
CENTRE JUJOL-CAN NEGRE
ESCOLA MUNICIPAL D'ART

CULTURAPROGRAMACIÓ
DE SETEMBRE A DESEMBRE 
DE 2021



L'ART EN CINC SENTITS
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.

· 3 ·

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

Places limitades · Activitats per a més grans de 16 anys 

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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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.

CUINA
Horari: Dimarts de 18 a 20 h 

Dimecres de 18 a 20 h
Dijous de 18 a 20 h

Contingut del curs: Contingut del curs: Coneixeràs tècniques 
elementals de cuina, elaborant plats 
segons la temporada.

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.



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

Jornades Europees del Patrimoni  
Visita modernista teatralitzada. Vine a descobrir 
l'arquitectura de Jujol de la mà de l'Engràcia Balet i de Josep 
Maria Jujol.
Aforament limitat amb inscripció prèvia a cannegre @sjdespi.net
Dia: 9 d'octubre
Horari: a les 17 h i a les 18 h

Festival 48h Open House BCN  
Podràs realitzar diferents visites i itineraris relacionats amb 
el patrimoni arquitèctonic de Sant Joan Despí.
Dies: 23 i 24 doctubre
Horari: Els horaris i les visites les podreu consultar
a la WEB: www.48hopenhousebarcelona.org o
al Centre Jujol - Can Negre.
Per més informació openhouse@sjdespi.net

El detectiu i el pou amagat  
Coneix els secrets de Can Negre i elabora una peça artística 
com les que feia Josep Maria Jujol.
Dia: 21 de novembre
Horari: a les 11 i a les 12h
Edat: dirigida al públic entre 6 i 10 anys.
Aforament limitat amb inscripció prèvia a cannegre @sjdespi.net

Centre Jujol - Can Negre
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Taller de Model al Natural i Bodegó 
Iniciació al dibuix al natural del nu i natura morta (flors, 
fruita...), amb les tècniques de llapis, carbonet, acrílic...
Model al natural: dilluns 8, 15, 22 i 29 de novembre
Bodegó: dimecers 3, 10, 17 i 24 de novembre
Horari: d’11 a 12.30 h
Lloc: Centre Jujol - Can Negre 

Taller de joieria  
Vine a confeccionar els teus dissenys de joies amb llana:
Aquest taller és ideal per tenir el teu primer contacte amb el 
modelat de llana aprenent les formes bàsiques i a partir 
d'ells realitzaràs els teus dissenys personals.
Dies: dilluns 8, 15, 22 i 29 de novembre
          dimecres: 3, 10, 17 i 24 de novembre
Horari: de 18 a 19.30h
Lloc: Centre Jujol - Can Negre

Monogràfics de novembre
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Mònogràfics de tardor



Història de la il·lustració 
Descobreix com va néixer, els antecedents d'aquest art i la 
incidència de dones i homes que han destacat com artistes.
Dia: Dilluns 8, 15,22 i 29 de novembre.
Durada: 1.30h
Horari: de 19 a 20.30h
Conferenciant: Jaume González
Lloc: Torre de la Creu 

Inici de la il·lustració  
Vine a realitzar una il·lustració amb els temes que més 
t'interessen.
Dia: Dimecres 3,10,17 i 24 de novembre.
Durada: 1.30h
Horari: de 19 a 20.30h
Professora: Mireia Camacho
Lloc: Torre de la Creu 

Experiència d'una artista il·lustradora 
Vine a conèixer de la mà de l'artista Bàrbara Astals el seu 
treball i com el realitza.
Dia: Dimecres 3, 10, 17 i 24 de novembre.
Durada: 1.30h
Horari: de 19 a 20.30h
Lloc: Torre de la Creu 

Preus i inscripcions a consultar en el Centre Jujol - Can Negre

Monogràfics de novembre
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Centre Jujol-Can Negre com a:
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.

SETEMBRE 2021
Exposició treballs dels alumnes de l'Escola Municipal d'Art
• Del 9 al 26 de setembre de 2021

OCTUBRE 2021
Torre Gibert I Concurs de Dibuix Càtredra Jujol
• Del 30 de setembre al 24 d'octubre de 2021

Exposició La teva arquitectura i la meva.
7 anys del festival d’arquitectura a Sant Joan Despí.
• Del 27 d'octubre al 21 de novembre de 2021

DESEMBRE 2021
Exposició de l'Entitat Art-94
• Del 2 de desembre al 9 de gener de 2022



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: 26 de setembre

28 de novembre
19 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.

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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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 d’11 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

COM ARRIBAR-HI
Bus: 63, 78, L10, L46, L52 i L77

Tren: Rodalies R4 i R5
Tram: Parada Bon Viatge

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. 


