INSCRIPCIONS
Inici de les inscripcions: dilluns 3 d’abril de 2017. Per internet, a partir de les 7
h i presencials, a partir de les 9 h.
Formes d’inscripció
- Per internet: a través de www.golferichs.org
- Al centre cívic: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h. Dissabtes, de 10.30 a 13.30
h. El primer dia d’inscripcions l’horari serà de 9 a 20 h. Es repartirà un número per
persona mitja hora abans de començar.
- Oficina Tiquet Rambles: Palau de la Virreina. La Rambla, 99. De dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h (només per tallers)
Descompte Carnet Jove
-Descompte del 15% en tots els cursos per als titulars (de 12 a 30 anys)
Descompte TR3SC
- A l’inscriure’t a un curs de Golferichs gaudiràs d’un 20% de descompte per fer-te
soci del club TR3SC. Més informació al tel. 902 339 033 o a www.tresc.cat/promo/
centrescivics
- Dte. TR3SC. Els cursos marcats tenen descompte pels socis del TR3SC.
Inscripció: www.tresc.cat/promo/centrescivics

N Curs nou
Extracte normativa tallers centre cívics Eixample
- Es pot pagar en efectiu o amb targeta.
- Alguns tallers requereixen material complementari. El suplement s’haurà de pagar
en efectiu en el moment de la inscripció. Per les inscripcions en línia aquest pagament es farà el primer dia de classe.
- La quota no serà retornada si no és per anul·lació del curs per part de l’organització.
- El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari. En cas d’haver d’anul·lar alguna sessió,
aquesta serà recuperada en el mateix trimestre.

CIÈNCIES I HUMANITATS
ÀSIA CONTEMPORÀNIA:
DE LA XINA IMPERIAL A LA
REVOLUCIÓ DE LES TULIPES
Dimecres, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 € (Dte. TR3SC)
Us proposem un viatge pel continent
més gran de la terra. Descobrirem els
diferents països que conformen aquest
territori, i recorrerem les singularitats de
la Xina mil·lenària, la Indoxina, l’Índia, el
Japó i el cor del món: Àsia Central. Analitzarem com la descoberta de les rutes
que van permetre l’accés directe dels
països europeus al llunyà Orient va iniciar una etapa de relacions entre Occident
i Orient canviant la seva història, política,
economia i societat.
Professor: Jordi Pérez

CATALUNYA, ENTRE LA
GUERRA DE CUBA I LA
DICTADURA DE PRIMO DE
RIVERA
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
El període que transcorre entre la guerra de Cuba fins a la Dictadura de Primo
de Rivera, és un temps de grans canvis
econòmics, polítics, culturals i socials a
Catalunya. Tot i que es podria tractar de
temes aïllats, trobem molts elements en
comú en els intensos esdeveniments de

la Catalunya de finals de segle i les primeres dècades del s. XX.
Professora: Rokayah Navarro

LITERATURA UNIVERSAL:
ELS FONAMENTS DE LA FICCIÓ
CONTEMPORÀNIA
Dijous, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 67,14 €
El realisme tradicional es transformava
de la mà de Kafka i obria els nous horitzons en la ficció. Tots els -ismes de
l’art es recollien també en la creació literària i els autors del principis del segle
XX experimentaven a partir d’una nova
mentalitat d’avantguarda: Proust, Joyce
i Bréton jugaven amb el fons i la forma i
Virgina Woolf reclamava una nova concepció social des de la seva cambra
pròpia. Et convidem a conèixer aquesta
apassionant generació que va significar
una nova manera de pensar la literatura.
Professora: Anna Juan

GRANS DIRECTORS DE LA
HISTÒRIA DEL CINEMA, DE
D. W. GRIFFITH A DAVID
CRONENBERG
Dimarts, de 18.15 a 19.45 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Analitzarem a fons algunes de les pellícules més importants de la història
del cinema: l’estil, el llenguatge cinematogràfic, els significats i la simbologia
d’una sèrie de títols inoblidables. També
revisarem la influència que han tingut en
altres obres posteriors, relacionant present i passat cinematogràfic.
Professor: Enric Ros

L’EDAT DE LES PIRÀMIDES

ANEM AL TEATRE

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Ens endinsarem als més emblemàtics
monuments de l’antic Egipte: les piràmides. Analitzarem la seva cronologia,
construcció, tipologies, simbologia i
els misteris que s’hi amaguen. Parlarem
del marc social i històric en que es van
construir i veurem tant les piràmides
aixecades a Giza per Kheops, Khefren o
Micerí, com d’altres potser no tan cèlebres
a Saqqara, Dashur, Meidum o Abusir,
per faraons com Dyoser, Teti o Tepi.
Professora: Susana Alegre

Dijous, de 20 a 21.30 h
Inici: 27 d’abril (5 sess.)
Preu: 37,30 €
Gaudeix dels millors espectacles de la
cartellera teatral barcelonina. Quinzenalment ens trobarem al centre per tal de
poder comentar les obres proposades
i els seus continguts des d’un punt de
vista crític, tècnic i històric amb l’actor
Màrius Hernández. Entrades a càrrec
dels participants.
Professor: Màrius Hernández

INICIACIÓ A LA HISTÒRIA DE
L’ÒPERA

Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 44,76 €
Durant el segle XVI, al mateix temps que
la música del Renaixement interpretava
els seus darrers acords, sorgia un nou
moviment que més tard va ser conegut
com a primer Barroc. Analitzarem els
principals compositors d’aquest període
com Monteverdi, Schütz, Lully o Purcell,
entre d’altres, i ens endinsarem en la
gran novetat musical del Barroc: l’òpera. També descobrirem les noves estètiques i formes musicals relacionades
amb els canvis en la societat europea
del moment.
Professora: María José Anglés, de
Musicològics

Dimecres, de 18.15 a 19.45 h
Inici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Aprofundirem en els aspectes històrics,
artístics i estètics que fan de l’òpera una
de les més importants manifestacions
culturals de tots els temps. Per fer-ho
analitzarem algunes de les obres més
representatives, com per exemple, Rinaldo de G. F. Händel, Les nozze di Figaro de W. A. Mozart o Tosca de G. Puccini. Amb aquestes claus d’interpretació
es pretén gaudir plenament d’aquest
gran espectacle musical.
Professor: Joan Martínez Colás

HISTÒRIA DE LA MÚSICA:
EL PRIMER BARROC

FILOSOFIA APLICADA:
LA CIÈNCIA
Dijous, de 18 a 19.30 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 67,14 €
Quines han sigut les relacions entre la filosofia i la ciència al llarg de la història? Com
des de la filosofia s’ha pensat la ciència?
Quins ponts i quins abismes hi ha entre els
seus àmbits de coneixement? La filosofia i
la ciència sempre han mantingut unes vinculacions ambivalents i plurals. Ens centrarem en alguns dels filòsofs i filòsofes
més rellevants que han tractat els dos àmbits (des de Plató a Feyerabend), per tal de
conèixer els fonaments i característiques
de les dues disciplines.
Professor: Juan Miguel Garcia

