
PROGRAMA DE
CURSOS I ACTIVITATS
SETEMBRE - DESEMBRE 2016

Centre Jujol-Can Negre
ESCOLA MUNICIPAL

D’ART



ESPAI PER L’ART, AMB L’ART
Amb aquests eixos i
un espai únic us proposem 
activitats, coneixement i cultura:
ESCOLA MUNICIPAL D’ART, CLUB 
D’ART, SALES D’EXPOSICIONS, 
CENTRE JUJOL CAN NEGRE. 
MUSEU, RECURS DIDÀCTIC I DE 
CONEIXEMENT DE L’ENTORN  



Activitats anuals
CERÀMICA
Horari: Dimarts i dijous de 10 a 12 h
 Dilluns i dimecres de 18 a 20 h
 Dimarts i dijous de 18 a 20 h
Contingut del curs: Aprendràs a treballar les diferents tècniques de 

modelat i l’aplicació dels esmalts.

MODA PATRONATGE, CONFECCIÓ I ARRANJAMENT    
Horari: Dimarts i dijous de 10 a 12 h
 Dimarts i dijous de 17 a 19 h
 Dimarts i dijous de 19 a 21 h
Contingut del curs: Desenvoluparàs les tècniques necessàries per 

confeccionar peces de roba i  transformar els models.

FOTOGRAFIA
Horari: Inicial - Dimarts i dijous de 19 a 21 h
 Avançat - Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
Contingut del curs: Aprendràs les teories més actuals de la fotografia 

digital i assoliràs els coneixements pràctics necessaris 
per convertir-te en tot un professional de la fotografia.

CENTRE JUJOL–CAN NEGRE

COM A ESCOLA MUNICIPAL D’ART



Activitats anuals
DIBUIX I PINTURA
Horari: Dimarts i dijous de 17 a 19 h
 Dimarts i dijous de 19 a 21 h
Contingut del curs: Aprendràs les bases del dibuix i la pintura, coneixeràs 

tècniques pràctiques per crear projectes propis.

IOGA (*) 

Horari: Dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h
 Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
 Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
 Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Contingut del curs:  Desenvoluparàs la capacitat de relaxació i 

concentració, practicant els exercicis de ioga en 
benefici de la ment i el cos.

CUINA (**)    
Horari: Dimecres  de 18 a 20 h
 Dijous       de 18 a 20 h
Contingut del curs: Coneixeràs tècniques elementals de cuina, elaborant 

plats segons la temporada.

* Aquesta activitat es desenvolupa al Centre Cívic Sant Pancraç. ** Aquesta activitat es desenvolupa a l’espai Foodieslab, al Mercat Municipal del barri Centre
Places limitades · Activitats per a més grans de 15 anys 



TALLER DE PINTURA I DIBUIX, EXPRESSIÓ
PLÀSTICA I MANUALITATS CREATIVES
Horari: Dilluns de 17 a 18.15 h (de 7 a 9 anys)
 Dilluns de 18.15 a 19.30 h (de 7 a 9 anys)
 Dimarts de 18 a 19.30 h (de 13 a 15 anys)
 Dimecres de 17 a 18.30 h (de 10 a 12 anys)
 Dimecres de 18.30 h a 20 (de 10 a 12 anys)
 Dijous de 17 a 18 h (de 4 a 6 anys)
 Dijous de 18 a 19 h (de 4 a 6 anys)
Contingut del curs:  Imagina, expressa't, experimenta, observa, gaudeix, coneix artistes i 

tècniques plàstiques.

Secció infantil i juvenil



Taller de pintxos bascos
Dia: Dimarts 18 d’octubre 
Horari: de 18 a 20 hores  
A càrrec de: David Subils
Contingut del curs: a partir d’una base de pa amb diferents combinacions d’aliments, aprèn a 

realitzar aquests aperitius típics del País Basc.

Taller de cuina de fusió
Dia: Dimarts 25 d’octubre 
Horari: de 18 a 20 hores  
A càrrec de: David Subils
Contingut del curs: aprèn a combinar diferents tipus de cuina, per compondre un nou plat on 

es fusionaran els diferents sabors.

