
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 infants (de 17 a 18 h), zumba 
(19 a 20 h) i flamenc per a persones adultes (de 20 a 21 h).
Dimecres: flamenc infantil (de 17 a 18 h), sevillanes per a 
persones adultes (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 infants (de 17 a 18 h), i  zumba (de 18 a 21 h).
(activitats organitzades pels Amics del Barri Sud)

Carrer Tudona, s/n · Tel. 674 791 400
ccsalvadorespriu@santjust.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Sales d’ús polivalent Per a entitats, empreses o particulars.
Espais per a entitats

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

Neurociència i Psicolo-
gia Positiva, la millora 
de l’autoestima     
Dilluns, 25 d’octubre, de 17 a 20 h
Millorar l’autoestima des d’una 
Psicologia amb Consciència, ens 
ofereix l’oportunitat de poder 
treballar un triangle definitiu per 
avançar: l’autoconeixement, la 
pròpia autoestima i l’autocura.
A través de totes les aportacions 
de la neurociència, aprenem so-
bre qui i com som i decidim què 
volem millorar i quines noves i 
bones decisions volem prendre.
La Psicologia Positiva és una 
part de la Psicologia Avançada i 
ens mostra la forma de modelar 
el nostre pensament i les nostres 
emocions per viure en coherèn-
cia i plenitud.
Professora: Carme Boo
Preu: 14,47 €

Psicologia per millorar la 
vida quotidiana. Viure en 
el gaudi    
Dilluns, 29 de novembre, de 17 
a 20 h
La Psicologia per a la vida quoti-
diana ens mostra la importància de 
com dissenyar una rutina amorosa, 
com a antítesi a una rutina tediosa. 
En aquesta formació aprendrem 
a crear una vida interessant i 
atractiva, amb capacitat de superar 
l’estrès i les preocupacions pròpies 
del nostre ritme de vida, ocupa-
cions laborals, dificultats, etc.
Professora: Carme Boo
Preu: 14,47 €

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

Ioga matinal (suau)
Dimarts, de 11.30 a 13 h
(inici 28 de setembre)

Cursos
Per a persones joves i adultes

Inici de les inscripcions: a partir del 
dimecres 1 de setembre.
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’inscrip-
cions. El pagament es podrà fer 
per transferència bancària o amb 
targeta al mateix centre o per Inter-
net. 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 perquè es puguin portar a 
terme en format virtual. El canvi de 
format no permetrà cancel·lar la 
inscripció.
Inscripcions: www.ccjoanmaragall.cat

HUMANITATS

El llenguatge cinemato-
gràfic: claus per enten-
dre les grans obres
Dilluns, de 17 a 18.30 h
(inici 27 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 cinema-
togràfic, alternant els continguts 
teòrics amb la visualització de 
fragments de pel·lícules.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

Història de l’òpera:
música i passió (NOU)
Dilluns, de 16 a 17.30 h
(inici 27 de setembre)
El curs d’introducció a l’òpera 
consta d’una part històrica 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 aprofitant la pro-
gramació dels principals teatres 
d’òpera del nostre país.
Preu: 68,20 €
Professor: Joan Martínez 

Història dels Grans       
Imperis (NOU)
Dimarts de 17 a 18.30 h
(inici 28 de setembre)
Els grans imperis s’han succeït al 
llarg de la història. Han dominat te-
rritoris a Europa, Àsia i Àfrica i han 
donat forma a la cultura europea i 
a l’organització actual de les fron-
teres de molts estats. En aquest 

curs estudiarem els grans imperis 
des de l’època antiga fins a l’edat 
mitjana, centrant-nos en Europa i 
el Mediterrani. Començarem per 
Mesopotàmia i Egipte, avançarem 
per Pèrsia, Grècia, Macedònia i 
Roma i continuarem amb l’Imperi 
bizantí i l’Imperi carolingi.
Preu: 68,20 €
Professor: Jordi Pisa 
Lloc: Can Ginestar

La dona a través de la 
Història: de la Prehistòria 
al món actual (NOU)
Dimarts de 11.30 a 13 h
(inici 28 de setembre)
Farem un recorregut per la “his-
tòria de la dona”. Coneixerem la 
situació de la dona en els diversos 
períodes històrics des de la Prehis-
tòria fins a l’Edat Mitjana i reflexio-
narem sobre el paper que ha tingut 
en cadascuna de les societats. El 
curs té una durada de més d’un tri-
mestre. En els propers, analitzarem 
les èpoques més actuals. 
Preu: 68,20 €
Professor: Jordi Pisa 
Lloc: Can Ginestar