DIFERÈNCIES I SEMBLANCES
ENTRE ELS RACIONALISMES
DE DESCARTES I ESPINOSA: DE
LES MEDITACIONS A L’ÈTICA
Dijous, de 10.30 a 12 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 67,14 €
Farem una anàlisi comparativa entre
les filosofies racionalistes de Descartes
i Espinosa a través de les seves dos
grans obres: Meditacions i Ètica demostrada segons l’ordre geomètric. S’aniran
comparant ambdues en funció dels temes principals que aborden: Déu, món,
ànima i pensament.
Professor: Joan Carles Gómez

L’EXISTENCIALISME SARTRIÀ:
FENOMENOLOGIA EXISTENCIAL
Dimarts, de 10.30 a 12 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Un estudi exhaustiu del pensament de
Sartre concretant-lo en la seva primera etapa, on mostra una filosofia prèvia
a la fenomenologia existencial. En ella
comencen a elaborar-se els arguments
ontològics de la filosofia existencial
“sartriana”. S’analitzaran les obres La
transcendència de l’Ego, La imaginació, Esbós d’una teoria de les emocions
i L’imaginari. El curs s’iniciarà amb una
introducció conceptual on es definiran
termes com fenomenologia, ontologia,
metafísica, consciència, ser, res, imaginació o idea, entre d’altres.
Professor: Joan Carles Gómez

DESCOBRIM BARCELONA
PAS A PAS
Dilluns, de 17.30 a 19.30 h.
Inici: 24 d’abril (7 sess.)
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h.
Inici: 2 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Tot passejant per diversos barris de Barcelona, descobrirem la història, fets i llocs
específics de diferents zones de la nostra
ciutat. Visitarem els barris de l’Esquerra
de l’Eixample (part alta), El Raval (zona
Sant Pau del Camp), El Guinardó (zona
Plaça Catalana) i Montjuïc (part alta). El
primer dia ens trobarem a Golferichs.
Professor: Oleguer Biete, de Fent
Història

VIATGI ALS MUSEUS I
EXPOSICIONS
Dimecres, d’11 a 13 h. Inici: 3 de
maig (7 sess.)
Dimecres, de 17 a 19 h. Inici: 3 de
maig (7 sess.)
Dijous, de 17 a 19 h. Inici: 4 de maig
(7 sess.)
Preu: 69,62 €
Professora: Gemma Rovira
Dimarts, de 17 a 19 h. Inici: 2 de
maig (7 sess.)
Dijous, de 10 a 12 h. Inici: 4 de maig
(7 sess.)
Preu: 69,62 €
Professora: Pilar Rueda
Coneix els museus i exposicions més
interessants de Barcelona visitant-los
amb l’experiència d’una professional.
Entrades a càrrec dels participants. El
primer dia ens trobarem a Golferichs.

CUINA
Caldrà abonar en efectiu un suplement
en el moment de la inscripció.

CUINA MEXICANA
Dilluns, de 19.15 a 21.15 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Dte. TR3SC)
Asteques i maies ens porten la seva
combinació de gustos i aromes intensos que formen part de la gastronomia
mexicana. Un curs saborós i divertit en
que combinarem tradició i modernitat
com els famosos tacos de pastor amb
virola casolana, sense oblidar quesadillas, nachos...
Professora: Carmen Simón

CUINA MEDITERRÀNIA
Dimecres, de 17 a 19 h.
Inici: 3 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
L’essència de l’oli d’oliva, l’aroma de l’alfàbrega i el romaní, el perfum dels seus
vins, l’acolorida varietat de verdures i
llegums... La Mediterrània, des de Xipre
a Grècia i, com no, la de la nostra terra.
Vine a descobrir noves receptes d’una
dieta reconeguda arreu: espècies, combinacions harmonioses i productes frescos que són un delit pel paladar.
Professor: Josep Vidal

CUINA XINESA TRADICIONAL
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 3 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
Ni rotllets ni tres delícies. En aquest
curs descobriràs autèntiques menges
mil·lenàries amb sabors i textures que
no et decebran. Coneixerem els principis bàsics de la gastronomia xinesa
amb arrossos, peixos i verdures cuinats
amb tècniques senzilles, de manera que
pugueu elaborar-la i compartir-ne els
secrets amb amics i familiars.
Professora: Chenqi Wang, del restaurant Out of China

CUINA JAPONESA
Dilluns, de 17 a 19 h.
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
La cuina japonesa destaca per la qualitat dels seus ingredients i per la delicada cura en la presentació de plats així
com per ser lleugera i saludable. Aprendrem receptes bàsiques i descobrirem
les més típiques en sopes (miso, teriyaki), cassoles de peix o plats deliciosos
amb base d’arròs.
Professora: Anna Sastre

CUINA PER A MANDROSOS
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 4 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
Ja en tens prou de plats precuinats i posar-te a cuinar et fa una mandra infinita?
Si és així, aquest és el teu taller. Deixa’t
seduir pels fogons, en un tres i no res et
trobaràs vivint una història apassionant
amb la cuina de teló de fons. Receptes
senzilles, ràpides i per a tots els nivells.
Professor: Josep Vidal

APRÈN A FER PA
Dissabte, de 10.30 a 13.30 h
Inici: 6 de maig (4 sess.)
Preu: 59,68 €
Coneix el secret de la massa. Aprendràs
a elaborar un ferment natural (massa
mare), trucs per amassar i coure el pa
als nostres forns, a elaborar molletes,
pites i masses de pizza plenes de sabor.
Professor: Juan José Puertas

RECEPTES BÀSIQUES DE
PRIMAVERA
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 4 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
Receptes fàcils i ràpides per cuinar els
guisats casolans. Aprendrem tècniques
bàsiques i incorporarem alguns productes de temporada als nostres plats.
Professora: Aina Mir

TAST DE VINS 2N NIVELL: ELS
VINS CATALANS
N
Divendres, de 17.30 a 19 h
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 52,22 €
Un viatge per les dotze denominacions
d’origen de vi que tenim a Catalunya.
Un recorregut que ens portarà des de
la Terra Alta fins a l’Empordà, coneixent
cada DO i els seus vins més característics.
Professor: Èric Enguita

INICIACIÓ AL TAST DE VINS
Divendres, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 52,22 €
El vi és una de les begudes més característiques de la cultura mediterrània.
Ens iniciarem al món del tast de vins i
aprendrem els processos bàsics que es
duen a terme en la seva elaboració.
Professor: Èric Enguita

de treball per crear diversos projectes.
Caldrà abonar un suplement en el moment de la inscripció.
Professora: Xènia Barrull

RECURSOS
ESCACS
Dijous, de 10 a 11.30 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 67,14 €
T’agradaria millorar la capacitat de
concentració, agilitat mental, capacitat
d’anàlisi i la memòria? Amb els escacs
podràs millorar totes aquestes habilitats cognitives gaudint d’aquest esport.
Aprendrem a resoldre situacions que
ens trobem durant el joc, com finalitzar
una partida amb èxit, i aprofundirem en
termes i llenguatge propi dels escacs de
forma pràctica. Calen coneixements bàsics en escacs.
Professor: Rafa Sánchez

