
Dimecres 
14 de gener (18.30 h)

Aula de cuina

Taller de tapes

Xerrada-taller teoricopràctic amb Cuina 
Miracle. Av/ Indústria, núm. 1, 93 372 98 
98. Sant Just Desvern.

Cal inscripció prèvia, mínim 8 persones.

Organitza: Ajuntament de Sant Just 
Desvern i Cuina Miracle.

Preu: 9,73€   

Dissabte 
17 de gener  (10 h)

Itinerari Cultural: La Barcelona Patriòtica

Es un itinerari pels racons de Barcelona, 
on es fa més patent l’empremta 
patriòtica de la ciutat, recordant 
episodis dramàtics, heroics, tristos i 
esperançadors de la nostra història.

Punt de trobada: monument de Rafael 
de Casanova (Ronda de Sant Pere)

Informació i inscripcions al CC Joan 
Maragall fins al dimecres 14 de gener.

Preu: 11,67 € 

Diumenge 
1 de febrer (12 h)*

Ballada de Sardanes, amb la cobla 
Ciutat de Cornellà

Als Jardins del Parador

Organitza: Agrupació Sardanista Sant 
Just

Agenda
Aula de cuina

Tast de vins escumosos i dolços,   
caves i cerveses

Aquest trimestre us proposem 3 
sesions de diferents tasts: un tast 
de vins escumosos, caves i altres 
bombolles, acompanyats de diferents 
suggeriments com fomatge o foie; un 
tast de cerveses acompanyades de 
formatge i embotits, i un tast de vins 
dolços acompanyats de xocolata, foie 
o fruita.

Dimecres 28 de gener (18.30 h):  Vins 
escumosos, caves i altres bombolles.

Dimecres 25 de febrer (18.30 h): 
Cerveses.

Dimecres 25 de març (18.30 h):   
Vins dolços.

Cal inscripció prèvia, mínim 8 persones

Preu: 9,73 € /per dia

Organitza: Ajuntament de Sant 
Just Desvern i Celler de Can Mata 

Del 10 de gener al 
28 de febrer*

Tots els dissabtes 

29è Curset d’ensenyament de 
sardanes ( 18.30h a 21 h)

Informació i inscripcions: 
Centre Cívic Joan Maragall

Organitza: Agrupació Sardanista   
Sant Just

Activitat gratuïta.

Dissabte 
7 de febrer (10 h)

Itinerari Cultural: Nous i vells encants 
dels barris medievals

Tothom coneix i ha passejat pels 
voltants de la Catedral i la Plaça del Rei, 
però hi ha uns altres barris medievals, 
com ara Santa Caterina i Sant Pere, 
una mica desconeguts, però plens 
de racons interessants, en aquesta 
passejada recorrerem aquests indrets i 
acabarem amb la visita a Santa Maria 
del Mar.

Punt de trobada: Plaça d’Antoni Maura

Informació i inscripcions al CC Joan 
Maragall fins al dimecres 4 de febrer.

Preu: 11,67 €

Dilluns 
16 de febrer (18h)

Taller de Costura Creativa

Ensenyarem tècniques per a la 
transformació de peces de roba en 
altres de diferents, tècniques per 
amagar taques, petits forats, butxaques 
postisses, pintar, botons, patchwork, 
passamaneria.

És convenient que els/les assistents 
portin peces de roba on fer les 
transformacions.

Cal inscripció prèvia.

Organitza: Ajuntament de Sant just i 
Solidança.

Activitat gratuïta

Noves 
Tecnologies

Informàtica bàsica 
Dilluns (16.30 h-18 h) INB-1
Preu: 85 €/ trimestre

Informàtica nivell 2    NOU 

Dilluns (18.30 h-20 h) IN2-1
Preu: 85 €/ trimestre

Il·lustrator 
Aprèn a dibuixar amb 
l’ordinador
Dimarts (18.15 h-19.45 h) IL-1
Preu: 85 €/ trimestre

Il·lustrator avançat    NOU 

Dimarts (16.30 h-18 h) IL-2
Preu: 85 €/ trimestre

Internet per a tots 
els dispositius 
(tablet, mòbil, ordinador...)
Dimecres (16.30 h-18 h) IN-1
Preu: 85 €/ trimestre 

