Sílvia Omedes, directora de la Fundació Photographic Social Vision analitzarà en profunditat l’estat i l’evolució del fotoperiodisme d’avui. Quins són
els agents principals en la indústria, la producció i el consum d’imatges?
Qui és responsable dels relats que consumim a diari? I quins són els reptes
per mantenir viva la funció social i el valor del fotoperiodisme? Ha mort el
fotoperiodisme o està vivint un canvi de rumb?

SESSIÓ ESPECIAL DE LABORATORI: DOBLE EXPOSICIÓ
Dies 17 i 18 de desembre, a les 17 h
Preu: 3,34 €.
Socis i sòcies: gratuït. Inscripció prèvia a golferichs.org
A càrrec de Maribel Mata

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «PER_CROMWELL»

Per Cromwell

Dimarts 19 de novembre, a les 19 h
A càrrec de Vicenç Altaió, autor del text del llibre «per_cromwell»,
Roser Faura, Puigfaura Edicions i editora del fotollibre «per_cromwell»,
i Josep Rigol, fotògraf i gestor cultural
Sala d’actes - Casa Golferichs
Entrada gratuïta. Cabuda limitada
Aquest llibre és fruit de la fascinació
dels editors quan van descobrir el treball del fotògraf Per Cromwell a Instagram. Puigfaura Edicions, nova editorial de Sabadell, hi va veure la dualitat
en el diàleg entre pàgines confrontades, a la qual s’hi va afegir la dualitat
imatge/paraula, gràcies a la intervenció del assagista i poeta Vicenç Altaió.
El resultat és «per_cromwell», un llibre
bell, editat amb cura i elegància.

TROBADES FOTOGRÀFIQUES

«Explica’ns una història» - dijous 12 de setembre, a les 18.30 h
«Una narració conjunta» - dimarts 29 d’octubre, a les 18.30 h
«La pell de Diane Arbus» - dimarts 3 de desembre, a les 18.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org
Punt de trobada per compartir i comentar el teu treball amb altres aficionats a la fotografia. Per a cada sessió
proposem un tema i ens reunim per
posar en comú els diferents resultats,
comentant els aspectes tècnics i de
llenguatge en un ambient participatiu i
distès on tothom hi és benvingut!

CREACIÓ D’ÀLBUMS FOTOGRÀFICS AMB EL TEU ARXIU
FAMILIAR

Kokoro Enquadernació Artesanal

Divendres 4 d’octubre, a les 18 h
Divendres 4 d’octubre, a les 19 h
A càrrec de Kokoro Enquadernació Artesanal
Amb motiu de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
Inscripcions a partir del 27 de setembre, a golferichs.org

Aprèn com crear des de zero i de forma completament manual un àlbum fotogràfic per
recopilar les fotografies analògiques del teu
arxiu familiar. Sabies que guardar-les en caixes de sabates accelera el seu deteriorament?
Cristina Sánchez, de Kokoro Enquadernació
Artesanal, també ens explicarà com conservar
i protegir el nostre material fotogràfic del pas
del temps.

Activitats
i tallers

MAPA

Tardor 2019

RACÓ DE LECTURA: FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I
FOTOPERIODISME
A partir del dilluns 23 de setembre

Vine a gaudir cada trimestre d’una selecció de llibres de fotografia temàtics
gràcies a la col·laboració de la biblioteca Esquerra de l’Eixample – Agustí
Centelles. En aquesta ocasió dediquem el racó de lectura a la fotografia
documental i el fotoperiodisme, un gènere que en els últims anys ha estat
partícip d’un canvi substancial en el seu llenguatge i modes d’expressió,
presentació i difusió. Tindrem llibres d’assaig amb teòrics del medi juntament amb autors consagrats en l’àmbit del fotoperiodisme i nous talents de
la fotografia documental.

CONVOCATÒRIES
RODAMONS 2019 (4a edició)

Data límit: diumenge 22 de setembre, a golferichs.org/catalaroca
Vols formar part d’una exposició col·lectiva de fotografia de viatges? Pots
participar-hi amb fotografies de llocs propers o llunyans, exòtics o comuns,
lluminosos o immersos en la foscor, de paisatge, urbanes, arriscades o melancòliques… Ara tens l’oportunitat de compartir l’experiència del viatge i la
teva mirada fotogràfica en una exposició col·lectiva a la Sala d’exposicions
el Xalet, de la Casa Golferichs.