REPARACIÓ I MANTENIMENT
DE BICICLETES
Dissabte, de 10.30 a 13.30 h
Inici: 6 de maig (4 sess.)
Preu: 59,68 € (Dte. TR3SC)
Aprendrem de manera pràctica tot allò
que ens cal saber per poder fer el manteniment i les reparacions més bàsiques
de la nostra bicicleta. Al mateix temps,
també parlarem de seguretat viària i
de tots els aspectes que hem de tenir
en compte a l’hora de circular pel carrer. Cada alumne ha de portar la seva
bicicleta.
Professor: Sergi Moll de Probike

AGRICULTURA URBANA
ECOLÒGICA

N

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Vols conèixer les bases de l’agricultura
urbana ecològica de forma pràctica?
Aprendrem com fer planter, quina és
l’època ideal per sembrar i plantar les
nostres hortalisses, com fer compostatge urbà i diversos mètodes naturals per
controlar plagues. Caldrà abonar un suplement en el moment de la inscripció.
Professora: Aida Grima

AUTOMAQUILLATGE
Divendres, de 19.15 a 21.15 h
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Aprèn els conceptes bàsics en maquillatge i a aplicar-los al teu rostre i característiques. T’ensenyarem a diferenciar
els productes i trucs per tal de maquillar-te d’una forma duradora i harmoniosa.
Professora: Cristina Quintana

SCRAPBOOKING
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 4 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Aquesta tècnica manual i creativa del s.
XIX consisteix a crear llibres de records
amb retalls de diaris, fotos, cintes, segells, botons, etc. Practicarem les tècniques que s’utilitzen avui dia: encunyar,
estampar, aplicar embossing, etc. Prendrem contacte amb les diferents eines

PARLAR EN PÚBLIC SENSE
POR
Dimarts, de 19.30 a 21 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Què ens frena o ens impulsa a l’hora de
parlar? Per controlar les nostres pors
i nervis descobrirem com funcionem
quan ens relacionem per poder tenir
els recursos necessaris. A través d’un
treball de memòria, imaginació, atenció
i concentració, adquirirem aquest autoconeixement i reforçarem la confiança
necessària per comunicar-nos amb llibertat.
Professora: Marta Teixidó

MINDFULNESS

N

Dimecres, de 10.30 a 12 h -NOU
GRUPInici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Professora: Raquel de Lara
Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 44,76 €
Professor: Agustí Guisasola
El mindfulness és una filosofia de vida
basada en el desenvolupament de la
ment més enllà del pensament. Ens pot
dotar de la capacitat de posar el focus
en el realment important, a guanyar en
claredat mental, visió de conjunt i equilibri emocional per optimitzar la presa de
decisions, millorar l’assertivitat, la resiliència, controlar la incertesa i gestionar
l’ansietat i l’estrès.

LA MEMÒRIA, UNA CAPACITAT
QUE CAL CONSERVAR
Dilluns, de 12 a 13.30 h. Inici: 8 de
maig (6 sess.) Preu: 44,76 €
Dilluns, de 16.30 a 18 h. Inici: 8 de
maig (6 sess.) Preu: 44,76 €
Dimarts, de 17 a 18.30 h. Inici: 2 de
maig (8 sess.) Preu: 59,68 €
Professora: Pilar Cases
Taller pensat per a les persones preocupades pels oblits i les pèrdues de
memòria. Es treballaran tècniques i
recursos per facilitar una millor qualitat
de vida.

APRÈN A FER SERVIR LA
MÀQUINA DE COSIR
Dimecres, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Per a què serveixen totes les parts de la
màquina? Ho aprendrem i cosirem amb
les diferents puntades que es poden fer,
a més d’utilitzar els diferents accessoris. Aquest trimestre farem peces senzilles com una bossa de mà o davantals.
Vine amb la teva màquina, i si no, al centre en tenim per compartir. El material va
a càrrec de l’alumnat i es detallarà en el
moment de la inscripció.
Professora: Àngela Verdugo

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
Inici: 3 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Prefereixes restaurar els teus mobles
que haver-ne de comprar de nous? Només es podran portar objectes petits
com calaixos o capses (màx. 60 cm3) o
bé un plafó de fusta (màx. 60x60 cm).
Caldrà abonar un suplement en el moment de la inscripció.
Professora: Judit Belenguer

ANGLÈS DES DE ZERO
Dimecres, de 10.30 a 12 h. Inici: 3 de
maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Professorat: Smart Learning
Divendres, de 16 a 17.30 h. Inici: 5
de maig (7 sess.)
Preu: 52,22 €
Professora: Henny Canova
Adreçat a qui vol iniciar-se des de zero
en aquesta llengua. A través d’exercicis
pràctics s’aprendrà la gramàtica i el vocabulari per poder mantenir una conversa bàsica.

ROLE IN ENGLISH
Dimarts, de 16.30 a 18 h. Inici: 2 de
maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Professor: Álex Álvarez
Dimecres, de 10.30 a 12 h. Inici: 3 de
maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Professorat: Smart Learning
Reforça el teu anglès i aprofundeix en la
gramàtica a partir de situacions pràctiques com la realització d’un viatge o una
conversa telefònica amb un amic, entre
d’altres. Cal tenir domini del present
simple (nivell A1).

ANGLÈS ELEMENTAL
Dijous, de 10.30 a 12 h. Inici: 27
d’abril (9 sess.)
Divendres, de 10.30 a 12 h. Inici: 28
d’abril (9 sess.)
Preu: 67,14 €
Aprendrem expressions bàsiques i vocabulari per tal que puguem comunicar-nos en diverses situacions. Cal tenir
domini del present simple (nivell A1).
Professor: Ramon Codina

CONVERSA EN ANGLÈS
Dilluns, de 18 a 19.30 h. Inici: 8 de
maig (6 sess.)
Preu: 44,76 €
Professor: Ramon Codina
Dilluns, de 19.45 a 21.15 h. Inici: 8 de
maig (6 sess.)
Preu: 44,76 €
Dijous, de 19.45 a 21.15 h. Inici: 27
d’abril (9 sess.) -NOU GRUPPreu: 67,14 €
Divendres, 17.45 a 19.15 h. Inici: 5 de
maig (7 sess.)
Preu: 52,22 €
Professorat: Smart Learning
Grup dinàmic i interactiu en el qual prac-

ticarem l’idioma corregint la nostra pronunciació, gramàtica i expressió oral.
Cal tenir un nivell mig (B1).

