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ITINERARIS
De setembre a novembre de 2020

Casa Golferichs

Centre Cívic Casa Golferichs
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INSCRIPCIONS

Inici de les inscripcions: dilluns 7 de setembre de 2020.
El primer dia en línia a partir de les 7 h i presencialment a partir de les 10 h. Es repartirà un número per persona.
La resta de dies:
Per internet a través de golferichs.org
Al centre cívic: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20h.
Descompte Carnet Jove: 15% en tots els cursos per als titulars (de 12 a 30 anys). Inscripció només presencial
Curs nou
Extracte normativa tallers centres cívics Eixample:
· Les places són limitades en totes les activitats.
· 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.
· Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, excepte en cas d’anul·lació total del taller per
part de l’organització.
Mesures de prevenció per la Covid-19
· Es recomana el pagament amb targeta o fer la inscripció en línia
· Per garantir la seguretat de tothom, s’ha reduït el nombre de tallers, que facilitarà la neteja entre classes de les aules.
· Per la mateixa raó, es respectarà la distància interpersonal i la cabuda de les sales serà reduïda, cosa per la qual el
nombre de places serà menor.
· Alguns tallers s’oferiran en línia i d’altres tindran la doble opció presencial i en línia.
· En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el
desenvolupament presencial de l’activitat a la que ha estat inscrit/a (donat que aquesta circumstància pot restringir
l’accés a l’equipament), el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual i es
reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs
es consideri cancel·lat o suspès.
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CIÈNCIES I HUMANITATS

DEL BIG BANG ALS FORATS
NEGRES
Dilluns de 20 a 21.30 h
Inici: Del 28 de setembre al 16 de
novembre (10,5 hores)
Preu: 54,26 €

Viatjarem als confins de l’Univers i a
un temps remot on la natura desperta
grans misteris. Assistirem al naixement dels primers nuclis i els àtoms
i com aquests s’agruparen per formar
els cossos celestes més impressionants que podem observar al firmament. En aquest recorregut posarem
l’atenció tant en els elements més
propers, com és la Via Làctia, com
en objectes més remots i enigmàtics,
com són els forats negres.
Professor: Lluc Garcia

pregunta ningú, sé què és el temps,
però si ho he d’explicar, deixo de saber-ho”. No hi ha dubte que som éssers temporals i justament aquesta
condició ha donat fruit a obres d’art
extraordinàries. La naturalesa del
temps, però, segueix sent un misteri.
Hi ha esdeveniments que només passen en un sentit: per què els gots cauen i es trenquen però els bocins de
vidre a terra no s’agrupen per formar
un got? En aquest curs treballarem
com s’ho ha fet la ciència per entendre el temps i explorarem què diuen
les últimes teories que miren d’entendre aquest paràmetre tant misteriós
com fonamental de les nostres vides.
Professor: Toni Pou, d’Eduscopi

Estem sols a l’Univers? Hi ha vida
intel·ligent fora de la Terra? Com podrien ser les formes de vida extraterrestres? Totes aquestes preguntes
formen part d’una de les grans recerques de la humanitat: entendre’ns
i situar-nos a l’Univers. Fa poques
dècades, les respostes a aquestes
preguntes només podien ser especulacions amb més o menys fonament.
Avui, gràcies al desenvolupament de
la ciència i la tecnologia, es poden
afrontar amb eines més rigoroses. En
aquest curs explorarem la feina dels
científics que busquen vida extraterrestre i veurem en quin estat es troba
el nostre coneixement sobre els nostres possibles companys d’Univers.
Professor: Toni Pou, d’Eduscopi

QUÈ ÉS EL TEMPS?
Dimecres, de 18 a 20 h
Dies 28 d’octubre i 4 de novembre
(4 hores)
Preu: 24,30 €

Ja ho va dir Sant Agustí: “Si no m’ho

ANEM AL TEATRE
Dijous, de 20 a 21.30 h
Inici: De l’1 d’octubre al 19 de
novembre (7,5 hores)
Preu: 38,76 €

L’ODISSEA DE BUSCAR VIDA
FORA DE LA TERRA
Dimecres, de 18 a 20 h
Dies 7 i 14 d’octubre (4 hores)
Preu: 24,30 €

Partint del fet que la informació sobre
el jazz que ens arriba a través dels
mitjans de comunicació, però, també
la que apareix en llibres suposadament seriosos, és molt incompleta,
esbiaixada i confosa. Aquesta tardor,
amb les seves cinc sessions, corregirem i completarem aquesta informació explorant algunes de les parcel·
les de la música de jazz on s’amaguen
alguns tresors valuosos que cal treure
a la llum.
Professor: Ricard Gili, president
de la Societat Catalana de Jazz
Clàssic i director de la Big Bang
La Locomotora Negra.