AUTOSERVEI
A l’Espai posem a l’abast equipaments i recursos perquè pugueu materialitzar les vostres idees, compartir-les i intercanviar coneixements. Per a qui ho
vulgui, amb assessorament personalitzat.
Laboratori analògic B/N i color i escàner de negatius

Sessions especials i processos fotogràﬁcs

Espai de fotograﬁa
Francesc
Català-Roca

FRANQUEIG
PAGAT

Descobreix les possibilitats de la doble exposició,
una tècnica que va sorgir en els inicis de la fotografia i que permet obtenir imatges superposades en
un mateix fotograma, a mode de palimpsest. Realitzarem el procés complet: des de la càmera, la fulla
de contactes i la còpia definitiva.

Català-Roca

Dimarts 5 de novembre, a les 19 h
A càrrec de Silvia Omedes, directora de Photographic Social Vision
Sala d’actes - Casa Golferichs
Entrada gratuïta. Cabuda limitada

Raúl Hidalgo

CONFERÈNCIA: «HA MORT EL FOTOPERIODISME?»

Equipament: ampliadores de B/N i color de pas universal i format mig, assecadora de negatius i paper (plàstic i fibra), procesadora de negatiu color
i escàner pla de negatius i diapositives. L’usuari ha de portar el paper i els
filtres. Els químics utilitzats són reciclats.
Tiquet diari autoservei de laboratori analògic o escàner pla: 3,34 € (socis: gratuït).

ADREÇA
Espai de fotograﬁa F. Català-Roca
C/ Llança, 21. Baixos · 08015 Barcelona
Tel. 93 325 72 91 - 93 325 77 87
www.golferichs.org/catalaroca
info.catalaroca@golferichs.org
instagram.com/espaicatalaroca
facebook.com/espaicatalaroca
twitter.com/espaicatalaroca

Bicing
Equipament accessible

HORARIS
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dimecres, de 10 a 14 h
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les
vostres dades personals s’incorporaran al ﬁtxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais
municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la ﬁnalitat de la gestió de les activitats i dels
usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició,
adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat de Protecció
de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de
Barcelona. ludic3@ludic3.cat.
Gestió tècnica: Lúdic 3 SCCL
-

Plató fotogràﬁc
Amb equip bàsic d’il·luminació (llums de flaix, llums continues, fons de plató,
fotòmetre, caixa de llum, reflectors i con), per dur a terme els teus projectes
fotogràfics. Preu per a dues hores: 22,45 € (socis: 11,22 €) . Preu per a professionals i empreses: 70 €.
Horari de l’autoservei
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h. Dimecres, de 10 a 14 h en torns de dues
hores. Cal reserva prèvia.
Carnet de soci
Amb el carnet de soci l’ús del laboratori i l’escàner pla és gratuït i té un
15 % de descompte en tots els cursos. Inscripció gratuïta a les “Sessions
especials i processos químics”, tarifa reduïda per a l’ús del plató fotogràfic i
descomptes especials al laboratori Visual Korner.
Quotes: Jove (de 16 a 25 anys): 30,25 €. Adult: 36,30 €

Pl. Espanya-L1 i L3, i FGC
Bus 13, 46, 52, 91, D40,
H12, H16, V7

@ccgolferichs

Assun Badia

INICIA’T
FOTOGRAFIA PROFESSIONAL AMB SMARTPHONE

Dimecres, de 16.30 a 18 h. Del 2 d’octubre al 20 de novembre (12 h) (8 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)
La tecnologia actual està revolucionant la fotografia amb dispositius lleugers i
versàtils que permeten obtenir imatges de qualitat professional. Comprova si el
teu smartphone és compatible amb aplicacions com Manual Camera (Android),
Procam (iOS) o similars i aprèn les tècniques bàsiques de fotografia, com l’ISO o
la velocitat, sense necessitat de carregar amb una càmera rèflex.
Professor: Luis Giménez