Que aprofiti! Per saber 
per què mengem com 
mengem (NOU)
Dimecres de 17 a 18.30 h
(inici 29 de setembre)
Com menjaven els nostres 
avantpassats? Quines van ser 
les primeres receptes? És cert 
que a l’Edat Mitjana tothom 
menjava carn?... Aquest curs 
és una invitació a assaborir 
les millors 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 €

EXPRESSIÓ I 
CREATIVITAT

Zumba Fitness
Divendres de 18.30 a 20 h

(inici 1 d’octubre)
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 (NOU)
Dilluns de 17 a 18.30 h
(inici 27 de setembre)
Curs dirigit a persones amb 
poques nocions de les eines infor-
màtiques. Aprendrem els recursos 
per interactuar amb solvència 
amb l’ordinador, a gestionar els 
nostres arxius, a navegar per In-
ternet de forma segura i coneixe-
rem nous programes que ens 
permetran seguir evolucionant.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 78 €

Compres segures i trà-
mits online
Dilluns 4, 11, 18 i 25 d’octubre, 
de 18.45 a 20.15 h
La xarxa ens permet accedir a 
tota mena de productes i serveis 
sense necessitat de sortir de 
casa. Veurem com funcionen les 
botigues online i quins passos 
hem de seguir per poder com-
prar de forma segura. També 
veurem quins són els principals 
tràmits que podem realitzar per 
Internet.
Professor: Jaime Rodríguez
Preu: 33,80 €

Aprèn i gaudeix amb les 
videotrucades (WhatsApp, 
Google Meet, Zoom, Skype)
Dilluns 8, 15, 22 i 29 de
novembre, 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 €

Fotografia professional 
amb smartphone
Divendres, 8, 15, 22 i 29              
d’octubre i 5 i 12 de novembre 
de 17 a 19 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: 62,40 €

RECURSOS

Bridge
Dilluns, de 17.30 a 19 h
(inici 27 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: Juan Maria Moregó
Preu: 68,20 €

Let’s speak English!
Dimarts, d’11 a 12.30 h
(inici 28 de setembre)
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 conversa
(intermedi-avançat)
Dimarts, de 17 a 18.30 h
(inici 28 de setembre)

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 €

English for beginners 
Dimecres, de 16.15 a 17.45 h 
(inici 29 de setembre)
Per a persones que ja tenen 
algunes nocions d’anglès i volen 
consolidar-les i començar a asso-
lir una certa fluïdesa. Aprendrem 
vocabulari i expressions noves.
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 68,20 €

Voulez-vous parler 
français? (intermedi)
Dimecres, de 16.30 a 18 h
(inici 29 de setembre)
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 €

Italià conversa
Dijous, de 18.45 a 20.15 h
(inici 30 de setembre)
Adreçat a persones amb un nive-
ll inicial-intermedi d’italià. Està 
enfocat a treballar de manera 
pràctica i dinàmica, el voca-
bulari, l’expressió i les formes 
lingüístiques més recurrents.
Professor: Ludovico Longhi
Preu: 68,20 €

Enquadernar (cosir          
llibres i altres projectes 
en paper) 
Dimecres 13, 20 i 27 d’octubre i   
3, 10 i 17 de novembre, de 18.15 
a 20.15 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 dife-
rents tipus d’enquadernacions: 
cosit copte, cosit secret belga, 
enquadernació en fals pergamí. 

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 €

Ioga
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
(inici 28 de setembre)
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 30 de setembre)
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 €

Ioguilates
Dijous, de 18.30 a 20.00 h
(inici 30 de setembre)
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: Sara Montoro
Preu: 68,20 €

CUINA

Cuina de tentacles:      
sèpia, pop o calamar?
Dimecres 20 i 27 d’octubre de 
17.45 a 20.15 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: 22,73 €
Activitat amb suplement.
 
Amb les mans a la pasta!
Dimecres 24 de novembre i 1 de 
desembre de 17.45 a 20.15 h
Vols aprendre a fer pasta fresca 
italiana? És molt divertit i molt 
econòmic. Tallarines i pasta farci-
da com uns verdaders italians.
Professora: Anna Bozzano
Preu: 22,73 €
Activitat amb suplement.