DELINQÜÈNCIA I CIUTAT. UNA
MIRADA CRIMINOLÒGICA
Dijous, de 18 a 19.30 h
Inici: De l’1 d’octubre al 19 de
novembre (10,5 hores)
Preu: 54,26 €

Una introducció teòrica de la disciplina, per tal d’analitzar quatre temes rellevants en termes de seguretat a les
grans ciutats com són la gentrificació,
la immigració, el masclisme i el narcotràfic. A més, s’analitzarà el sistema
de justícia penal i veurem en quines
condicions és possible la reinserció i
si hi ha alternatives a la presó.
Professor: Roger Mancho, investigador, sociòleg i criminòleg

ESCOLTAR JAZZ AMB RICARD
GILI: ELS TRESORS OCULTS
DE LA MÚSICA DE JAZZ
Dijous, de 20 a 21.30 h
Del 8 d’octubre al 19 de novembre
(7,5 hores)
Preu: 38,76 €
Places presencials i en línia

Una trobada quinzenal per comentar el
bo i millor de la cartellera teatral barcelonina. Comentarem les obres des
d’un punt de vista crític, tècnic i històric amb l’actriu Eli Iranzo. Les entrades
aniran a càrrec dels participants.
Professora: Eli Iranzo

HISTÒRIA DE LES RELIGIONS:
INTRODUCCIÓ ALS
CRISTIANISMES I LES SEVES
MODULACIONS
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: Del 28 de setembre al 16 de
novembre (10,5 hores)
Preu: 54,26 €

Recorregut històric i antropològic per
tal de reflexionar al voltant de les diverses formes de religiositat que anomenem amb l’apel·latiu de cristianismes,
incidint en la seva profunda pluralitat i
en els múltiples sincretismes que les
caracteritzen. Escrutarem els contextos socials de la progressiva aparició
del cristianisme primitiu, les similituds
i diferències amb el judaisme i la seva
configuració com a creença institucional, així com les primeres escissions
que van de la mà de la seva expansió
territorial. Reflexionarem entorn de
fenòmens que ens són culturalment
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pròxims emprant una òptica que ens
permeti veure’ls amb perspectiva i
des d’un punt de vista intercultural.
Professor: Joan Manuel Cabezas,
doctor en antropologia social i
cultural.

EL LLEGAT DE LES
“PRIMAVERES ÀRABS”
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Inici: Del 28 de setembre al 16 de
novembre (10,5 hores)
Preu: 54,26 €

Després de gairebé deu anys, les mal
anomenades primaveres àrabs han
deixat un panorama poc encoratjador
als països on es van produir. Excepte
el cas tunisià, tot el Pròxim Orient i algunes parts d’Àfrica han vist com s’ha
deteriorat la seva situació política i ha
crescut la conflictivitat bèl·lica. Una
anàlisi per fer balanç de la influència
d’aquelles primaveres en un Pròxim
Orient immers en el procés de reordenació, després d’un segle de tractats i acords signats per les potències
europees que es van repartir, el 1919,
les despulles de l’Imperi otomà.
Professora: Rokayah Navarro,
doctora en història

LA CONSTRUCCIÓ DELS
ESTATS UNITS D’AMÈRICA
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: Del 29 de setembre al 17 de
novembre (12 hores)
Preu: 62 €

Aquesta tardor que hi haurà eleccions
presidencials als EUA, pot ser un bon
moment per repassar la història de la
construcció d’aquesta gran potència
mundial. Analitzarem la implantació
de les tretze primeres colònies, els
aspectes que les van transformar i
com es va anar construint el seu sistema de partits. Parlarem dels processos d’emancipació de la població
esclava que va acabar precipitant la
Guerra de Secessió, per acabar explicant la construcció de la democràcia
nord-americana i la industrialització
que farà que els tentacles de la gran
potència arribin a pràcticament qualsevol part del planeta.
Professora: Rokayah Navarro,
doctora en història
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PINTURES I RELLEUS DE
L’ANTIC EGIPTE

MIGUEL DE UNAMUNO, ENTRE
L’ESSÈNCIA I L’EXISTÈNCIA

Dimecres, de 10.30 a 12 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (12 hores)
Preu: 62 €
Places presencials i en línia

Dilluns, de 10 a 12 h
El 19 i el 26 d’octubre (4 hores)
Preu: 24,30 €

Coneixerem les claus visuals per interpretar el sistema de representació
característic de les arts bidimensionals faraòniques: la pintura i el relleu. Ens endinsarem en el seu valor
màgic i simbòlic i coneixerem les
seves tècniques i recursos estètics.
Farem a més, una aproximació històrica d’aquestes tècniques artístiques,
analitzant els seus mil·lennis d’evolució, els seus estils i les creacions més
rellevants que van ornamentar objectes, temples o tombes.
Professora: Susanna Alegre,
arqueòloga i egiptòloga

ARTISTES EGIPCIS DE DEIR
EL-MEDINA I LA VALL DELS
REIS
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (12 hores)
Preu: 62 €

Deir el-Medina és la localitat que en
l’antiguitat van habitar els artistes que
van construir les tombes dels faraons
a la Vall dels Reis i les tombes de la
Vall de les Reines. Van ser creadors
d’obres que encara avui ens meravellen, però també el poble on van viure
ens ofereix una documentació única
sobre la quotidianitat, l’organització
burocràtica, els conflictes legals,
l’organització de la feina, els rituals
funeraris, les creences. Però, sobretot, ens aproxima a la vida palpitant
d’un poble molt especial en temps
faraònics.
Professora: Susanna Alegre,
arqueòloga i egiptòloga