TÈCNIQUES BÀSIQUES (1r nivell): CONEIXEMENT DE LA
CÀMERA

Grup 1: Dimecres, de 19 a 21 h. Del 25 de setembre al 13 de novembre (16 h) (8 sess.)
Grup 2: Dimecres, de 10 a 12 h. Del 9 d’octubre al 27 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €)
Coneix la tècnica per controlar de forma manual la teva càmera i descobreix les
infinites possibilitats que et pot oferir manipulant els diafragmes, les velocitats,
el control de l’exposició o les distàncies focals. Realitzarem visionats de grans
mestres de la fotografia i pràctiques a l’exterior, fixant-nos en aspectes bàsics
de llum i composició.
Grup 1 - Professora: Maribel Mata
Grup 2 - Professor: Luis Giménez

FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA PER APRENDRE A MIRAR
Dijous, de 19 a 21 h. Del 26 de setembre al 21 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €)

Tant per visitar exposicions com per fer fotografies, és important saber llegir-les.
Descobrirem el sentit de les imatges més enllà dels aspectes tècnics visitant
exposicions i fent visionats de grans autors i autores. Reflexionarem sobre el
llenguatge fotogràfic contemporani ampliant el nostre bagatge visual. El cost
de l’entrada de les exposicions anirà a càrrec de l’alumne. Degut als horaris de
visita de les exposicions, l’horari del curs podrà modificar-se previ avís.
Professora: Ana Benavent

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES: DEL CREPUSCLE A LA
NOCTURNITAT

Dimecres, de 19 a 21 h. Del 2 d’octubre al 20 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €)
Taller per posar en pràctica tècnica i creativitat alhora. Fotografiarem la ciutat
amb ulls curiosos posant especial èmfasi a les exposicions llargues, el moviment, la composició i l’enquadrament, a partir dels aspectes més característics
que ens ofereix la tardor: els matisos de la llum i les seves dominants durant
l’impàs que va del crepuscle a l’obscuritat de la ciutat.
Professor: Luis Giménez

RETOC DIGITAL AMB LIGHTROOM

Dimarts, de 19 a 21 h. Del 8 d’octubre al 12 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)
Lightroom Classic és l’aplicació d’Adobe pensada específicament per a fotògrafs. Coneix bé totes les eines i opcions disponibles per al revelat, els arxius
RAW i l’edició en lot per optimitzar el flux de treball, a més de les múltiples
possibilitats de retoc que ens ofereix el programa.
Professora: Esther Navalón

La maquetació és un dels elements clau per a la publicació de fotollibres, sent InDesign una eina essencial per crear relacions entre
imatges, text i espais en blanc. En aquest taller s’explicaran les funcions bàsiques del programa a través de la maquetació d’un fotollibre senzill, pas a pas, fins a la impressió final. Resoldrem els dubtes
que sorgeixin durant el procés i veurem el resultat físicament imprès.
Professora: Cristina Sánchez, de Kokoro Enquadernació Artesanal

INICIACIÓ A LA IL·LUMINACIÓ D’ESTUDI

Dilluns, de 19 a 21 h. Del 30 de setembre al 4 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)
Aprèn realitzant exercicis de bodegó, retrat o producte, quin és el funcionament
de la llum al plató fotogràfic i aconsegueix la il·luminació que desitges. Veurem
els diferents esquemes d’il·luminació i els secrets per disposar d’un ventall d’estètiques ben ampli. Recrearem tant llums naturals com efectes més sofisticats
i complexos.
Professora: Ana Benavent

«Paisatges inconscients» ens mostra
muntanyes i dunes que ja no existeixen, creades a partir de materials
acumulats provisionalment durant el
procés de construcció d’un enorme
centre comercial. Sota un cel negre
omnipresent, David Momblan Villalba
captura un paisatge en transformació,
quasi lunar, despullat i agrest amb formes de gran bellesa que conviden a
la contemplació pausada i a la reflexió en torn a l’especulació del terreny.