 

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

Sant Cugat del Vallès:
més que un monestir 
Dissabte 9 d’octubre, a les 12 h 
Coneixem el destacat paper del 
monestir de Sant Cugat en la 
Catalunya medieval. Però com és 
avui en dia aquest municipi del 
Vallès? 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

Passat i present de 
l’alimentació al Poble 
Sec: des de les botigues 
històriques al Mercat de 
la Terra (Slow Food)
Dissabte 16 d’octubre, 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

Barris de Barcelona:      
La Salut, un dels 5 
barris de Gràcia
Dissabte 6 de novembre, a les 11 h 
Aquest és un barri marcat per 
l’embat turístic (presència del Parc 
Güell) però que ha mantingut un 
caràcter residencial notable. Aturo-
nat, 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 
transformat 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 combinació 
entre un turisme d’alta intensitat i 
el recolliment de dos santuaris im-
portants: La Salut (que dona nom al 
barri) i Sant Josep de la Muntanya. 
Professora: Montse Piñeiro

Llibreries de Barcelona
Dissabte 11 de desembre, a les 12 h 
Coneixes la llibreria més antiga de 
Barcelona? T’has perdut mai entre 
piles de volums en una llibreria de 
vell? Saps en quina llibreria pots 
consultar rutes llunyanes mentre fas 
un mos? Aquesta és una passejada 
pels qui estimen els llibres i els 
llibreters. Recuperarem les històries 
de botigues ja inexistents i parlarem 
d’establiments que resisteixen da-
vant els reptes del món digital. Lli-
breries especialitzades, llibreries de 
vell, llibreries que es reinventen… 
Professora: Montse Piñeiro

Conferències: 
Cicle pinzellades d'història

Una història de la 
URSS: des de la 
Revolució russa fins 
a la desintegració del 

Programa 2021
setembre | octubre | novembre | desembreCentre Cívic

Joan Maragall
C. Major,  17 ·  Tel. 93 470 03 30
ccjoanmaragall@santjust.cat
www.ccjoanmaragall.cat
facebook.com/ccJoanMaragall/
@CCJoanMaragall
Matins: dimarts i dijous de 10h a 13h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h 

      Centre adaptat per a persones amb diversitat funcional

Punt de trobada per a parelles lingüístiques del Servei Local de Català
Punt de recollida d’oli de cuina domèstic
Accés lliure a la sala d’informàtica, amb connexió gratuïta a Internet 
Lloguer de sales a empreses o particulars
Cessió de sales a entitats

La
Vagoneta

Les
Escoles

Can
Ginestar

L'espai Mas Lluí
Carrer Rosa de Luxemburg, 14
Informació Tel 93 480 48 00
Equipament adreçat a entitats, col·lectius i ciutadania
en general per desenvolupar-hi activitats socials. 
Disposa d'una sala de 55 m2 amb aforament per a 26 persones.

Bloc de l’Est el 1989/91.  
Entrada lliure, cal reserva de plaça.
Professor: Daniel Roig
2 de novembre, a les 19 h 
La Revolució russa i el naixement de 
la URSS (1917-1922).
9 de novembre, a les 19 h
De l’ascens de Stalin a la fi de la II 
Guerra Mundial. 
16 de novembre, a les 19 h 
La URSS de la Guerra Freda: de 
Krhusxov a Bréjnev.
23 de novembre, a les 19 h 
De la Perestroika a la desintegració 
de la URSS.

Exposicions

Del 20 setembre al 8 octubre  
Fotos guanyadores de 
la secció “B/N (mono-
crom)” al XI Concurs 
Internacional de Foto-
grafia Sant Just Des-
vern 2020. 

Del 13 octubre al 5 novembre
Selecció de fotos de la 
Lliga Social de l’AFSJ: 
retoc lliure   

Del 8 novembre al 3 desembre
Selecció de fotos de la 
Lliga Social de l’AFSJ: 
sense retoc  

Vols rebre el butlletí per correu electrònic?
Si vols estar informat/ada de les nostres activitats, et pots 
subscriure al nostre newsletter des de www.ccjoanmaragall.cat



Casa de Cultura
Can Ginestar 
C. Carles Mercader, 17
Tel. 93 480 95 64  / 673 692 755   
canginestar@santjust.cat
http://santjust.net/canginestar
www.facebook.com/cccanginestar
@cccanginestar
Horari: 
De dilluns a divendres de 9.45 a 13.30 h i de 15.30 a 21 h
Dissabtes de 9.45 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Diumenges de 12 a 14 h
      Centre adaptat per a persones amb diversitat funcional

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

Per a poder inscriure-us a 
qualsevol dels cursos heu de venir 
presencialment a Can Ginestar. Un 
cop iniciat el curs o el trimestre, 
només podrà fer-se la inscripció si 
hi hagués vacants. 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.
La nostra prioritat és fer els tallers 
de manera presencial. Si la situació 
sanitària no ho permet, els adaptarem 
perquè es puguin portar a terme en 
format virtual. El canvi de format no 
permetrà cancel·lar la inscripció.