Instruït en el moviment racionalista
i positivista, Unamuno es va preocupar sempre per l’ésser en el món
circumdant, és a dir, per les persones
de carn i ossos. Aquesta preocupació
el va portar a desenvolupar un pensament existencialista, segons alguns
de caràcter cristià, segons altres
agnòstic. La veritat és que Unamuno
va divagar entre la fe i la raó al llarg
del seu pensament filosòfic de manera circular. Clar exemple d’això són les
seves dues obres filosòfiques més rellevants: Del sentimiento trágico de la
vida (1912) i La agonia del cristianismo
(1925). En elles ens mostra la seva vinculació cap a Kierkegaard a qui va denominar “germà” en el sentit més fraternal del terme. Tanta va ser la seva
identificació amb el filòsof danès que
podríem dir que Unamuno viu directament aquesta anomalia existencial
manifesta en l’angoixa i la desesperació tal com va afirmar Kierkegaard.
Professor: Joan Carles Gómez,
doctor en filosofia

AUGUSTE COMTE, LA
FILOSOFIA SOCIAL POSITIVISTA
Dijous, de 10.30 a 12 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

En un moment en què la mentalitat
europea expressa el liberalisme a través del mercantilisme i proclama la
igualtat política, sorgeix un moviment
filosòfic afí a aquesta idea d’avançar
i progressar en el pensament social.
El positivisme filosòfic pretén desvincular-se de tota acció i reflexió
metafísica, vol -davant de tot- fer del
pensament, un pensament social per
analitzar-lo des d’una sociologia científica. La filosofia social parteix de
la dicotomia entre ser-un i ser-altre.
Comte considera que aquesta dialèctica ha provocat un estancament
en la recerca del sentit existencial.
L’autor elabora una filosofia positiva, científica, que considera la raó i

la ciència com a úniques guies de la
humanitat capaces d’instaurar l’ordre
social sense apel·lar a obscurantismes teològics o metafísics.
Professor: Joan Carles Gómez,
doctor en filosofia

NIETZSCHE: EL SUPERHOME,
EL NIHILISME I LA MORT DE
DÉU. FILOSOFIA DEL MIGDIA
Dimarts, de 10.30 a 12 h
Del 29 de setembre al 17 de
novembre
Preu: 62 €

Per una compressió genèrica del pensament de Nietzsche podem establir un
recorregut a través dels termes: etern
retorn, voluntat de poder, superhome
i nihilisme. Vivim en successió circular
de la qual només podem sortir-ne trencant amb la voluntat de poder, tal com
va apuntar Schopenhauer, i només el
superhome és capaç de dur a terme
tal acte heroic. Això significa la llibertat
de les persones en el món de la mentida; és la reivindicació de Dionís sobre
Apol·lo. Però, després de la nihilització
dels valors establerts, s’ha de buscar
un equilibri entre Apol·lo i Dionís. Així,
l’objectiu de la filosofia del migdia és
organitzar totes les seves idees, unirles amb les anteriors, per aconseguir
una autèntica explosió filosòfica.
Professor: Joan Carles Gómez,
doctor en filosofia

MODERNISME. JA HO HEM
VIST TOT? SINGULARITATS
MODERNISTES
Curs que inclou visites al patrimoni
modernista poc conegut.
Dimecres, de 10.30 a 12 h –
classes al centre
Dimecres de 10.30 a 12.30 h - sortides
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (13,5 hores)
Preu: 69,75 €

Tothom coneix els grans mestres del
modernisme, però hi ha professionals
molt vàlids i creatius que no han tingut tanta difusió o permanència en
el temps. A les classes teòriques,
aprofundirem en les vides i obres dels
altres grans mestres de l’arquitectura,
l’escultura, la decoració i la pintura,
tots ells singulars i molt desconeguts.

A les sortides, anirem a la recerca de
cases modernistes amb històries i detalls, també molt singulars.
Professora: Judith Soler

DESCOBRINT EL MNAC
Dimecres, de 17 a 18.30 h –
classes al centre
Dimecres de 16.30 a 18 h –
visites al Mnac
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (12 hores)
Preu: 62 €

Farem una immersió en la Història de
l’art català coneixent les col·leccions
permanents del Museu d’Art Nacional
de Catalunya. Transitarem pels períodes i estils des del Romànic fins al
segle XX. La teoria s’impartirà a l’aula i a la setmana següent visitarem la
col·lecció del MNAC de l’època i estils
explicats. Una bona manera de redescobrir uns dels museus més importants de la ciutat i seguir obrint nous
horitzons a través de l’art. Entrades a
càrrec dels participants.
Professora: Mireia Puente d’Art x tu

HISTÒRIA DE BARCELONA
PAS A PAS
Dimecres, de 10.30 a 12.30 h
Del 7 d’octubre al 18 de novembre
(14 hores)
Preu: 72,33 €

Descobreix la història local in situ, on
les coses van passar. La memòria de
la ciutat se’ns revela a través de la veu
de les seves pedres, carrers, monuments i places. Us proposem passar
el matí de dimecres buscant pas a
pas moltes d’aquestes petjades històriques encara visibles de la industrialització de Barcelona, l’explosió
modernista i la història d’alguns dels
barris més canalles de la ciutat.
Professora: Meritxell Carreres
d’AdaptamBCN