Taller de cuina vegana
Dia: Dimarts 8 de novembre  
Horari: de 18 a 20 hores  
A càrrec de: David Subils
Contingut del curs: aprèn a cuinar els secrets de la cuina vegana amb receptes molt saludables 

i de disseny. 

Taller de cuina celíaca
Dia: Dimarts 15 de novembre 
Horari: de 18 a 20 hores  
A càrrec de: David Subils
Contingut del curs: aprèn a cuinar sense gluten una recepta completa amb un primer, un 

segon plat i unes postres ben originals.

Activitats de curta durada

ESPAI FOODIESLAB · ESPAI FOODIESLAB · ESPAI FOODIESLAB



ESPAI FOODIESLAB · ESPAI FOODIESLAB · ESPAI FOODIESLAB

DESCOMPTES
En els cursos de pagament trimestral hi ha descomptes per als ciutadans i ciutadanes 
de Sant Joan Despí.

FORMA DE PAGAMENT
Domiciliació bancària trimestral. 

ESCOLA MUNICIPAL D’ART
Centre Jujol–Can Negre,  Pl. Catalunya,  s/n Tel. 93 373 73 63.
Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net

Taller de pastissos de formatge 
Dia: Dimarts 22 de novembre  
Horari: de 18 a 20 hores  
A càrrec de: David Subils
Contingut del curs: descobreix el món de la pastisseria salada amb diferents tipus de 

formatges.

Taller de torrons
Dia: Dimarts 29 de novembre 
Horari: de 18 a 20 hores  
A càrrec de: David Subils
Contingut del curs: aprèn a fer torrons de diferents sabors, amb receptes senzilles 

obtindràs resultats molt nadalencs.

Descomptes



Centre Jujol-Can Negre com a:

Dia: Dissabte 19 de novembre a les 8.30 hores

 Sortida a Tarragona  
 Veurem les obres de Jujol de Tarragona: la capella del Roc de Sant Gaietà, 

Casa Bofarull als Pallaresos, l’església de Vistabella, l’església del Vendrell, el 
teatre Metropol de Tarragona. 

Preu: a consultar en el Centre Jujol – Can Negre
Lloc de trobada: davant de l’Àrea de Serveis a la Persona, avinguda Barcelona, 41.

 La ruta pot canviar per adaptar-se als horaris d’accés als diferents edificis.

Sales d’exposicions

Club d’Art

Les sales d’exposicions de la planta baixa estan dedicades a presentar exposicions tempo-
rals, programades anualment i  amb propostes de diferents àmbits i tècniques artístiques. 
Per exposar-hi cal informar-se de les bases de participació en la selecció d’artistes.

Exposició de pintures de Jesús Meneses
• Del 8 de setembre al 2 d’octubre.
 Inauguració el dia 8 de setembre a les 20 hores

Exposició d’escultures de Josep Plaza 
• Del 6 d’octubre al 30 d’octubre.
 Inauguració el dia 6 d’octubre a les 20 hores

Exposició de Sutzura instal·lacions del grup Tres+1 instal·lacions
• Del 3 de novembre al 27 de novembre.
 Inauguració el dia 3 de novembre a les 19.30 hores

Exposició col·lectiva de l’entitat Art-94
• De l’1 de desembre a l’1 de gener.
 Inauguració dia 1 de desembre a les 19.30 hores



VISITA GUIADA  per les obres de Can Negre, la Torre de la Creu, façanes 
de Torre Jujol, Torre Serra Xaus, casa Rovira, porta del manyà Josep 
Oliver i església parroquial.    
A les 11 hores al Centre Jujol-Can Negre
Durada: 2,5 hores 
Dies: Diumenge dia 18 de setembre  -  Diumenge dia 30 d’octubre
 Diumenge dia 27 de novembre  -  Diumenge dia 18 de desembre 
Preus: 6 €. Menors de 10 anys, gratuït. Descomptes del 20% amb el
 carnet de les biblioteques, per a estudiants, jubilats, pensionistes.