Windows 8   NOU 

Dimecres (18.30 h-20 h) WI-1
Cal portar portàtil o tablet amb 
Windows 8.
Preu: 85 €/ trimestre 

Crea el teu blog amb Bloggia i 
connecta’l a les xarxes socials
Dijous (16.30 h-18 h) BLOG-1
Preu: 85 €/ trimestre

Informàtica    NOU  
Dijous (18.30 h-20 h)   INF-1
Preu: 85 €/ trimestre 

Connecta tots els teus 
dispositius multimèdia    
Divendres (16.15 h-17.45 h) MU-1
Preu: 85 €/ trimestre 

Crea una web senzilla 
amb Word Press   NOU 

Divendres (18 h-19.30 h)  WEB-1
Preu: 85 €/ trimestre 

Francès dinàmic 
Dilluns (18.45 h-20.15 h)    FD-1                    
Preu: 70 €/ trimestre 

Italià per a principiants   NOU 

Dijous (17.15 h-18.45 h) ITP-1
Preu: 70 €/ trimestre 

Italià conversa
Dijous (18.45 h-20.15 h) ITC-1
Preu: 70 €/ trimestre 

Iniciació a l’alemany 
Dimarts (17 h-18.30 h)  IAL-1  
Preu: 70 €/ trimestre

Alemany nivell 2  
Dimarts (18.45 h-20.15 h) AL2-1 
Preu: 70 €/ trimestre

Oratòria i lideratge    NOU 

Dimarts  (18.45 h-20.15 h)        OL-1 
Preu: 11.70€/les dues sessions

 

Monogràfic de risoteràpia
Divendres 20 de febrer 
(16.15 h-17.45 h) MR-1
Preu: 9,73 €

Curs de manipulació 
d’aliments   NOU    
Dimarts 20 de gener  (16.30 h- 18.30 h)
Dimecres 21 de gener    (18.15 h-20.15 h)
Dijous 22 de gener   (16.30 h- 18.30 h)          
CMA-1
Preu: gratuït; només cal pagar 
5€ d’expedició de certificat.

Cursos
Per a persones joves i adultes

Desenvolupament
Personal 
Ioga 
Dimarts (17 h-18.30 h) I-1  
Dimarts (18.45 h-20.15 h)              I-2
Preu: 70 €/ trimestre

Zumba
Dilluns (17 h-18.30 h) ZM-1
Divendres (17.45 h-19.15 h) ZM-2 
Preu: 70 €/ trimestre

Chi kung  
Dijous (18.45 h-20.15 h) CH-1 
Preu: 70 €/ trimestre

Ganxet   NOU 

Dimecres (16.30 h-18 h) GX-1
Preu: 70 €/ trimestre

Anglès conversa
Dimecres (17 h-18.30 h)  AC-1
Dijous (17 h-18.30 h)            AC-2
Preu: 70 €/ trimestre 

Anglès bàsic
Dimecres (18.45 h-20.15 h) AP-1
Dijous ( 18.45 h-20.15 h) AP-2 
Preu: 70 €/ trimestre 

Francès conversa 
Dimecres (17.30 h-19 h)  FC-1
Dimecres (19 h-20.30 h) FC-2
Preu: 70 €/ trimestre 

Centre Cívic Joan Maragall
C. Major, 17 
Tel. 93 470 03 30
aj221.ccjoanmaragall@santjust.cat

Matins tancat 
Tardes: de dilluns a dijous de 16 h a 20.30 h i divendres de 16 h a 20 h
Dissabtes i diumenges, tancat

El CC Joan Maragall romandrà tancat els dies:
1 i 6 de gener.

Accés lliure a la Sala de Noves Tecnologies amb connexió gratuïta a Internet
Punt d’intercanvi 
Busca, ofereix, exposa i demana el que vulguis en aquest taulell
Lloguer de sales a empreses o particulars
Cessió de sales a entitats
Punt de recollida d’olis de cuina domèstic, piles i tòners.