DESCOBRIM BARCELONA
PAS A PAS
Dijous, de 17 a 19 h
Del 8 d’octubre al 19 de novembre
(14 hores)
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Del 6 d’octubre al 17 de novembre

(14 hores)
Preu: 72,33 €

Passejarem pels barris de Barcelona
per conèixer la història, les anècdotes i els llocs especials de la nostra
ciutat. Aquest trimestre descobrirem
alguns barris com Diagonal Mar o el
Front Marítim del Poblenou, El Carmel
i Montjuïc, entre d’altres. El primer dia
ens trobarem a Golferichs.
Professor: Oleguer Biete

INTERIORS DESCONEGUTS DE
BARCELONA
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Del 8 al 29 d’octubre (8 hores)
Preu: 41,33 €

Descobrirem interiors desconeguts per
la majoria de barcelonines i barcelonins. Indrets que sovint no sabem que
existeixen o que n’hem sentit a parlar
però no els hem visitat mai. I és que alguns d’ells passen ben desapercebuts,
però no per això són menys interessants i sorprenents. Visitarem interiors
tan suggestius i diversos com la Fundació Universitària Agustí Pedro, el Supercomputador Mare Nostrum, el Museu
de Geologia del Seminari de Barcelona
i la Torre de les aigües del Besòs.
Professor: Oleguer Biete

VIATGI ALS MUSEUS I
EXPOSICIONS
Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 17 a 19 h
Del 7 d’octubre al 18 de novembre
(14 hores)
Dijous, de 17 a 19 h
Del 8 d’octubre al 19 de novembre
(14 hores)
Preu: 72,33 €
Professora: Gemma Rovira
Dimarts, de 17 a 19 h
Del 29 de setembre al 17 de novembre
(12 hores)
Dijous, de 10 a 12 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €
Professora: Pilar Rueda

Visita les exposicions de Barcelona de
la mà de l’experiència d’una professional. Entrades a càrrec dels participants.
El primer dia ens trobarem a Golferichs.
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CUINA – CURSOS EN LÍNIA

Per prevenció davant la Covid-19, tots els cursos de cuina s’oferiran en línia.

CUINA PER A MANDROSOS
Dijous, de 19.15 a 21.15 h
De l’1 al 22 d’octubre (8 hores)
Preu: 41,33 €

Posar-te a cuinar et fa una mandra infinita? 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

CUINA CREATIVA
Dijous, de 19.15 a 21.15 h
Del 29 d’octubre al 19 de novembre
(8 hores)
Preu: 41,33 €

La imaginació, la innovació i les noves
experiències són les bases de la cuina creativa. Treballarem matèries primeres molt fresques per elaborar uns
plats que faran que els cinc sentits
siguin protagonistes a la cuina.
Professor: Josep Vidal

hi ha un plat diferent de bacallà per
cada dia de l’any. Us proposem dues
sessions per aprendre tots els secrets
d’aquest peix i receptes clàssiques
amb un toc molt personal.
Professor: Josep Vidal

CUINA DE CULLERA
Dijous, de 17 a 19 h
Dies 15 i 22 d’octubre (4 hores)
Preu: 20,67 €

Olor i textures que ens fan tornar a
la infantesa. Els plats d’olla cuinats
a foc lent, omplen d’aromes les nostres llars quan s’apropa el fred. Farem
plats tradicionals i modern, perquè els
plats de cullera no passen de moda.
Professor: Josep Vidal

CUINA AMB CASTANYES,
BOLETS I CARBASSES
Dijous, de 17 a 19 h
Dies 29 d’octubre i 5 de novembre (4
hores)
Preu: 20,67 €

Quan ve el temps de torrar castanyes,
els bolets i les carabasses es troben en
plena temporada. Us proposem descobrir receptes originals i gustosa amb
els tres ingredients estrella de la tardor.
Professor: Josep Vidal

PASSIÓ PEL BACALLÀ
Dijous, de 17 a 19 h
Dies 1 i 8 d’octubre (4 hores)
Preu: 20,67 €

A les cuines catalanes se sol dir que
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MENÚ PER FESTES
Dijous, de 17 a 19 h
Dies 12 i 19 de novembre (4 hores)
Preu: 20,67 €

A poc a poc, l’any va acabant-se i
s’acosten les dates on ens reunim a
taula per compartir àpats. Per això,
aquest novembre us esperem per
compartir les millors receptes per poder elaborar els menús de festa més
espectacular i deliciosos.
Professor: Josep Vidal

CUINA JAPONESA
Dimarts, de 19 a 21 h
Del 6 d’octubre al 17 de novembre
(14 hores)
Preu: 72,33 €

La gastronomia nipona se caracteritza pel tractament senzill però realment transformador dels aliments.
Les coccions són breus però intenses, alguns condiments i acompanyaments necessiten uns coccions
o maceracions lentes i en d’altres
productes pràcticament no es modifiques les seves característiques naturals. Aprendràs un munt de receptes i
sense sortir de la teva cuina.
Professora: Miho Miyata

RECURSOS

TREU PROFIT DEL MÒBIL I LA
TAULETA

Es treballen tècniques per a una millor
qualitat de vida.

