
XIX Jornades 
Culturals ‘18

Del 10 al 15 de 
març de 2018

Sant Joan Despí

Escola 
municipal 

d’art

XIX Jornades 
Culturals ‘18



MODA  Dimarts 13 de març Taller d’estendards medievals.
  Vine a fer l’estendard heràldic de la teva família.
 Cal portar: model de l’heràldica en format dinA3 i
  retalls de tela dels colors necessaris
 Lloc: aula de moda del Centre Jujol-Can Negre
 Hora activitat: de 10 a 12, de 17 a 19 i de 19 a 21 horesz
 A càrrec de: Antonia García Ordoñez
 Preu: gratuït

V I S I T E S  I  A C T I V I T A T S  C U L T U R A L S

ART PER
A INFANTS

 Dissabte 10 de març  Visita guiada a la Fundació Antoni Tàpies 
 Hora de trobada: 10.45 hores
 Lloc de trobada: davant de la Fundació Antoni Tàpies
  (carrer Aragó número 255, Barcelona)
 Hora de l’activitat: 11.00 hores
 Preu: a consultar al centre. Segons participants

PINTURA
I DIBUIX

 Dissabte 10 de març  Visionat de la pel·lícula Loving Vincent,
  realitzat amb pintures animades basades en quadres
  de Vincent Van Gogh
 Lloc: cinema a concretar segons la programació
 Hora: segons la programació del cinema
 Preu: a concretar

 Dimarts 13 de març  Taller de pintura al tremp d’ou 
 Lloc: classe de pintura Centre Jujol – Can Negre
 Hora: 17 a 21 hores
 A càrrec de: Rosa Obiols
 Preu: gratuït



FOTOGRAFIA  Dimecres 14 de març  Del negatiu al positiu, amplia els teus records. 
  Per passar a paper els teus negatius de blanc i negre
  o color. Cal portar: negatius pas universal o format mig
 Lloc de trobada: davant de l’IEFC, carrer del Comte d'Urgell, 187
  recinte de l'Escola Industrial, Barcelona
 Hora de trobada: 18.45 hores
 Hores d’activitat: de 19 a 21 hores
 Preu: gratuït

 Dijous 15 de març  La semilla de la imagen.
  Taller pràctic de càmera fosca.
 Cal portar: càmera digital, trípode, targeta, bateria
 A càrrec de: Ramon Casanova
 Lloc: Sala Jujol del Centre Jujol – Can Negre.
 Hora: 18 hores (la gent que no pugui assistir a les 19 h també podrà
  participar a partir de les 19)
 Preu: gratuït

 Dimarts 13 i dijous 15 de març   Taller de textures ceràmiques
                     (activitat de dues sessions)
 Cal portar: assecador de cabells 
 Lloc: aula de ceràmica del Centre Jujol – Can Negre
 Hora: de 18 a 20.30 hores
 Preu: gratuït

 Dimecres 14 de març  Visita a l’exposició “Músiques a l’antiguitat”
 Lloc: Caixaforum Barcelona
  (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona)
 Hora de trobada: 16.45 hores
 Lloc de trobada: RENFE Sant Joan Despí
 Hora de la visita: 18 hores
 Preu: a concretar al centre

CERÀMICA



IOGA  Dilluns 12 de març Taller de Shakti dance. Pràctica de ioga i dansa per 
elevar el prana (energia dinàmica divina).

 Lloc: aula de ioga del Centre Cívic Sant Pancraç
 Hora: de 17 a 19 hores
 A càrrec de: Anna López, professora de ioga i formadora de mindfulness
 Preu: gratuït

 Dilluns 12 de març  Taller de mindfulness.
  Regulació de les emocions.
 Lloc: aula de ioga del Centre Cívic Sant Pancraç
 Hora: de 19 a 21 hores
 A càrrec de: Anna López, professora de ioga i formadora de mindfulness
 Preu: gratuït

 Dimarts 13 de març  Excursió a Collserola.
 Lloc de trobada: davant Centre Cívic Les Planes
 Hora de trobada: 9.30 hores
 Material necessari: calçat esportiu
 Preu: gratuït

 Dimecres 14 de març  Taller de meditació budista.
 Lloc: aula de ioga del Centre Cívic Sant Pancraç
 Hora: de 19 a 21 hores
 A càrrec de: Mestre Santi Sala
 Preu: gratuït

 Dijous 15 de març  Sortida saludable esportiva, cultural i gastronòmica
  Passejada fins a Sant Boi i a les 12 hores visita al 

Museu de les Termes. 14 hores visita a la botiga Tot a 
granel on l’Imma ens explicarà les normes bàsiques 
perquè el nostre menjar sigui la nostra medicina.

  Tornada amb el bus 79.
 Lloc de trobada: davant del Centre Jujol – Can Negre
 Hora de trobada: 10 hores
 Material necessari: calçat còmode
 Preu: Visita al Museu 1 € per persona (amb descomptes per a gent gran)
  Menú 10,50 €. Pagament directament als establiments indicats



Les XIX Jornades Culturals de l’Escola Municipal d’Art estan obertes a tothom.
Inscripcions: a partir del 26 de febrer del 2018

Escola Municipal d’Art. Centre Jujol - Can Negre
Pl. de Catalunya, s/n. - Tel. 93 373 73 63 - cannegre@sjdespi.net
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h, de dilluns a dijous de 17.30 a 20 h i diumenges de 12 a 14 h

• Activitats amb places limitades.
• Transport a càrrec de la persona interessada.
• Per reservar plaça a les activitats amb cost, cal fer-ho presencialment a la recepció de Can Negre i abonar l’import corresponent.

Les XIX Jornades Culturals de l’Escola Municipal d’Art tenen com a objectiu fer activitats de curta durada, 
conferències i sortides a museus per poder ampliar coneixements sobre diferents tècniques relacionades 
amb les activitats que s’imparteixen durant l’any. La selecció de les propostes està pensada per a la 
trajectòria de l’escola, a més d’oferir cultura d’actualitat

CUINA  Dimarts 13, dimecres 14 i dijous 15 de març
  Receptes fàcils per gaudir de la cuina i dels 

productes de la terra. Cuina vegana índia.
 Lloc: espai Foodieslab del Mercat Centre
 Hora: de 18 a 20 hores
 A càrrec de: Gemma Ferrer, cuinera i formadora especialista
  en cuina vegana, índia i saludable
 Preu: gratuït



Per a més informació www.sjdespi.cat