ENQUADERNACIÓ DE FOTOLLIBRES

Divendres, de 19 a 21 h. Del 15 de novembre al 13 de desembre (8 h) (4
sess.)
Preu: 39,78 € (Socis: 33,78 €).
Posarem en pràctica les tècniques aplicades i recursos d’enquadernació per
al desenvolupament del nostre fotollibre. Descobrirem exemples que ens
guiaran en el procés i ens fixarem en la relació existent entre el disseny de
l’enquadernació i el missatge artístic que volem transmetre, incorporant el
propi procés d’enquadernació al discurs del nostre projecte fotogràfic. Els
materials aniran a càrrec de cada alumne.
Professora: Cristina Sánchez, de Kokoro Enquadernació Artesanal

L’EXPOSICIÓ PERFECTA. SOLUCIONS FÀCILS A PROBLEMES
DIFÍCILS
Dijous, de 19 a 21 h. Del 3 d’octubre al 14 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)

Aconseguir la millor exposició en diferents condicions de llum acostuma a ser
tot un repte tècnic. Aprofundirem en conceptes com la interpretació de l’histograma, l’ús del fotòmetre, l’exposició a la dreta i a resoldre les diferents situacions que es puguin donar, com els contrallums, les escenes amb poca llum o
amb contrastos elevats.
Professora: Esther Navalón

Exposicions a l’Espai
Carrer de Llança, 21. Dimarts i divendres, de 17 a 19 h. Dimecres,
de 12 a 14 h.

SOLITUD

Fotografies d’Oriol Puchol Coll
Del 27 de setembre al 18 d’octubre
Inauguració: divendres 27 de setembre, a les 19.30 h

LABORATORI / PROCESSOS QUÍMICS

El jove fotògraf Oriol Puchol Coll explora a través
d’aquesta exposició no només la solitud en un sentit
físic i literal sinó com una idea transversal que va més
enllà, una soledat anímica i profunda, causada pels
canvis de la societat actual.

INICIACIÓ AL LABORATORI EN BLANC I NEGRE

Divendres, de 18.30 h a 21 h. Del 20 de setembre al 25 d’octubre (15 h) (6 sess.)
Preu: 74,60 € (Socis: 63,34 €)

LA FOTOGRAFIA A ESPANYA I CATALUNYA: AUTORS I
TENDÈNCIES

Aprèn les eines indispensables per fer còpies al laboratori o revelar els teus
propis rodets. Veurem com treballar amb les tires de prova, descobrirem
com controlar el contrast de la fotografia en blanc i negre i el valor i funció
de les reserves.
Professora: Maribel Mata

Dilluns, de 19 a 21 h. Del 7 d’octubre a l’11 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)
Un recorregut a través de la fotografia espanyola i catalana, des dels orígens fins
a l’actualitat. Descobrirem les tendències, col·lectius, galeries i els noms més
rellevants del panorama nacional. Parlarem entre d’altres de Pere Català-Pic,
Francesc Català-Roca, Agustí Centelles, Ramón Masats, Colita, Joan Colom,
Cristina García Rodero, Gabriel Cualladó, Leopoldo Pomés, Joana Biarnés, Isabel Muñoz o Joan Fontcuberta.
Professora: Marta Piñol, doctora en Història de l’Art

ACTIVITATS PER A JOVES (DE 14 A 18 ANYS)

Momblan Villalba

- Carnet Català-Roca. 15% per a tots els socis i sòcies
- Carnet Jove. 15% per a socis i sòcies de 12 a 30 anys
- UPIFC 15% per a membres del sindicat

Fotografies de David Momblan Villalba
Del 26 de novembre a l’11 de gener
Inauguració: dimarts 26 de novembre, a les 19.30 h

A DINS
INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA

Divendres, de 16 a 17.30 h. Del 4 al 25 d’octubre (4 sess.) Gratuït per a
joves de 14 a 18 anys. Inscripcions a golferichs.org. Places limitades.