TEA AND CONVERSATION
Divendres, de 15.30 a 17 h
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 52,22 €
Conversa relaxada i informal en anglès
al voltant d’una tassa de te on, a més,
aprendrem a cuinar receptes típiques
angleses, com cookies o el pastís de
pastanaga. Cal tenir un nivell intermigalt (B2). Caldrà abonar un suplement en
el moment de la inscripció.
Professora: Connie Badrines

CONVERSA EN FRANCÈS
Dilluns, de 10 a 11.30 h. Inici: 8 de
maig (6 sess.)
Preu: 44,76 €
Grup dinàmic i interactiu amb el qual
practicarem l’idioma, corregint la nostra pronunciació, gramàtica i expressió
oral. Cal tenir un nivell mig.
Professora: Stéphanie Pimet

CREATIVITAT
ESTAMPACIÓ DE TELES BÀTIK,
DE LA INDONÈSIA
N
Dimecres, de 10.30 a 12.30h
Inici: 3 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 € (Dte. TR3SC)
Vine a descobrir el món del bàtik i les seves tècniques. Dissenya les teves teles
amb motius decoratius i reserva de ceres. Farem servir el tjanting, eina tradicional i tenyirem amb processos sostenibles. Caldrà abonar un suplement per
material en el moment de la inscripció.
Professora: Rosa Castells

JOIERIA A LA CERA

N

Dilluns, de 17 a 19 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
La cera perduda és una tècnica senzilla,
agradable i efectiva per a un primer contacte amb el món de la joieria. Farem ús
de diverses ceres i dissenys variats i personalitzats. Després els passarem per
la foneria per aconseguir les peces en
plata o llautó. Finalment, treballarem els
metalls per tal d’enllestir les nostres creacions. Caldrà abonar un suplement per
material en el moment de la inscripció.
Professora: Brigitte Guerra

INICIA’T EN LES BASES DE
L’ESCULTURA

N

Dilluns, de 19.15 a 21.15 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
Crearem i experimentarem amb volums
a partir d’idees i materials assequibles
i/o reutilitzables com poden ser paper,
cartó, plàstic o diferents teixits. A partir
d’aquest treball ens endinsarem en els
conceptes bàsics de l’escultura que ens
ajudaran a desenvolupar la nostra creativitat. El material va a càrrec de l’alumnat i
es detallarà en el moment de la inscripció.
Professor: Teo Peiró

CERÀMICA D’INSPIRACIÓ
JAPONESA
Dissabte, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 6 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
En aquest taller aprendrem, des de
zero, a fer peces d’inspiració japonesa
per completar la vaixella, com poden ser
bols, plats o culleres. Caldrà abonar un
suplement per material en el moment de
la inscripció.
Professorat: Vuelasola y Hombrepez

AQUAREL·LA A L’AIRE LLIURE N
Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 2 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Vols venir a dibuixar i pintar als jardins i
parcs de Barcelona? Mitjançant la tècnica de l’aquarel·la realitzarem els nostres
treballs alhora que gaudim de la natura.
El material va a càrrec de l’alumnat i es
detallarà el primer dia de classe.
Professora: Lucía Gómez

pintar amb espàtula o aprendre a compondre un quadre del natural, aquest és
el teu taller. El material va a càrrec de
l’alumnat i es detallarà el primer dia.
Professor: Xavier Moreno

ESCRIPTURA CREATIVA: ELS
SECRETS DE LA NARRACIÓ
Divendres, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
T’agrada escriure i vols conèixer quines
tècniques s’amaguen darrere d’un bon
conte o d’una novel·la apassionant?
Treballarem les tècniques narratives
bàsiques i posarem un èmfasi especial
en l’espai i el temps de narració, en les
veus dels personatges i en l’estructura
del relat. Quina atmosfera vols que impregni la teva història? Com parlen els
personatges? Com mous les busques
del rellotge de la teva narració?
Professora: Raquel Picolo

AQUAREL·LA: EL FONS I LA
FORMA

EXPRESSIÓ

Dimarts, de 17.15 a 19.15 h
Inici: 9 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
L’objectiu de les classes és mostrar i
ensenyar les nocions elementals de
l’aquarel·la: el coneixement de les eines,
les tècniques bàsiques i els trucs que es
poden emprar. El material va a càrrec de
l’alumnat i es detallarà el primer dia de
classe.
Professor: Pol Borràs

BALLET PER A ADULTS:
INICIACIÓ

URBAN SKETCHING: EDIFICIS
SINGULARS DE BARCELONA
Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Inici: 2 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Gaudirem captant el que ens envolta
al nostre bloc, de manera àgil i personal tot visitant alguns dels espais més
representatius de Barcelona. Tots els
nivells són benvinguts. El material va a
càrrec de l’alumnat i es detallarà en el
moment de la inscripció. El primer dia
ens trobarem a Golferichs.
Professora: Helena Basagañas

INICIA’T A LA PINTURA A L’OLI
Dijous, de 17.15 a 19.15 h
Inici: 4 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Aprendrem a pintar pas a pas i a descobrir la importància del color i el plantejament de l’obra. Coneixerem la teoria
del color i com captar la llum. El material
va a càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia.
Professor: Xavier Moreno

PINTURA A L’OLI
Divendres, de 10 a 12 h
Inici: 28 d’abril (8 sess.)
Preu: 79,57 €
Si ja t’has iniciat a la pintura i vols conèixer altres maneres de pintar a l’oli, saber com són les tècniques d’alla prima,

INICIACIÓ AL PIANO

ZUMBA

Dimarts, de 15 a 16.30 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Un passeig pel món dels instruments
de teclat i iniciació al piano: llegir partitures, posició o acords. El primer dia
ens trobarem a Golferichs, la resta al
CEMB (Gran Via, 498 baixos –davant
de Golferichs). Hi ha un piano per a
cada dues persones. No cal tenir coneixements musicals.
Professora: Marta Rubiralta, CEMB

Dimarts, d’11.30 a 12.45 h. Inici: 2
de maig (8 sess.) -NOU GRUPPreu: 49,73 €
Professor: Giorvy Díaz
Dimecres, de 20.15 a 21.30 h. Inici:
3 de maig (8 sess.)
Preu: 49,73 €
Professor: Fabio Suárez
Dijous, de 20.15 a 21.30 h. Inici: 27
d’abril (9 sess.)
Preu: 55,95 €
Professora: Gisela Royo
Divendres, de 18.30 a 19.45 h. Inici:
5 de maig (7 sess.)
Preu: 43,51 €
Professor: David Alcubilla
Divendres, de 20.15 a 21.30 h. Inici:
5 de maig (7 sess.)
Preu: 43,51 €
Professora: Carmen Chito

JAZZ VOCAL
Dimecres, de 19 a 21 h
Inici: 3 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Taller d’estàndards de jazz. Cançons
mítiques d’aquest gènere musical
popularitzades per grans veus com
Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, etc.
Professora: Mariana Chamorro

GOSPEL

N

Dissabte, d’11 a 12.30 h
Inici: 6 de maig (7 sess.)
Preu: 52,22 €
Tenim una bona notícia: no és tard
per aprendre aquesta bella disciplina. Aquest taller neix amb la vocació
d’acostar el ballet clàssic als adults,
amb l’objectiu de gaudir del sentiment
d’harmonia del nostre cos amb la música. T’encantarà veure el teu progrés en
una àrea que creies impossible per a tu.
També aconseguirem esquenes fortes,
flexibilitat, musculatura, fins i tot agilitat
mental. No cal experiència prèvia, només ganes de fruir del ballet.
Professora: Sofia Girbau