Divendres, de 10 a 12 h
Del 2 d’octubre al 13 de novembre
(14 hores)
Preu: 72,33 €

Actualment tothom té un mòbil o una
tauleta, amb els quals fa fotos, descarrega arxius, es connecta amb les
persones que estan fora o amb les
que fa classes en línia. En aquest
curs aprendrem quines aplicacions o
sistemes ens permetran fer el mateix
però millor, més senzill i més ràpid.
Coneixerem els sistemes per buscar
coses, guardar, compartir informació
o accedir a continguts línia; descobrirem aplicacions pràctiques i gratuïtes que ens faran gaudir encara més
d’aquest món digital, ja sigui el nostre
dispositiu Apple, Android o Windows.
Professor: David Marco

SCRAPBOOKING
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(16 hores)
Preu: 82,67 €

Aprendrem tot el necessari per fer
els nostres art journal amb tècnica mix-media. A més, amb papers
d’scrap, cintes, encunyat, tintes i
segells personalitzarem un àlbum
interactiu pop up. Caldrà abonar un
suplement el primer dia de classe.
Professora: Noemí Ponce

LA MEMÒRIA, UNA CAPACITAT
QUE CAL CONSERVAR
Dilluns, de 12 a 13.30 h
Del 5 d’octubre al 16 de novembre
(9 hores)
Preu: 46,50 €
Professora: Isabel Cayuela
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Del 29 de setembre al 17 de
novembre (12 hores)
Preu: 62 €
Professora: Pilar Cases

Pensat per a les persones preocupades pels oblits i pèrdues de memòria.

És recomanable el domini comunicatiu del simple present.
Professor: Thiago Mori

ANGLÈS ELEMENTAL

APRÈN A FER SERVIR LA
MÀQUINA DE COSIR
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (14 hores)
Preu: 72,33 €

Vine amb la teva màquina i si no, al
centre en tenim per compartir. Les
màquines són limitades i d’ús individual, per això caldrà fer la reserva en
el moment de la inscripció. El material
va a càrrec de l’alumnat i es detallarà
en el moment de la inscripció.
Professora: Àngela Verdugo

CONVERSA EN FRANCÈS
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (10,5 hores)
Preu: 54,26 €

Cal tenir un nivell intermedi-alt.
Professora: Nathalie Souron

Dijous, de 10.30 a 12 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(12 hores)
Divendres, de 10.30 a 12 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

Cal tenir domini del simple present,
simple past i simple future (nivell A1).
Professor: Ramon Codina

CONVERSA EN ANGLÈS
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (10,5 hores)
Preu: 54,26 €

Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professor: Ramon Codina
Divendres, de 17.30 a 19 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professora: Connie Badrines

TEA AND CONVERSATION

ANGLÈS DES DE ZERO

Divendres, de 15.30 a 17 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

Divendres, de 18.30 a 20 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

Cal tenir un nivell intermedi-alt (B2).
Caldrà abonar un suplement el primer
dia de classe.
Professora: Connie Badrines

Adquireix les bases de l’idioma en un
curs comunicatiu i sense cap requisit.
Professor: Thiago Mori

ANGLÈS BÀSIC
Divendres, de 16.30 a 18 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €
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CREATIVITAT

CERÀMICA D’INSPIRACIÓ
JAPONESA
Dimecres, 19.30 a 21.30 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (16 hores)
Preu: 82,67 €

Aprèn a fer peces d’inspiració japonesa per completar la teva vaixella.
Caldrà abonar un suplement el primer
dia de classe.
Professorat: Vuelasolayhombrepez

GANSAI: AQUAREL·LA
JAPONESA
Dijous, de 17 a 19 h
De l’1 al 29 d’octubre (8 hores)
Preu: 41,33 €

Tècnica de pintura a l’aquarel·la pròpia del Japó, amb tonalitats i textures
que eixamplaran la teva creativitat
pictòrica. El material va a càrrec de
l’alumnat i es detallarà el primer dia
de classe.
Professora: Eriko Fukuda

VIATGE A TRAVÉS DEL COLLAGE
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Del 29 de setembre al 17 de
novembre (16 hores)
Preu: 82,67 €

Omplirem les taules de papers, ulls,
núvols, cames... un taller per pensar,
encolar, retallar, somiar, però també,
un espai per anar coneixent cada dia
diferents collagistes i formes de treballar. Ens inventarem un personatge
i viatjarem fins on les tisores i la cola
ens ajudin a arribar. El material va a
8

càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professora: Marta de Tramabarceló

INICIACIÓ AL DIBUIX
Dilluns, de 17 a 19 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (14 hores)
Preu: 72,33 €
Professor: Sergio Moreno
Dimecres, de 10 a 12 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (16 hores)
Preu: 82,67 €
Professora: Emma Sánchez
Fenech

Partint d’exercicis d’observació aprendrem a identificar els elements clau
per planificar el dibuix com la composició, la llum, el volum, la línia o la
taca. Tothom pot aprendre a dibuixar.
El material va a càrrec de l’alumnat i es
detallarà el primer dia de classe.