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL. NOVES NARRATIVES

Si tens entre 14 i 18 anys, t’agrada la fotografia i tens coses a dir, aquest
taller és per a tu. Aprendrem aspectes de composició i llenguatge, a aprofitar la llum i tenir control de la càmera o el mòbil amb mode manual. Veurem
autors i autores que et sorprendran i farem pràctiques que et serviran per
fer millors fotos.
Professora: Ana Benavent

Dimecres, de 19 a 21 h. Del 20 de novembre a l’11 de desembre (8 h) (4 sess.)
Preu: 39,78 € (Socis: 33,78 €)
L’equip docent d’El Observatorio ens donarà les claus per elaborar un projecte
fotogràfic narratiu o documental, a partir d’una metodologia que ens condueixi
al desenvolupament d’un llenguatge propi. A més, descobrirem nous referents
dins del gènere de la fotografia documental que ens serviran per enriquir la nostra perspectiva.
Professors: Eugeni Gay, Camilla de Maffei, Roberto Feijoo i Felipe Abreu
d’El Observatorio

EXPOSICIONS
Casa Golferichs – el Xalet
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h

FOTOGRAVAT A PARTIR D’IMATGE FOTOGRÀFICA

Dimarts, de 19 a 21 h. De l’1 d’octubre al 5 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €).
Caldrà abonar un suplement per a material a l’inici del curs

RODAMONS 2019

Exposició col·lectiva
Del 15 d’octubre al 16 de novembre
Inauguració: dimarts 15 d’octubre, a les 19.30 h

El foto polímer és una tècnica de gravat fotogràfic que es presenta com una
alternativa més segura, no tòxica i amb un procés de creació més ràpid que
el gravat tradicional o la impressió en relleu. En aquest curs insolarem planxes
de polímer a partir de fotolits digitals fotogràfics, utilitzant i aprofundint en les
trames per aconseguir escales tonals completes.
Professora: Maria Pujol, del Taller de Gravat Manera Negra

Participa amb les teves millors imatges a la 4a edició
de «Rodamons», una exposició col·lectiva que recollirà una selecció de les millors fotografies de viatges,
des dels indrets més propers fins als més llunyans
del planeta. Convocatòria de participació oberta fins
al 22 de setembre, a golferichs.org/catalaroca.

Exposició d’Assun Badia
Del 25 d’octubre al 6 de desembre
Inauguració: divendres 25 d’octubre, a les 19.30 h
La mirada de l’autora ens porta a
espais interiors de llums càlides
creant un entorn íntim on els retrats
conflueixen amb els reflexes, les
superposicions o el joc de colors.
Fotografies que conviden a entrar
i observar els moments de gestos,
abstraccions, dubtes, solitud, calma, espera… imatges que ens porten a un estar «a dins».

Assun Badia

Descomptes (inscripcions presencials):

PAISATGES INCONSCIENTS

Divendres 8 de novembre, de 18 a 21 h.
Preu: 20,69 € (Socis: 17,61 €)

Oriol Puchol Coll

Inscripcions presencials i en línia:
A partir del dilluns 2 de setembre. En línia a les 7 h a través de golferichs.org.
Presencials, a partir de les 9 h a la Casa Golferichs i a les 17 h a l’Espai de fotografia. Horaris: a l’Espai, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h, i també els dimecres, de 10 a 14 h. A Golferichs, de dilluns a divendres, de 10 a 20 h. Dissabtes,
de 10.30 a 13.30 h. Dissabtes de setembre tancat.

MAQUETACIÓ DE FOTOLLIBRES AMB INDESIGN

ESPECIALITZA’T

Nicolás Rivas

CURSOS, TALLERS I SEMINARIS

ACTIVITATS
Xerrades, presentacions, visites guiades...
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ «LA BELLESA DE LES
LÍNIES»
Dimarts 17 de setembre, a les 18 h
A càrrec de la Fotocolectania
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Fotocolectania presenta una selecció de les grans
obres de la història de la fotografia del segle XX
i XXI. Una mostra que uneix, a través de la força
de les línies i les qualitats estètiques de la imatge,
autors i autores tan cabdals com Rober Adams,
Walker Evans, Rineke Dijkstra, Man Ray, Berenice
Abbott o Lee Friedlander.
Cig Harvey, The Pale Yellow Cadillac, Sadie, Portland, Maine, 2010 - © Cig Harvey