INICIACIÓ AL TEATRE
Dissabte, d’11 a 13 h
Inici: 6 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Treballarem les bases imprescindibles
del treball actoral i coneixerem les eines
i la dinàmica que s’amaguen darrera de
la interpretació.
Professor: Màrius Hernández

INICIACIÓ A LA GUITARRA
ACÚSTICA
Divendres, de 16.30 a 18 h
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 52,22 €
Ens iniciarem a la guitarra amb els
acords bàsics per a després començar
a conèixer la tècnica de la mà dreta i
començar a tocar les primeres cançons.
El primer dia ens trobarem a Golferichs,
la resta al CEMB (Gran Via, 498 baixos –davant de Golferichs). Cal portar
l’instrument. No cal tenir coneixements
musicals.
Professor: Manuel Benito, CEMB

Dimarts, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Ens introduirem en el món del gospel
d’una manera lúdica i activa. No calen
coneixements previs de solfeig.
Professora: Anna Ruggiero

SALSA
Dimarts, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Deixa’t portar pel ritme de la salsa, un
dels balls caribenys més coneguts a
tot el món. Aprendrem els seus passos bàsics i gaudirem del seu ritme i
de la seva música. No cal apuntar-se
en parella.
Professora: Dinka Arias

SWING
Divendres, de 20 a 21.30 h
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 52,22 €
El swing és un estil musical que va néixer als anys 20 als Estats Units i es va
convertir en un dels gèneres més populars. Aprendrem musicalitat, passos
de ball, coreografies i ball social. Cal
inscriure’s en parella.
Professorat: Escola Spank the Baby

BALLS LLATINS
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Inici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Aprèn els passos bàsics per ballar la
bachata i el merengue, dos balls ben
diferents que et donaran una base per
aprendre qualsevol ball llatí. No cal
apuntar-se en parella.
Professora: Dinka Arias

SEVILLANES
Dijous, de 18.30 a 20 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 67,14 €
Aprèn a ballar sevillanes, un ball que es
caracteritza per la seva vivacitat, dinamisme i flexibilitat, amb l’essència popular i la riquesa expressiva del flamenc.
Professora: Pilar Pintor

BALLS DE SALÓ
Divendres, de 18.30 a 20 h
Inici: 28 d’abril (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Per aprendre a ballar el swing, el rock,
el vals, el bolero o el pasdoble. És imprescindible inscriure’s en parella.
Professora: Pilar Pintor

DANSA DEL VENTRE
Dijous, de 20.15 a 21.45 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 67,14 €
Professora: Marta Carbonell

COUNTRY
Dilluns, de 16.30 a 18 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 44,76 €
Introducció al line dance, des dels passos més senzills fins als més espectaculars. Es recomana portar texans i
botes o sabates còmodes.
Professor: Carles Molina

TALLERS FAMILIARS
ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A
NADONS (DE 0 A 12 MESOS)
Divendres, de 12.30 a 13.30 h
Inici: 28 d’abril (9 sess.)
Preu: 44,76 €
La música és capaç de transmetre
sentiments i variar l’estat anímic, alhora
que és un instrument molt útil per als
pares i mares. Es farà una inscripció
per a cada adult i podrà venir amb un
nadó.
Professora: Ana Francesca Salcedo

En cas de patir alguna malaltia física
es recomana fer una consulta mèdica
abans d’inscriure’s al curs.

GIMNÀSTICA GAC
Dijous, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 55,95 €
GAC (glutis, abdominals i cames). Tonificarem i reforçarem aquestes tres
parts del cos, sovint les més afectades
per la vida sedentària.
Professora: Carlota Fernández

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimarts, de 10 a 11.15 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 49,73 €
Dijous, de 17 a 18.15 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Divendres, d’11.15 a 12.30 h
Inici: 28 d’abril (9 sess.)
Preu: 55,95 €
Mitjançant la respiració i exercicis suaus, treballarem la musculatura de
l’abdomen, el sol pèlvic i l’esquena per
reforçar-ne la part central del nostre
cos. Ideal per recuperar el to muscular
postpart, per incontinència urinària o
per a mals d’esquena.
Professorat: RAP Barcelona

ESTIRAMENTS
Dimarts, de 17 a 18.15 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Dimecres, de 17 a 18.15 h
Inici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 49,73 €
Des de la consciència corporal pro-

N

Dijous, de 8 a 9 h (Nou horari!)
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 44,76 €
Curs orientat per a persones busquin
una activitat física basada en els sis
principis basics de la tècnica Pilates:
concentració, control, centralització,
fluïdesa, precisió i respiració. Amb
aquesta tècnica es busca millorar la
postura i l’alineació de tot el cos, reduir
el dolor d’esquena i tonificar la musculatura afavorint la prevenció de lesions.
Aquest taller és per a persones que ja
estiguin habituades a fer exercici.
Professora: Carlota Fernández

TAI-TXI PER A INICIATS

PILATES

Es treballa amb un ordinador per a dues
persones.

Dilluns, de 20 a 21.15 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 37,30 €
Professor: David Rodríguez
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h
Dimarts, de 20.15 a 21.30 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 49,73 €
Professora: Lucrecia Guio
Dijous, de 9.45 a 11 h
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 55,95 €
Professora: Carlota Fernández

HATHA IOGA
Dijous, de 8.15 a 9.30 h (Nou horari!)
Inici: 27 d’abril (9 sess.)
Preu: 55,95 €
Professora: Luz Aranda
Dilluns, de 10 a 11.15 h
Dilluns, d’11.30 a 12.45 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 37,30 €
Professora: Marie-Hélène Nuc
Dilluns, de 16.45 a 18 h.
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 37,30 €
Dimarts, de 18.15 a 19.30 h.
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h
Dimecres, de 20.15 a 21.30 h
Inici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 49,73 €
Professora: Núria Roc
Dijous, de 17 a 18.15 h.
Inici: 27 d’abril (9 sess.)

Divendres, de 17 a 18.15 h
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 43,51 €
Curs orientat a persones que coneixent
una mica la seqüència de la forma curta
(yin) vol cultivar-la a un nivell més profund i alhora iniciar-se en la pràctica de
la forma llarga.
Professora: Anna Tortorici

INFORMÀTICA, MULTIMÈDIA I
FOTOGRAFIA

TREU PROFIT DE LA CÀMERA
DE VÍDEO
N
Dijous, de 10 a 12 h
Inici: 4 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 € (Dte. TR3SC)
Càmera de vídeo en mà, tot practicant,
aprendrem quines en són les eines principals: tipus de formats més adients per
fer enregistraments, recursos bàsics
per fer millors captures, etc. No calen
coneixements previs. Cal portar càmera
de vídeo.
Professor: Gonzalo Castro

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES
Dimecres, de 10 a 12 h
Inici: 3 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Vols conèixer Barcelona des de la lent
de la teva càmera de fotos? En aquest
taller et proposem conèixer els racons
més màgics de la ciutat per retratar-los,
aprenent de forma pràctica com afrontar fotogràficament les diferents situacions i gaudint en comú de la fotografia,
la ciutat i els seus voltants. Treballarem
la tècnica del retrat, paisatge, macro,
natura, arquitectura, urbana, entre d’altres. Ens acompanyes en aquest viatge?
Professor: Luís Giménez