Itinerari modernista Jujol a Sant Joan Despí

Cal concertar-la prèviament per telèfon o per correu electrònic.
Per a visites col·lectives o de grups, que es poden fer qualsevol dia,

la concertació prèvia serà per telèfon o per correu electrònic.

Museu
Activitats per descobrir i conèixer l'obra i la figura de l’arquitecte JOSEP M. JUJOL i la divulgació del patrimoni.

Dies: dissabte 22 i diumenge 23 

 OPEN HOUSE BCN 2016   
 Enguany, la ciutat de Sant Joan Despí participa en el 48 H Open House BCN 

Festival d’arquitectura. Durant el cap de setmana del 22 i 23 d’octubre 
s’obriran a la ciutadania per segon any consecutiu diferents edificis 
patrimonials privats i públics. L’objectiu d’aquest festival és mostrar-ne les 
seves singularitats, descobrir l’obra de Jujol a través de la ruta modernista i 
donar l’oportunitat d’accedir individualment a les diferents cases que 
formaran part del circuit Open House BCN a Sant Joan Despí.

 Si voleu fer-vos voluntaris o més informació sobre els itineraris i les visites. 
openhouse@sjdespi.net

OPEN HOUSE 48 H BCN 2016 



Centre Jujol-Can Negre com a:

Itinerari Jujol, visita a Can Negre o a la Torre de la Creu
Contingut: Passejada per la ruta modernista Jujol, tot descobrint la 

història de Sant Joan Despí, i l’obra del gran arquitecte Josep 
Maria Jujol.

Vico Micià: Sant Joan Despí en època romana
Contingut: Visita-taller per descobrir el passat romà de Sant Joan Despí. 

Amb jocs i disfresses per conèixer com vivien al Baix 
Llobregat entre els s. I ac i IV dC.

El món de les masies
Contingut: Visita al passat arquitectònic, fent un recorregut per les masies 

de Sant Joan Despí i l’entorn rural.

Edificis singulars
Contingut: Visita als edificis singulars de Sant Joan Despí, descobreix la 

seva història i el model d’arquitectura i el seu ús. En aquest 
recorregut trobaràs el Foment Cultural i l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, entre d’altres.

VISITES DIDÀCTIQUES PER A CENTRES EDUCATIUS

Recurs didàctic i de coneixement de l’entorn 



TALLERS PER A CENTRES EDUCATIUS

Taller d’esgrafiat, taller de trencadís 
Contingut: Descobrirem una de les tècniques decoratives que 

aplicava l’arquitecte Jujol en les decoracions dels
 edificis i mobiliari. Aquests tallers complementen les 

visites guiades a Can Negre o a la Torre de la Creu.

Taller de mosaic 
Contingut: Descobrirem una de les tècniques decoratives que 

feien servir els romans per decorar les seves cases. 
Aquest taller complementa la visita-taller “Vico Micià: 
Sant Joan Despí en època romana".

Per a informació de la visita cal adreçar-vos a:
   Centre Jujol – Can Negre - Pl. Catalunya, s/n. Tel. 93 373 7363 - Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net



Informació
general

PER A INFORMACIÓ CAL ADREÇAR-VOS A: 
Centre Jujol - Can Negre · Pl. Catalunya, s/n

Tel. 93 373 73 63 · cannegre@sjdespi.net

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17.30 a 20 h
Divendres de 10 a 13 h i diumenges de 12 a 14 h 

INFORMACIÓ I RESERVES: 
Tel. 93 373 73 63  •  En horari d’obertura al públic  •  cannegre@sjdespi.net

SERVEIS MUSEU

MÉS INFORMACIÓ
www.sjdespi.cat

 http://escolamunicipaldartsjd.blogspot.com.es/
www.diba.cat/museuslocals

www.facebook.com/cannegre
Twitter: @CanNegreSJD

Per a més informació www.sjdespi.cat

Visites guiades concertades per a grups. Visites didàctiques amb tallers
per als centres educatius  Botiga del museu: venda de material

relacionat amb ’obra de l’arquitecte Jujol i complements
promocionals del Centre Jujol - Can Negre. 
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