
CENTRE JUJOL-CAN NEGRE
ESCOLA MUNICIPAL D'ART

CULTURAPROGRAMACIÓ
DE SETEMBRE A DESEMBRE
DE 2020



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

Per a més informació adreceu-vos
al Centre Jujol - Can Negre

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.

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

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

ESCOLA MUNICIPAL D’ART
Degut a la situació concreta de la pandèmia de la COVID 19, i per motius de seguretat sanitària, durant 
aquest trimestre:
• La participació en les activitats i serveis estarà condicionada en cada moment per les mesures 

establertes per les autoritats sanitàries, i sempre tenint en compte les disposicions legals vigents.
• Algunes activitats poden veure reduït el nombre de places disponibles. 
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* Aquesta activitat es desenvolupa al Centre Cirerers.
Places limitades · Activitats per a més grans de 16 anys 

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 de 9.30 a 11.30 h 
 Dilluns de 17 a 19 h
 Dilluns de 19 a 21 h
 Dimarts de 17 a 19 h
 Dimecres de 9.30 a 11.30 h
 Dimecres de 17 a 19 h
 Dimecres de 19 a 21 h
 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.



ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
Centre Jujol – Can Negre, Pl. de Catalunya,  s/n. Tel. 93 373 7363 
Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net
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TALLER DE PINTURA I DIBUIX,
EXPERIMENTACIÓ I  EXPRESSIÓ  PLÀSTICA

Horari:
Dilluns de 17 a 18.15 h (de 7 a 9 anys)
Dilluns de 17.30 a 18.45 h (de 7 a 9 anys)
Dilluns de 18.15 a 19.30 h (de 7 a 9 anys)
Dilluns de 19 a 20.30 h (de 13 a 16 anys)
Dimarts de 19 a 20.30 h (de 13 a 16 anys)
Dimecres de 17 a 18.15 h (de 7 a 9 anys)
Dimecres de 17 a 18.30 (de 10 a 12 anys)
Dimecres de 18.30 a 20 h (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



Club d'Art

Taller familiar: els detectius i el pou amagat  
Descobreix a través d'enigmes els secrets de Can Negre.
Dia: 8 de novembre
Horari: a les 11 i a les 12 hores
Preu: gratuït
A càrrec de: Trencadís
Lloc: Centre Jujol – Can Negre
Edat: de 5 a 8 anys

Centre Jujol - Can Negre

Inscripcions:
Cal inscripció prèvia per telèfon (93 373 73 63) o per correu electrònic: cannegre@sjdespi.net 
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TALLER FAMILIAR D’EXPERIMENTACIÓ JUJOLIANA
Combinació de dos tallers per a nens i nenes fins a cinc anys.

Espai d'ombres i de trencadís  
Activitat on els nens i les nenes podran experimentar un joc 
d’ombres xinesques amb formes jujolianes a les parets de 
Can Negre.
També podrán dissenyar. a partir de fragments de robes de 
colors,  formes especials que dona aquesta tècnica de 
trencadís que tant dominava Josep Maria Jujol.

Dia: 20 de desembre
Horari: a les 11 i a les 12 hores
Preu: gratuït
A càrrec de: Trencadís
Lloc: Centre Jujol – Can Negre
Edat: fins a cinc anys



Inscripcions:
Cal inscripció prèvia per telèfon o per correu electrònic: cannegre@sjdespi.net 

Passejada per les cases singulars de
Sant Joan Despí, descobrint la seva
història, el model d’arquitectura i el seu ús
Dia: 4 d'octubre
Horari: 11 h (durada aproximada 2 h)
Preu: gratuït
Lloc: Centre Jujol – Can Negre.

48 hores OPEN HOUSE BCN 2020
Cap de setmana per descobrir l’obra de Jujol a través de la
ruta modernista; també hi haurà l’oportunitat d’entrada
individual als edificis que enguany formaran part
del circuit Open House BCN a Sant Joan Despí. Per a més
informació adreceu-vos al Centre Jujol – Can Negre.
Dies: 24 i 25 d’octubre

La nit dels museus  
Visita a les cases modernistes Torre de la Creu i
Centre Jujol - Can Negre.
Dia: 14 de novembre
Horari: 19 a 01:00h
Preu: gratuït
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Centre Jujol-Can Negre com a:
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Sala d’exposicions
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 teixits de l'Associació de Dones Montserrat Roig, de Sant Joan Despí
"L'art de les dones cosint retalls"
• Del 10 al 27 de setembre de 2020

Exposició de fotografia de Kim Manresa
"Gent i paisatges. Les ciutats metropolitanes"
• Del 8 d’octubre a l’1 de novembre de 2020

Exposició de  pintura de Lourdes Perlas 
"Statesment"
• Del 5 al 29 de novembre de 2020 

Exposició de pintura de l'Entitat Art-94 
• Del 3 al 27 de desembre de 2020 



Itinerari modernista Jujol a Sant Joan Despí
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.    
L’últim diumenge de cada mes.
A les 11 hores, al Centre Jujol - Can Negre
Durada: 2,5 hores 
Dies: 27 de setembre
 11 d'octubre, Jornada Europea del Patrimoni
 24 i 25 d'octubre, Festival 24h Open House BCN
 29 de novembre
 27 de desembre
Preu: 6 €. Menors de 10 anys, gratuït.
 Descomptes del 20% amb el carnet de les 

biblioteques, per a estudiants, jubilats, pensionistes.

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.
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Recurs didàctic i de coneixement de l’entorn 
VISITES DIDÀCTIQUES PER A CENTRES EDUCATIUS

Edificis singulars
Contingut: Visita als edificis singulars de Sant Joan Despí, desco- 

breix 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.

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.

Sant Joan Despí medieval, el món de les masies
Contingut: Visita taller per descobrir el passat medieval de 

Sant Joan Despí per conèixer com vivien entre els 
segles X i XV.

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.

Centre Jujol-Can Negre com a:
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Tallers Sant Joan Despí en època medieval
Contingut: Per a complementar les visites del Sant Joan 

Despí medieval, el món de les masies, es pot 
escollir entre els següents tallers:

 • Taller de cistelleria
 • Taller d'escriptura medieval: lletres capitals
 • Taller remeis naturals (pocions)
 • Taller Joc del mals usos
 • Taller d'escuts medievals

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".
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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

Instagram: @cannegresjd

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

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

Fotografies: Lucía Segura García