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 l’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  
“Cinema clàssic dels anys 30: els 
primers musicals de Hollywood”: 
Iniciem el nostre recorregut pel 

cinema sonor pels EEUU, parlant 
de mites com Mae West, Shirley 
Temple i films com “King Kong”. 
També tractarem els primers 
musicals, la comèdia musical 
amb Jeanette McDonald i Maurice 
Chevalier, el binomi Astaire & 
Rogers a “Barret de copa” i les 
coreografíes de Busby Berkeley en 
films com “Carrer 42”. Tot un plaer 
audiovisual.
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, in-
centivar el creixement de la mane-
ra 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 € 
 
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  
“la Bauhaus: disseny i arquitectura 
del s.XX”: Descobrirem les diver-
ses branques que aquesta
escola alemanya va proposar en 
l’àmbit del disseny industrial, 
l’arquitectura racional i l’art entès 
com un tot. Coneixerem a Behrens, 
Gropius, Mies van der Rohe, 
Albers, Brauer, etc.
Professor: Xesco Ramos  
Preu: 75 €  

Investigació d’esmalts 
aplicats al torn 
Dimarts, de 19.30h a 21.30 h 
En aquest curs aprofundirem en el co-
neixement 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 ense-
nyar que la pintura és un mitjà per 
aprendre a observar, comprendre 
i conèixer el món imaginari i 
sensorial. Treballem amb diferents 

tècniques, com ara agafar apunts 
del nostre entorn més proper, 
treball amb models, bodegons, 
abstractes, etc. L’últim trimestre el 
tema és lliure.

Professora: Puri Martín 
Preu: 58 € 
Pràctiques de torn 
Dimecres, de 10 a 12 h 
Dimecres, de 18.15 a 20.15 h 
Aquest curs ofereix la possibilitat 
de tornejar sense professorat per 
perfeccionar la tècnica. És necessa-
ri tenir nocions de torn. 
Sense professor 
Preu: 75 € 
 
Torn 
Dimarts, de 10 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 pràc-
tiques de ceràmica i 
escultura 
Dimarts, de 10 a 12 h 
Dimarts de 18 a 20 h 
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 €

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:               
Standards, 2ª edició
Dimarts 19 i 26 d’octubre, 2, 9, 16 
i 23 de novembre de 19.30 a 21 h. 
Després de gaudir durant un 
trimestre dels grans Standards 
que sonaven als musicals, ara 
escoltarem aquells temes que 
marquen el repertori dels músics, 
tant del jazz tradicional com del 
modern. De Fats Waller a Weather 
Report, passant per Miles Davis o 
John Coltrane. Temes composats 
per reconeguts músics, d’altres 
de desconeguts i fins hi tot temes 
tradicionals sense autoria.
I com no podia ser d’una 
altra manera, amb versions 
memorables. Algunes d’elles les 
prou conegudes. D’altres, perles 
que descobrirem.
Professor: Pau Fuster

Cicle de cinema: Aques-
tes coses existeixen!. Els 
monstres de la Universal
Dimarts 21 i 28 de setembre i 5 
d’octubre de 19 a 21 h.
Curs dedicat a considerar els 
personatges cinematogràfics 
que, a partir dels anys 
vint, apareixen en famosos 
llargmetratges de terror produïts 
per la Universal Studio.
Sessió 1 La llavor terrorífica de 
Lon Chaney en època del cinema 
silent
Sessió 2 L'aportació de 
l'exotisme centreeuropeu a la 
configuració del sinistre
Sessió 3 Consolidació i 
explotació de la marca Universal 
Professor: Ludovico Longhi

Llengües del món i varie-
tats de les llengües
Dimecres 13 i 20 d’octubre de 
19.30 a 21 h.
Es fa una revisió sobre la 
diversitat lingüística en el món 
i la distribució i nombre de 

parlants de les llengües natives 
entre els cinc continents. També 
es defineixen les varietats 
de llengües i les tipologies 
lingüístiques, així com els 
diferents tipus d’escriptura, amb 
les influències que han rebut dels 
esdeveniments culturals i socials.
Es presenten casos de canvis 
estructurals i canvis en el lèxic. I 
es fan unes consideracions sobre 
el naixement i la mort de les 
llengües, a més de reafirmar el 
paper de la llengua com a senyal 
d’identitat.
Professor: Jordi Arruga

Biblioteca Joan 
Margarit
Consulteu tota la programació al 
Facebook de la biblioteca.
Horari de la biblioteca en situa-
ció COVID:
Matins: divendres i dissabte
de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a dijous
de 16 a 20 h
biblioteca@santjust.cat
Places per als clubs de lectura 
limitades. Inscripcions a la
Biblioteca (tel. 934756300 o
b.st.just@diba.cat)
 
Octubre
 
Dijous 7, a les 19 h
Club de lectura dels 
dijous
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Dimecres 13, a les 18.30 h
Club de lectura juvenil 
(virtual)
Per nois i noies de 12 a 16 anys. 
Inscripcions a la biblioteca.