Informació al propi Centre

Entitats amb seu al Centre Cívic Joan Maragall

Agrupació Sardanista Sant Just 
justsardanes@gmail.com

AVV de Sant Just
avvdesantjust@yahoo.es |  www.santjust.org/avvdesantjust  

Comissió de Festes del Barri Nord
cfestesbarrinord@gmail.com  

Súmate
info@sumate.cat / www.sumate.cat

Centre adaptat per a persones amb discapacitat

L’horari dels cursos podrà modificar-se 
en funció dels horaris de l’equipament; 
així com el professorat que imparteix les 
classes, per causes alienes a l’Ajuntament.

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels 
cursos, s’ha d’emplenar un full d’inscripció 
per disciplina, segons la vostra preferència 
horària. En cas de vacants, es podran 
realitzar inscripcions. Altes i baixes durant 
tot el curs.

* Activitats de les entitats residents  
 al Centre Cívic Joan Maragall

!

Dimecres 
18 de febrer (18.30 h)

Aula de cuina

Cuina vegetariana i vegana.

Xerrada-taller teoricopràctic amb 
Cuina Miracle. Av/ Indústria, núm. 1, 93 
372 98 98. Sant Just Desvern.

Cal inscripció prèvia, mínim 8 
persones.

Organitza: Ajuntament de Sant Just 
Desvern i Cuina Miracle.

Preu: 9,73€ 

Diumenge 
1 de març (12 h)*

Ballada de Sardanes, amb la cobla 
Baix Llobregat

Als Jardins del Parador

Organitza: Agrupació Sardanista Sant 
Just

Dissabte 
14 de març (10 h)

Itinerari Cultural: Dones de Barcelona

Quan intentem aprofundir en la pell de 
Barcelona i penetrar en el seu interior, 
trobem les petjades de la presència de 
la dona: dones excepcionals i dones 
senzilles, que ens han deixat el seu 
record més o menys dissimulat en el 
relleu físic i documental de la ciutat.

Es poden fer molts itineraris de Dones 
de Barcelona. Dones de poder, dones 
científiques, dones intel·lectuals, 
dones burgeses... però nosaltres ens 
centrarem en les dones que van viure 
i van passar pels barris populars de la 
ciutat.

Punt de trobada: Paral·lel, davant del 
monument a Raquel Meller. Estació de 
metro Paral·lel

Informació i inscripcions al CC Joan 
Maragall fins al dimecres 4 de març.

Preu: 11,67 €

Dimecres 
18 de març (18.30 h)

Aula de cuina

Cuina creativa, fes-ho fàcil!

Xerrada-taller teoricopràctic amb Cuina 
Miracle. Av/ Indústria, nºúm. 1, 93 372 
98 98. Sant Just Desvern.

Cal inscripció prèvia, mínim 8 persones.

Organitza: Ajuntament de Sant Just 
Desvern i Cuina Miracle.

Preu: 9,73€  

23 de març (18h)

Taller de sabó artesà

Ensenyarem a fer sabó artesanal per 
rentar roba, reciclant l’oli de cuina usat.

Explicarem el procés d’elaboració del 
sabó de roba, mesures de seguretat, la 
problemàtica de la contaminació de l’oli 
domèstic, entre d’altres aspectes.

Els/les participants podran endur-se una 
porció del sabó fabricat.

Cal inscripció prèvia.

Organitza: Ajuntament de Sant just i 
Solidança.

Activitat gratuïta

Can
Ginestar
Programa 2015
Gener | Febrer | Març 

REGALA OCI, 
REGALA FORMACIÓ,
REGALA CULTURA! 



Dimecres 
28 de gener (17.30 h)

Hora del conte (per a infants a partir 
de 3 anys)

Bèsties de Quatre potes o més, amb 
Carles Alcoy.

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Aforament limitat. Entrada amb tiquet. 
Els tiquets es repartiran al vestíbul de 
Can Ginestar el mateix dia de la sessió 
a la tarda pressentant el carnet de la 
Biblioteca i fins a esgotar l’aforament 
màxim de la sala.