PINTURA A L’OLI
Divendres, de 10 a 12 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(16 hores)
Preu: 82,67 €

Si ja t’has iniciat en la pintura i vols
conèixer altres maneres de pintar
a l’oli, saber com són les tècniques
d’alla prima, 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 de classe.
Professor: Sergio Moreno

INICIACIÓ A L’AQUAREL·LA
Dimarts, de 17 a 19 h
Del 29 de setembre al 17 de novembre
(16 hores)
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Del 29 de setembre al 17 de novembre
(16 hores)
Preu: 82,67 €

Iniciar-se en l’aquarel·la és iniciar-se
en el color, en la composició, la taca
en forma d’aiguada continguda en una
pinzellada, una tècnica subtil i delicada, brillant i enèrgica, abstracte i de
pertorbador realisme. Amb exercicis
senzills, anirem perdent la por per anar
fent nostre aquest medi tan generós.
El material va a càrrec de l’alumnat i es
detallarà el primer dia de classe.
Professora: Marta de Tramabarceló

EXPRESSIÓ

INICIACIÓ A LA GUITARRA DE
BLUES
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (10,5 hores)
Preu: 54,26 €

Sempre has volgut aprendre a tocar la
guitarra? A més, ets d’aquelles persones que els hi encanta el blues? Doncs
quina millor manera d’iniciar-se a la
guitarra que fer-ho a ritme de blues.
Cal portar l’instrument. Les guitarres
més indicades són les guitarres acústiques o clàssiques. No és necessari
tenir coneixements de música.
Professor: Joan Miquel Vila del
CEMB

INICIACIÓ AL SWING SENSE
PARELLA
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (12 hores)
Preu: 62 €

Descarrega’t del dia amb el ball vitalista i enèrgic dels feliços anys vint.
Professorat: Swingcats

BALLET PER A ADULTS
Divendres, de 19 a 20.30 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

Tens una assignatura pendent? Et
fascinen els moviments del ballet
clàssic? Mai no és tard, aprendrem la
tècnica des de zero.
Professora: Sofia Girbau

SEVILLANES

COUNTRY

Dijous, de 18 a 19.30 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

Dilluns, de 16.30 a 18 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (10.5 hores)
Preu: 54,26 €

Un dels balls més populars i alegres,
per ballar en grup, en parella o en solitari, et carregaràs d’energia a cada
classe. Cal apuntar-se en parella.
Donada la situació sanitària, és recomanable que les parelles convisquin
juntes.
Professora: Pilar Pintor

El ball country no només relaxa i anima, com tots els balls, sinó que és un
exercici molt beneficiós en processos
positius en el cervell; sincronia, psicomotricitat i memòria milloren amb
la seva pràctica.
Professor: Carles Molina

BALLS DE SALÓ
Divendres, de 19 a 20.30 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

Cal apuntar-se en parella. Donada
la situació sanitària, és recomanable
que les parelles convisquin juntes.
Professora: Pilar Pintor

BALLS LLATINS SENSE
PARELLA
Dijous, de 20 a 21.30h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(12 hores)
Preu: 62 €

La música llatina ens transporta a paisatges de sol i mar i a nits alegres. Aprèn
les passes bàsiques dels balls més populars, salsa, batxata, merengue...
Professora: Pilar Pintor
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SALUT

Si tens dubtes sobre una activitat física, es recomana fer una consulta mèdica.

ZUMBA

MARXA NÒRDICA

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dimecres, de 20.15 a 21.30 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (10 hores)
Preu: 51,67 €
Professora: Gellie Riu
Divendres, de 19.30 a 20.45 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(10 hores)
Preu: 51,67 €
Professora: Karen Riehn

Dilluns, de 10 a 11.30 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (10,5 hores)
Preu: 54,26 €

Dimarts, de 9.45 a 11 h
Del 29 de setembre al 17 de novembre
(10 hores)
Preu: 51,67 €

Esport basat en la utilització d’uns
bastons específics per caminar o
córrer. És una activitat física suau
i completa en la que es treballen el
80% dels músculs del cos. Practicar-la millora la capacitat respiratòria,
la funció cardíaca i la zona de genoll i
l’esquena i ajuda a prevenir l’osteoporosi. És necessari portar bastons de
marxa nòrdica.
Professorat: Air-Active

Respiració i exercicis suaus per treballar la musculatura de l’abdomen, el sol
pelvià i l’esquena. Ideal per recuperar
el to muscular postpart, per incontinència urinària o per mals d’esquena.
Professorat: Air-Active

L’exercici que crema més calories,
que treballa tot el cos (no només el
tren inferior) i que farà que fer esport
no suposi un avorriment, sinó tot el
contrari.