Divendres 15, a les 19 h
Xerrada sobre el dol 
perinatal i gestacional. 
Commemoració del 15 
d’octubre – Dia Interna-

cional del dol perinatal i 
gestacional
Lloc: Sala Isidor Cònsul

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

Dijous 28, a les 19 h
Tertúlia amb Irene Puja-
das, sobre Els Desper-
fectes obra guanyadora 
del premi Documenta 
2020.
Lloc: Sala Isidor Cònsul

Novembre

Dijous 4, a les 19 h
Club de lectura dels 
dijous
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Dimarts 9, a les 19 h
Club de lectura de
Novel·la Negra
Lectura: Los cuerpos 
extraños / Lorenzo Silva
Inscripcions a la biblioteca.

Dimecres 10, a les 18.30 h
Club de lectura juvenil 
(virtual)
Per nois i noies de 12 a 16 anys. 
Inscripcions a la biblioteca.

Dijous 11, a les 17.30 h
El joc de les faules
(Laboratori de lectura), 
a càrrec d’Oh! Contes
Públic infantil a partir de 3 anys 
(amb 1 adult acompanyant)
Amb inscripció prèvia
Lloc: Sala Isidor Cònsul

Dimarts 16, a les 19 h
Club de lectura dels 
dimarts
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Dijous 18, a les 19 h
Tertúlia amb Conxita So-
lans, sobre Res no es pot 
amagar obra guanyadora 
del Xè premi Delta
La biblioteca facilitarà un 
exemplar del llibre a les persones 
interessades.
Acte dins la programació del 25N
Lloc: Sala Isidor Cònsul

Dimecres 24, a les 19.30 h
Club de lectura en
anglès
Lectura: The Stone Dia-
ris / Carol Shields
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.

Dimarts 30 
Entrega XIè Premi Delta
Lloc: Sala Isidor Cònsul

Desembre

Dimecres 15, a les 18.30 h
Club de lectura juvenil 
(virtual)
Per nois i noies de 12 a 16 anys. 
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

Punt d’Informació 
a la Penya del 
Moro
Dissabte 18 de setembre
Diumenge 17 d’octubre

Dissabte 13 de novembre
Diumenge 12 de desembre

CIM 
Del 9 de setembre al 15 d’octubre 
Cursos Municipals d’Arts 
Plàstiques

Del 21 d’octubre al 21 de desembre 
Descobreix Sant Just i el 
seu patrimoni

Exposicions al 
Celler 
Del 9 de setembre al 15 d’octubre
Cursos Municipals d’Arts 
Plàstiques: l’harmonia

Del 21 d’octubre al 26 de novembre
Néstor Rives: Amén 
AMÉN vol ser un reconeixement 
cap a una generació que resisteix 
la solitud i la duresa de la vida 
rural en un poble de muntanya, 
entre boscos i petites zones de 
cultiu. És la imatge constant 
i repetida del pas a una altra 
realitat, una pregària a la vida 
de qui ja res espera, sabent, per 
endavant, que és l’última partida. 

Del 2 de desembre al 7 de gener
Marcel Camps:
Immaterial 
Cossos, caps i cors són els 
arquetips que contenen els anhels 
del creador: “Per a mi, un cap és 
un espai on es creen les idees i un 
cor on s’expressen els sentiments. 
El cos es el tot.”
Les obres de Camps són 
contenidors de somnis que de 
manera no volguda s’han revelat. 
L'instint actua com a motor 
creatiu. Esberla l’interior i afloren 
els volums.

La Vagoneta
Plaça de la Pau, s/n
Tel. 674 791 415
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. 674 791 417

 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
setembre | octubre | novembre | desembre

Centre Cívic
Salvador Espriu

Espai
Mas Lluí

Centre Cívic
Joan Maragall

Vols rebre el butlletí per correu electrònic?
Si vols estar informat/ada de les nostres activitats, et pots 
subscriure al nostre newsletter des de www.ccjoanmaragall.cat