Dissabte 
7 de febrer (10h)*

Punt d’Informació al Jaciment Iber i 
Medieval de la Penya del Moro

Organitza: Ajuntament de Sant just 
Desvern. Regidoria de Cultura i 
Patrimoni

Diumenge 
8 de març (10h)*

Punt d’Informació al Jaciment Iber i 
Medieval de la Penya del Moro

Organitza: Ajuntament de Sant just 
Desvern. Regidoria de Cultura i 
Patrimoni

Cursos
Per a persones joves i adultes

Arts Plàstiques 
Alabastre
Dilluns (18 h-20 h) A1
Preu: 75 € /trimestre

Ceràmica
Dilluns (10 h-12 h) C1
Dilluns (16 h-18 h) C2
Dilluns (18 h-20 h) C3
Preu: 75 € /trimestre

Modelatge amb   
pasta de paper   NOU 

Dilluns (16 h-18 h) MPP1
Preu: 75 € /trimestre

Dibuix
Dijous (18.15 h-20.15 h) D1
Preu: 63 € /trimestre

Escultura
Dimecres (10 h-12 h) E1
Dimecres (18.15 h-20.15 h) E2
Preu: 75 € /trimestre

Espai i relació, concepte 
i realització d’un projecte 
creatiu  NOU 

Dimecres (18 h-19.45 h) ER1
Preu: 75 € /trimestre 

Experiència Plàstica
(Llançar-se a experimentar)
Dimarts (18.15 h-20.15 h) EX1
Preu: 75 € /trimestre

Can Ginestar
C. Carles Mercader, 17 

Tel. 93 480 95 64 
canginestar@santjust.cat

Matins: De dilluns a dijous de 9.45h a 13.30h
Tardes: de dilluns a dijous de 15.45h a 21.30h i divendres de 15.45h a 20.30h
Dissabtes  de 9.45 h a 13.30 h Diumenges de 12 h a 14 h 

La Casa de Cultura Can Ginestar  romandrà tancada els dies: 
1 i 6 de gener.

Lloguer de sales a empreses o particulars
Cessió de sales a entitats

Informació al propi Centre

Entitats amb seu a Can Ginestar

Centre d’Estudis Santjustencs
centredestudis@santjust.org | www.sanjust.org/centredestudis

Colla gegantera de Sant Just
mbel3@xtec.cat (secretaria) | www.santjust.org/geganters

Colla de gralleres Grallaguai
mbel3@xtec.cat (secretaria) 

Diablets del Drac de Sant Just
diablets@santjust.org / www.santjust.org/diablets

El Drac de Sant Just
drac@santjust.org / www.santjust.org/drac

Grup Espeleològic Rats Penats 
gerpsantjust@hotmail.com

Santjust Horb Am Neckar, Amics
horb@santjust.org / www.santjust.org/horb

Centre adaptat per a persones amb discapacitat

Horari de l’Arxiu Històric Municipal
El dimarts i dijous de 10 h a 13.30 h   
i de 16 h a 20.30 h  
www. santjust.cat/arxiu

!

Horari d’hivern de la Biblioteca a partir del 
15 de setembre: Matins : Dimarts, dijous 
i dissabtes de 10 h a 13.30 h  Tardes : De 
dilluns a divendres de 15.45 h a 20.15 h
biblioteca@santjust.cat 
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Per a poder inscriure-us a qualsevol 
dels cursos, s’ha d’emplenar un full 
d’inscripció per disciplina, indicant el 
codi o codis, segons la vostra preferència 
horària. Només en cas de vacants, podrà 
realitzar-se la inscripció, iniciat el curs. 
Altes i baixes: durant tot el curs

Blog Arts Plàstiques
http://gaudim-creanart.blogspot.com.es

Centre d’Interpretació del 
Municipi –CIM- 

Fins al 5 de gener
La Rambla fa 100 anys!! Recorregut 
fotogràfic i documental.

Organitza: Arxiu Municipal amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis 
Santjustencs

Del 13 de gener al   
10 de febrer 
Els relats del 39. Interpretacions 
plàstiques.