BALLET TONO
Dimecres, de 20 a 21.15 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (10 hores)
Preu: 51,67 €

La tècnica de la dansa clàssica serà
la base d’aquest entrenament físic.
Exercicis de barra i de terra per fer
treball cardiovascular, de tonificació
i d’elasticitat. Apte per a qualsevol
edat.
Professora: Isabel Millán

FIT BOXING
Dijous, de 20.30 a 21.45 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(10 hores)
Preu: 51,67 €

Entrenament funcional a través de
la boxa on, a banda d’aprendre a
defensar-nos, tonificarem la nostra
musculatura i ens desfogarem respectant el nostre cos i el dels altres.
Cal portar guants de boxa.
Professorat: Air-Active

Dimarts, de 16.45 a 18 h
Del 29 de setembre al 17 de novembre
(10 hores)
Dimecres, de 16.45 a 18 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (10 hores)
Preu: 51,67 €

Exercicis suaus per flexibilitzar i enfortir tota la musculatura. D’impacte
baix, però que ens donen bons resultats per la millora general.
Professora: Tito Palau

GIMNÀSTICA GAC
Dijous, de 18.45 a 20 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(10 hores)
Preu: 51,67 €

Exercicis per tonificar glutis, abdominals i cames. Per enfortir les zones del
cos que més suporten les càrregues
del dia, i eliminar petites molèsties a
l’esquena.
Professora: Carlota Fernández

HIPOPILATES
Dijous, de 9.30 a 10.45 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(10 hores)
Preu: 51,67 €

Tècnica que combina el pilates amb
exercicis hipopressius.
Professora: Bady Domingo
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ESTIRAMENTS

GIMNÀSTICA SUAU I
RELAXACIÓ
Dijous, d’11.15 a 12.30 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(10 hores)
Dimecres, de 10.15 a 11.30 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre (10 hores)
Preu: 51,67 €

Sessions d’exercici suau, especialment indicat per a persones que no
volen deixar de fer exercici.
Professora: Tito Palau

PILATES
Dijous, de 17 a 18.15 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(10 hores)
Preu: 51,67 €
Dijous, de 9,45 a 11 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(10 hores)
Preu: 51,67 €
Professora: Carlota Fernández
Dilluns, de 20.15 a 21.30 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (8.75 hores)
Preu: 45,21 €
Professora: Bady Domingo
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Dilluns, de 20.15 a 21.30 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (8.75 hores)
Preu: 45,21 €
Professora: Lucrecia Guio

novembre (10 hores)
Preu: 51,67 €
Professora: Edel Cases

Per enfortir la musculatura general,
augmentar la flexibilitat i reforçar la
zona central del cos, que carrega
amb la major part de l’esforç diari.

IOGA
Dilluns, de 10 a 11.15 h
Dilluns, d’11.45 a 13 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (8.75 hores)
Preu: 45,21 €
Professora: Marie-Hélène Nuc
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Del 28 de setembre al 16 de
novembre (8,75 hores)
Preu: 45,21 €
Professora: Bady Domingo
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h
Del 29 de setembre al 17 de
novembre (10 hores)
Preu: 51,67 €
Professor: Josep Montesinos
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h
Del 30 de setembre al 18 de
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ITINERARIS

Els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si no s’indica el contrari. Preu: 15,50 €. Places limitades.

ITINERARIS DE CIUTAT

DESCOBREIX EL BARRI DEL
GUINARDÓ
Dissabte 17 d’octubre

VALLVIDRERA, DE MASIES I
POETES
Dissabte 3 d’octubre

Al costat de l’antiga església de Santa Maria de Vallvidrera hi trobem una
masia del segle XVIII, Can Sissí Vell i
una torre modernista, Can Sissí Nou.
Els dos edificis són una imatge de la
història d’aquesta vall de caràcter rural que, a finals del segle XIX, es va
convertir en lloc d’estiueig per a moltes famílies barcelonines. Un matí per
conèixer la història del barri escoltant
els versos d’alguns dels poetes que hi
van viure i escriure.
Professor: Pere Cowley

ELS JARDINS HISTÒRICS DE
MONTJUÏC
Dissabte 17 d’octubre

Un itinerari per conèixer els jardins
històrics de Montjuïc. Al voltant del
Palau Nacional trobarem els grans
jardins de la muntanya, com els de
l’Umbracle, els de Larribal amb la
Font del Gat o un original jardí d’escultures. A més, descobrirem un dels
racons més amagats de Montjuïc: els
Jardins Costa i Llobera on trobarem
una de les mostres més importants
de cactus de Barcelona.
Professora: Maria Vallverdú
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Aprofitant la recent inauguració dels
Jardins del Doctor Pla i Armengol, redescobrirem aquest magnífic indret i
la seva història. A més, continuarem
la ruta pel barri del Guinardó, amb
edificis emblemàtics com l’antic Mercat, l’actual Parròquia de Santa Isabel d’Aragó i Sant Joaquim en l’antic
Convent dels Mínims del Guinardó i
moltes coses més.
Professora: Carolina Chifoni

LA BARCELONA
RENAIXENTISTA I BARROCA
Dissabte 24 d’octubre

La Barcelona del regnat dels Àustries
queda moltes vegades eclipsada per
altres períodes d’esplendor artístic,
com el gòtic o el modernisme. Us
proposem un itinerari per la Barcelona emmurallada que ens permetrà
conèixer totes aquelles manifestacions artístiques renaixentistes, barroques i neoclàssiques que la ciutat
acull.
Professora: Alba Vendrell