INICIACIÓ A LA CÀMERA
DIGITAL
Dimecres, de 18 a 20 h
Inici: 3 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €

INFORMÀTICA 2
Dijous, de 11.45 a 13.45 h
Inici: 27 d’abril (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Aprèn a gestionar el PC i a moure’t per
dins sense por. Adquireix els coneixements pràctics que ens permetran
incorporar aquesta eina al nostre dia a
dia de manera que ens resulti pràctic i
funcional.
Professor: David Marco

INICIACIÓ AL COL·LODIÓ
A TRAVÉS DELS GÈNERES
FOTOGRÀFICS

Dilluns, de 12 a 14 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
Professor: David Marco
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Professor: Manu Banfi
Com utilitzar el nostre mòbil o tauleta
d’última generació. Aprendrem a utilitzar els nostres dispositius. Les aplicacions, les seves utilitats i totes les possibilitats que ens ofereixen per ajudar-nos
a interactuar amb el nostre entorn diari.

Dissabtes de 10.30 a 13.30 h
Inici: 6 de maig (3 sess.)
Preu: 44,76 € (Socis de l’Espai de
fotografia: 38,01 €)
Un fascinant procés fotogràfic del segle
XIX que guanya cada dia més adeptes
en ple segle XXI pel caràcter evocador i
màgic que ofereix a les imatges. Farem
una primera introducció històrica del
procés a través dels gran gèneres fotogràfics per passar després a la pràctica,
on aprendreu tot el procés, des de la
preparació dels químics i les plaques fotogràfiques a l’exposició amb la càmera
de gran format, obtenint les vostres pròpies imatges al col·lodió. Aquest curs té
un suplement.
Professora: Lola Montserrat

PHOTOSHOP INICIACIÓ

FOTOGRAFIA DE MASCOTES

Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 2 de maig (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Podràs retocar fotografies, compondre
imatges, utilitzar l’escàner i els diferents
arxius amb el programa Photoshop.
Aquest taller requereix tenir coneixements d’informàtica.
Professor: Sergi Ollé

Dimecres 3 de maig, de 18.30 a
21.30 h
1 sessió de 3 h
Preu: 20,69 €. (Socis de l’Espai de
fotografia: 17,61 €)
Alguna vegada has intentat fotografiar
la teva mascota i no has aconseguit els
resultats que esperaves? En aquest monogràfic aprendrem conceptes bàsics
de composició i il·luminació específics
d’aquest gènere fotogràfic. Explicarem
els trucs que has de conèixer per poder
dur a terme les teves sessions amb èxit.
Complementarem la part teòrica amb
una demostració per a posar en pràctica els coneixements.
Professor: Santos Roman

INICIA’T AMB LA TAULETA I
SMARTPHONE

PHOTOSHOP AVANÇAT
Dilluns, de 16 a 18 h
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
Seguirem treballant amb les eines que
ens ofereix el programa Adobe Photos-

VISITA A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I EL SEU ENTORN
Dissabte 13 de maig, d’11 a 14 h
Visitarem un espai emblemàtic de la
ciutat per acostar-nos a la seva història
i funció actual. També descobrirem els
secrets d’alguns espais amagats del
barri Gòtic com la basílica de Sant Just i
Pastor, un indret desconegut i fascinant
del barri antic. Passejarem pels seus
carrerons tot descobrint-ne els vestigis
medievals, mentre escoltem històries
apassionants i curioses que s’amaguen
rere les seves pedres.
Professora: Alba Casaramona

FAÇANES DEL MODERNISME
Dissabte 20 de maig
Farem una passejada per l’Eixample
repassant el seu context històric i social, que s’iniciava en enderrocar-se
les muralles, quan la ciutat engegava
el seu nou pla d’ordenació urbanística.
Acabarem el nostre recorregut observant l’estructura i edificació de la fàbrica
Moritz, tot parlant del creador d’aquesta
coneguda indústria de la cervesa: Louis
Moritz.
Professora: Laura Sancliment

L’ARQUITECTURA DE PUIG I
CADAFALCH
Dissabte 20 de maig
Commemorant l’any Puig i Cadafalch,
realitzarem un itinerari centrant-nos en
l’obra d’aquest arquitecte, un dels grans
del modernisme català. Una bona oportunitat per descobrir els edificis més representatius de la seva trajectòria professional, tant els més coneguts com
d’altres que passen desapercebuts.
També descobrirem que a part d’arquitecte, fou un important polític, historiador de l’art i restaurador.
Professor: Oleguer Biete, de Fent
història

LA BARCELONA DE LA BELLE
ÉPOQUE
Dissabte 3 de juny
Descobrirem com era la Barcelona de la
Belle Époque, època del cinema mut, a
través dels escenaris de la novel·la Un
film (3000 metres) de Caterina AlbertVíctor Català-. L’obra transcorre per
diferents barris de la ciutat: l’Eixample,
Gràcia i Sant Gervasi. Coneixerem les
vivències de l’autora a la ciutat, així com
la seva relació amb destacats escriptors
i intel·lectuals com Narcís Oller o Joan
Maragall.
Professora: Maria Nunes

EL BOOM DE LA LITERATURA
LLATINOAMERICANA A
BARCELONA
Divendres 9 de de juny, de 18 a 21 h
Barcelona esdevingué capital literària i
epicentre de creació per grans escriptors procedents de Llatinoamèrica.
Gabriel García Márquez, Mario Vargas
Llosa o Julio Cortázar són noms clau
d’aquell boom literari que trobaren en
Barcelona la ciutat que els va acollir,
que els inspirà.
Professorat: Conèixer Barcelona

L’ESPERIT DE BARCELONA’92
Dissabte 10 de juny
Els Jocs Olímpics a Barcelona van ser
un esdeveniment que va fer canviar
la ciutat urbanísticament i que va permetre obrir-nos i donar-nos a conèixer
al món. En el 25è aniversari de la seva
celebració, tenim bons motius per recordar aquell gran moment i reviure’l, tot
coneixent de prop l’important conjunt
de l’Anella Olímpica i observant-ne els
racons i detalls menys coneguts.
Professor: Oleguer Biete, de Fent
història

BARCINO I LA CONVERSIÓ
DELS CULTES PAGANS
Dissabte 17 de juny
En ple segle XXI a Occident encara
mantenim festivitats que, sota l’auspici
del cristianisme, rescaten ritus i creences forjades en el paganisme del món
clàssic. Tanmateix, festivitats com Tots
Sants, Nadal i Carnestoltes són exemples d’aquest fet. Barcelona conserva

Dissabte 6 de maig
Avui en dia és fàcil arribar a Sarrià, en
tren o en bus. Però fins fa poc més de
150 anys significava fer un viatge d’unes
quantes hores a un poble que no formava part de de la ciutat. En aquesta ruta
resseguirem les passes de l’antic camí
que connectava Barcelona amb la vila
de Sarrià i que creuava els actuals barris
de l’Esquerra de l’Eixample i les Corts.
Professor: Pere Cowley