Obres del Curs d’experiència plàstica 
inspirades en els relats de les persones 
que van viure el final de la Guerra Civil 
a Sant Just

Organitza: Tallers Municipal d’Arts 
Plàstiques

Del 16 de febrer   
al 13 de març
La infància del PSUC 1936-1939. El 
retorn dels papers de Salamanca

Producció: Fundació Nous Horitzons

Organitza: Iniciativa per Catalunya 
Verds

 Del 19 de març   
al 12 d’abril
Fonts d’aigua a Collserola

Organitza: Les Fonts Fent Fonting i 
Arxiu Municipal

Biblioteca 
Joan Margarit
La Biblioteca Joan Margarit ofereix 
servei de préstec, connexió Wi-Fi i 
ordinadors personals de treball amb 
accés a Internet. Als 800 m2 d’aquest 
equipament hi trobareu un espai 
especial per a infants, àrea de consulta, 
taules de treball, àrea de música i 
cinema, àrea de revistes i premsa 
diària. També s’hi fan activitats culturals 
per a tots els públics

Clubs de lectura de la 
Biblioteca Joan Margarit
Club del dimarts 
(tercer dimarts del mes de 19h a 20.15h) 

Club del dijous 
(primer dijous del mes de 19h a 20.15h)
Coordinació: José Luis Ibáñez
Trobada mensual d’octubre a juny 
Inscripcions a la Biblioteca

Preu: 6€

Club de novel·la negra (trimestral)

Coordinació: Paco Camarassa
Periodicitat: 1 tertúlia al trimestre (consulteu 
programació de la Biblioteca)

Gravat
Dilluns (18 h-20 h) GR1
Preu: 75 € /trimestre

Històries de l’art 
Dilluns (18 h-19.30 h) H1
Preu: 75 € /trimestre

Investigació d’esmalts  
aplicats al torn  NOU 

Dimarts (17 h-19 h) IE1
Preu: 75 € /trimestre 

Apunts de model masculí i 
femení del natural 
Dimecres (11 h-12.30 h) MM1
Dimecres (18 h-19.30 h) MM2
Preu: 75 €/trimestre

Pintura
Dimarts (11 h-13 h) P1
Dimarts (16 h-18 h) P2
Dimarts (18 h-20 h) P3
Dijous (11 h-13 h) P4
Dijous (16 h-18 h) P5
Dijous (18 h-20 h) P6
Preu: 55 € /trimestre

Pràctiques de torn  NOU 

Dimecres (10 h-12 h) PT1
Dimecres (18.15 h-20.15 h) PT2
Preu: 75 €/trimestre 

Retaule
Dimecres (11 h-13 h) R1
Dimecres (16 h-18 h) R2
Dimecres (18 h-20 h) R3
Preu: 75 € /trimestre

Torn
Dimarts (10.30 h-12 h) T1
Dimarts (19.15 h-20.45 h) T2
Preu: 58 € /trimestre

Vitralls  NOU 

Dijous (18 h-20 h) VI1
Preu: 75 €/trimestre

 

Agenda
Diumenge 
11 de gener (10h)*

Punt d’Informació al Jaciment Iber i 
Medieval de la Penya del Moro

Organitza: Ajuntament de Sant just 
Desvern. Regidoria de Cultura i 
Patrimoni

Dimecres 
14 de gener (17.30h)

Baby contes (infants d’1 a 2 anys 
exclusivament)

Tic tac pli plic plac, amb Sandra Rossi

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Les places són limitades. Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca, per correu 
electrònic biblioteca@santjust.cat 
o per telèfon al 93 475 63 00. Les 
inscripcions s’obren una setmana 
abans de la sessió.

Dimarts 
27 de gener (19 h)

Conversa amb l’escultora   
Susana Solano

Presenta l’acte: l’exprofessor d’Art 
Antoni Mercader

Sala Isidor Cònsul i Giribet

Organitza: El món il·lustrat

Col·labora: Arxiu Municipal

Programa 2015
Gener | Febrer | Març 

Centre 
Cívic
Joan 
Maragall

Arxiu 
Municipal
Podeu seguir les nostres activitats al 
Bloc de Cultura i Patrimoni:

http://desverncultura.wordpress.com 

Totes les entitats del municipi que 
organitzen activitats de cultura, 
difusió del patrimoni, cultura popular 
i festes hi podeu participar enviant 
els vostres articles al correu de l’Arxiu 
(arxiumunicipal@santjust.cat) i 
deixant els vostres comentaris al Bloc.

Activitats de les entitats residents  
a Can Ginestar

REGALA OCI, 
REGALA FORMACIÓ,
REGALA CULTURA! 


