dissabte 5 de setembre de 10 a 14 h
Diumenge 4 d’octubre de 10 a 14 h
Dissabte 7 de novembre de 10 a 14 h
Diumenge 13 de desembre de 10 a 14 h

C.C. Salvador Espriu
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 (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)
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

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

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.

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

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.