DESCOBREIX ELS JARDINS
DEL BOSC BERTRAN
Dissabte 13 de maig
Passejarem entre els carrers del barri
del Putxet i descobrirem un dels jardins privats més inèdits pels mateixos
barcelonins, el del Bosc Bertran. Un
recorregut que ens permetrà recuperar la historia de l’antiga Finca Bertran.
Vegetació, aigua i petita fauna ens faran
oblidar que ens trobem enmig de l’antic
poble de Sant Gervasi de Cassoles.
Professora: Carolina Chifoni

VISITA AL CEMENTIRI DE SANT
ANDREU
Dissabte 20 de maig
Farem una passejada per l’antic cementiri del poble de Sant Andreu del Palomar, actual barri de Porta. Al llarg del
recorregut veurem tombes, panteons
i capelles, fruit de diferents tipus d’enterraments al llarg de quasi dos segles
d’història d’aquest espai. Revisarem la
seva història, les seves ampliacions, i
els seus recintes especials, com són
l’antic cementiri jueu o el recinte vinculat
a la Guerra Civil.
Professora: Carolina Chifoni

PASSEJAR PELS JARDINS DE
LES CORTS
Dissabte 27 de maig
En un extrem de l’antic poble de les
Corts, en les terres de l’antiga finca Can
Cavaller es va aixecar la Casa Provincial
de Maternitat i Expòsits, un conjunt arquitectònic que s’ha conservat al llarg
dels anys segons projecte de Camil
Olieres. El conjunt, envoltat per jardins,
es va obrir als ciutadans fa més de dues
dècades. Passejarem per aquest parc i
visitarem els antics jardins de l’Hospital
Frenopàtic de Barcelona, els de l’actual
Institut Universitari Dexeus i els vergers
del Palau Reial de Pedralbes.
Professora: Carolina Chifoni

Dissabte 10 de juny
Sovint els passatges són espais oblidats i inèdits pels mateixos barcelonins.
En aquest itinerari ens endinsarem en
ells i trobarem racons i indrets interessants de la Dreta de l’Eixample. Seguint
la presència dels antics passatges, que
trenquen la trama urbana dissenyada
per Ildefons Cerdà, revisarem el seu origen i el seus usos actuals.
Professora: Carolina Chifoni

ITINERARI DE LA GARRIGA AL
FIGARÓ

LA PRIMERA BALCONADA DE
BARCELONA, LA CIUTAT DES
DELS TRES TURONS

DESCOBERTA DEL DELTA DEL
LLOBREGAT

Dissabte 10 de juny
Les impressionants vistes de 360º i les
restes arqueològiques conservades al
Turó de la Rovira, ens permeten interpretar l’expansió i les transformacions
de la ciutat contemporània i al mateix
temps, entendre l’evolució històrica
d’aquesta zona posant especial èmfasi
en episodis com la Guerra Civil, l’eclosió del barraquisme durant la dictadura
o el creixement urbanístic de barris com
el Carmel, Can Baró i Vallcarca.
Professorat: Androna Cultura

EL FRONT MARÍTIM: DE
LES DRASSANES A LA
BARCELONETA
Dissabte 17 de juny
Vine a descobrir el front marítim de la
ciutat. Des de les Drassanes al Somorrostro, resseguirem tot el litoral barceloní i anirem descobrint els principals
canvis i transformacions que ha patit la
ciutat al llarg de la seva història. Veurem
les petjades de la Barcelona romana,
medieval i moderna i desvellarem els
secrets que amaguen els monuments i
edificis més singulars de la ciutat.
Professora: Diana Llobet, de Nostàlgia
de Barcelona

LES PLACES ITALIANES:
REORDENACIÓ URBANA
DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL
Dissabte 17 de juny
Resseguirem les petjades urbanístiques
que van deixar les bombes llençades
l’any 1938 per part de l’aviació italiana
que secundava el govern de Franco.
Aquests danys van originar espais enmig de Ciutat Vella, que més tard es
van convertir en places de la mà d’arquitectes de la ciutat i la voluntat de
l’Ajuntament. Per tant, coneixerem de
molt a prop l’origen d’aquestes places,
que nosaltres hem batejat com a “italianes”, alhora que recordem els fatídics
fets i el context històric i social d’aquell
moment.
Professorat: Insòlitbarcelona

Dissabte 6 de maig
Anirem de la Garriga al Figaró, passejant entre el Montseny i els cingles d’en
Bertí, allà on l’aigua del riu Congost ens
obrirà pas per anar d’una població a l’altra. Dificultat baixa.
Professor: Miquel Carandell, del Centre d’Història de la Ciència UAB

Dissabte 20 de maig
Farem una descoberta dels valors naturals del Delta del Llobregat. Observarem la fauna i flora que habiten en
els diferents ambients naturals. Els miradors que hi ha al llarg del recorregut
ens permetran gaudir del paisatge i la
vegetació, i els aguaits faran possible la
identificació d’aus de les llacunes i maresmes. Dificultat baixa.
Professor: Xavier Folqué, de Fem
Natura

ITINERARI DE SITGES A
VILANOVA
Dissabte 27 de maig
Des de l’estació de Sitges, tot seguint la
ruta del GR-92, farem un recorregut que
ens portarà fins a Vilanova. Al llarg de
l’itinerari passarem per una costa plena
de petites cales amagades i racons deserts, fins a arribar a la platja del Far de
Vilanova. Dificultat baixa.
Professor: Miquel Carandell, del Centre d’Història de la Ciència UAB

L’AQÜEDUCTE DEL VALLÈS
Dissabte 3 de juny
Entre Cerdanyola i Trinitat Nova descobrirem aquesta construcció que abastia
d’aigua una part de Barcelona durant el
segles XIX i XX. Entre boscos, conreus i
ciutat encara queden vestigis d’aquesta
singular obra hidràulica. Dificultat mitjana.
Professor: Joan Solé, de Roada

FRANQUEIG
PAGAT

Centre Cívic Casa Golferichs

TALLERS
CULTURALS/
ITINERARIS

MAPA
C. Consell de Cent
Parc de Joan Miró

C. Diputació

C.Urgell

Dissabte 6 de maig
Entre maig i juny, els roserars assoleixen el zenit de la seva floració i és en el
parc de Cervantes, de singular bellesa i
història, que la flor esdevé protagonista.
Parlarem de les roses Madame Antoine
Meilland i dels processos de cultiu i creació de noves varietats d’aquestes flors.
Professores: Victòria Medina i Lourdes
Roca, de Tròpic de Capricorni, Eix de
Divulgació Científica i Cultural

EL CAMÍ VELL DE SARRIÀ

ITINERARIS DE NATURA

C. Comte Borrell

Divendres, de 19 a 21 h. (Sortida
pràctica dissabte 27 de maig de 10
a 14 h)
Inici: 19 de maig (4 sess.)
Preu: 49,73 € (Socis de l’Espai de
fotografia: 42,23 €) (Dte. TR3SC)
Fotografiar la natura implica el coneixement de l’entorn i unes tècniques fotogràfiques específiques. Treballarem les
eines necessàries que ens permetran
captar des de paisatges fins als elements més propers, com plantes o invertebrats. Veurem quins són els millors
objectius per a cada situació, les tècniques més adients per captar amb resultats sorprenents el món que ens envolta
així com els accessoris imprescindibles.
Professor: Albert Lleal

Dilluns, de 9.45 a 11.45 h.
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 59,68 €
Ens introduirem en l’ús dels ordinadors,
descobrint el seu funcionament bàsic
per tal de perdre la por i adquirir uns
coneixements que ens permetran practicar i anar agafant confiança en el seu
funcionament i incorporar-lo poc a poc
en el nostre dia a dia.
Professor: David Marco

ITINERARIS DE CIUTAT

LA DRETA DE L’EIXAMPLE,
PASSATGE A PASSATGE

C. Viladomat

UN PARC, UN ROSERAR I
MADAME ANTOINE MEILLAND

ITINERARIS TEMÀTICS

Dissabte 27 de maig
Enguany se celebren els 80 anys del
que es va conèixer com a “Els fets de
maig” on la Generalitat de Catalunya
i el govern de la República es van enfrontar als milicians de la CNT-FAI, les
JLC i al POUM. Seguirem els passos de
George Orwell, testimoni directe dels
fets, durant la seva estada a Barcelona
i visitarem alguns dels escenaris clau
de la Guerra Civil espanyola a la nostra
ciutat. Tot passejant per la Rambla i per
les seves proximitats, parlarem sobre la
crema de convents, els brigadistes internacionals, els bombardejos i la vida
quotidiana en temps de guerra.
Professora: Alba Casaramona

encara elements i escenaris que ens
permeten recuperar l’essència d’una
cosmovisió fantàstica d’idees i creences basades en la terra, les estacions,
els temps o l’agricultura i capaces de
capgirar per uns dies l’ordre i la moral
establerta.
Professorat: Androna Cultura

C. Calàbria

INFORMÀTICA 1

FOTOGRAFIA DE NATURA I
MACRO

Tallers d’iniciació, especialització i aprofundiment en fotografia a l’Espai CatalàRoca (Llança, 21). Consulta’ls tots a la
web del centre. Aquest trimestre destaquem:

Els itineraris es fan els dissabtes, 10 a
13 h, a excepció de la “Visita a la Generalitat de Catalunya i el seu entorn”,
que es farà d’11 a 14 h, i “El boom de la
literatura llatinoamericana a Barcelona”,
que tindrà lloc un divendres, de 18 a 21
h. Preu: 14,92 €. Places limitades.

ELS FETS DE MAIG I GEORGE
ORWELL

C. Rocafort

Dimarts, d’11.30 a 12.45 h
Inici: 2 de maig (8 sess.)
Preu: 49,73 €
Art marcial que treballa la coordinació
de moviment i la respiració, concentrant
la nostra ment en l’harmonia per renovar-nos per dins i per fora.
Professora: Estela Quesada

ESPAI DE FOTOGRAFIA
F. CATALÀ-ROCA

ITINERARIS

D’abril a juny de 2017

Urgell
Pl. Espanya

Espai de fotofografia
Gran Via de les Corts Catalanes Rocafort
F. Català-Roca
Av

.P

ar

al·

lel

9-50-H12
9-50-H12

Centre Cívic
Golferichs

C. Sepúlveda

ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs@golferichs.org

De dilluns a divendres,
de 10 a 22 h.
Dissabte, de 10 a 14 h.

COM ARRIBAR-HI

SEGUEIX-NOS

Urgell-L1, Rocafort-L1
Bus 41, 50, H12
Equipament parcialment accessible

golferichs.org
facebook.com/golferichs
twitter.com/ccgolferichs
instagram.com/ccgolferichs

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha
facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable.
Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els
nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a
l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que
hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el
consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de
dades de caràcter personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a
08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol moment.
En el seu cas, en qualsevol moment pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques
adreçant-se a la direcció assenyalada de correu-e.

Gestió tècnica: LÚDIC 3 SCCL

bcn.cat/ccgolferichs

Foto portada: flickr / agemo

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL

PILATES INTENS

TAI-TXI INICIACIÓ

hop per tal de poder aprofundir en els
coneixements adquirits en la primera
part d’aquest curs.
Professor: Sergi Ollé

C. d’Entença

Dimarts, de 10 a 11 h. Inici: 2 de
maig (8 sess.)
Preu: 39,78 €
Professora: Maria Closas
Dijous, de 11.45 a 12.45 h. Inici: 27
d’abril (9 sess.)
Preu: 44,76 €
Professora: Naiara Celades
Farem gimnàstica hipopressiva, tonificació, cardio i estiraments acompanyades dels nostres fills/es. Podràs
realitzar l’activitat a partir d’aquests
terminis: 6 setmanes després de part
vaginal i 8 setmanes després d’una
cesària. Per a aquest curs es farà una
inscripció per a cada adult i podrà venir
amb un nen/a.

Dimecres, de 10.15 a 11.30 h
Dimecres, d’11.45 a 13 h
Inici: 3 de maig (8 sess.)
Preu: 49,73 €
Des del respecte a l’harmonia natural
del cos, es fan propostes que ajuden
a alliberar tensió, recuperar flexibilitat i
to muscular d’una forma simple i fluïda.
Professora: Mireia Torrent

T’agradaria tenir un coneixement òptim
de la teva càmera de fotos, entendre
com funciona el menú i els diferents
ajustos per treure-li el màxim partit?
Treballarem les possibilitats de la càmera, qualitats, formats d’imatge, llum,
color i composició... També farem sessions pràctiques per aplicar la teoria i
poder aconseguir un resultat professional, i sessions d’edició d’imatge –petits
ajustos que faran que les fotos siguin
unes altres-. Cada alumne ha de dur la
seva pròpia càmera.
Professor: Luís Giménez

C. Vilamarí

MAMIFIT

GIMNÀSTICA SUAU I
RELAXACIÓ

Divendres, de 9.45 a 11 h.
Inici: 28 d’abril (9 sess.)
Preu: 55,95 €
Professora: Gemma Arné
Dilluns, de 18.15 a 19.30 h.
Inici: 8 de maig (6 sess.)
Preu: 37,30 €
Divendres, de 17 a 18.15 h.
Inici: 5 de maig (7 sess.)
Preu: 43,51 €
Professora: Clàudia Sol

C. Llançà

Divendres, d’11.30 a 12.30 h
Inici: 28 d’abril (9 sess.)
Preu: 44,76 €
Taller familiar on a través del jocs, cançons i activitats anirem introduint la
música en la vida dels infants. Es farà
una inscripció per a cada adult i podrà
venir amb un infant.
Professora: Ana Francesca Salcedo

posem un conjunt d’exercicis suaus
i precisos mitjançant els quals poder
relaxar i reforçar les diferents parts del
cos, augmentant la capacitat de mobilització de les articulacions i la flexibilitat de la musculatura.
Professora: Tito Palau

C. Tarragona

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A
INFANTS (D’1 A 3 ANYS)