LA BARCELONA DELS
PASSATGES: EL BARRI DEL
CAMP D’EN GRASSOT I
GRÀCIA NOVA
Dissabte 7 de novembre

Els passatges són llocs tranquils pels
quals no acostumem a passar i que
ens poden explicar moltes coses del
barri als quals pertanyen. Aquesta
primavera coneixerem els passatges
del barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, descobrirem la seva història
i la de les persones per les quals van
ser construïts.
Professor: Oleguer Biete

ARQUITECTURA MODERNISTA
FORA DE RUTA: L’EIXAMPLE
Dissabte 14 de novembre

Barcelona és modernista, tothom ho
sap, però hi ha molt més modernisme
fora dels circuits turístics. Descobrirem els secrets tan ben guardats del
modernisme de l’Eixample, joies arquitectòniques, amagades de les mirades locals i internacionals, gairebé
oblidades. Un matí per redescobrir el
patrimoni local.
Professora: Judith Soler

EL POBLENOU: DEL
MANCHESTER CATALÀ AL 22@
Dissabte 14 de novembre

Farem un passeig pel centre neuràlgic
del Poblenou per conèixer els seus
orígens industrials i espais més em-

blemàtics. Descobrirem algunes de
les fàbriques que han sobreviscut a
la gran transformació que ha experimentat aquest espai, que conviuen
amb les obres arquitectòniques més
avantguardistes.
Professora: Alba Casaramona

LA BARCELONETA. EL NOU
PASSEIG DEL TRENCAONES
Dissabte 21 de novembre

Passejarem per una de les parts més
oblidades els darrers anys del barri
mariner. Coneixerem la part costanera de la Barceloneta que ens porta
cap a la Platja de Sant Sebastià fins
a arribar al nou Passeig del Trencaones.
Professora: Carolina Chifoni

LA COLÒNIA GÜELL
Dissabte 24 d’octubre

Visita guiada a la colònia industrial considerada un dels referents de
l’obra de Gaudí i declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1990. L’entorn
tranquil de la colònia tèxtil fa que en
passejar pels seus carrers et traslladis a l’atmosfera del segle XIX. A més
dels edificis singulars, com la Cripta
de Gaudí, també compta amb un centre d’interpretació amb una exposició
permanent que ajuda a apropar-nos
al dia a dia de la colònia. L’accés al
recinte requereix el pagament d’una
entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Maria Vallverdú

MATARÓ MODERNISTA
Dissabte 3 d’octubre

LA RAMBLA DE LES LLETRES

ITINERARIS DE NATURA

Per poder gaudir d’aquestes sortides
és recomanable tenir un mínim de
condició física i anar equipat amb el
material i el calçat adient. Es recomana portar una ampolla d’aigua.

Dissabte 24 d’octubre

La Rambla és el carrer més emblemàtic de Barcelona. Multitud d’escriptors i escriptores d’arreu han transitat
pels diversos trams de les Rambles i,
des de molts angles i moltes visions,
li han rendit homenatge en novel·les,
poemes o dietaris. Un carrer ple de
gent a totes hores i amb un enorme
patrimoni literari invisible. Des de la
font de Canaletes fins al monument
de Colom, us proposem ramblejar de
la mà de grans autors i autores per
redescobrir-la.
Professora: Maria Nunes

Dissabte 31 d’octubre, de 10 a 13 h

Descobreix el bosc de ribera de la
Serra de Collserola. Tot passejant per
un tram d’un dels cursos d’aigua més
estables i llargs de la serra, descobrirem la gran diversitat que caracteritza
aquesta zona d’elevada qualitat ecològica. En el nostre recorregut passarem per les masies de Can Modolell,
Can Bosquets i veurem un espectacular pollancre monumental. Dificultat
baixa.
Professorat: Ecoitineraria

ITINERARIS TEMÀTICS

Recorregut per la magnífica i històrica ciutat de Mataró, vila natal d’arquitectes com Josep Puig i Cadafalch.
Visitarem la Nau Gaudí, destacades
cases modernistes i part de la muralla
que va encerclar la ciutat. Un matí per
descobrir tots els encants de la capital del Maresme.
Professora: Laura Sancliment

LA COLLSEROLA MÉS
SALVATGE

SANT JERONI DE LA MURTRA
Dissabte 26 de setembre, de 10 a 13 h

Poques persones saben que al costat
de Badalona es troba una de les joies
gòtiques més importants de la província: el monestir de Sant Jeroni de la
Murtra del segle XII. La nostra visita
començarà al centre de Santa Coloma de Gramenet, on una gran zona
verda ens acostarà a la Serralada de
Marina per acabar visitant el monestir.
L’accés al monestir requereix el pagament d’una entrada que anirà a càrrec
dels participants. Dificultat: mitjana.
Professora: Maria Vallverdú

DESCOBRINT EL DELTA DEL
LLOBREGAT: CAL TET
Dissabte 7 de novembre, de 10 a 13 h

Farem una passejada al costat del riu
per arribar als espais naturals del sector de Cal Tet. Allà, arribarem a la desembocadura, pujarem a torres d’observació i ens pararem a diferents
aguaits per provar de veure els ocells
que utilitzen els aiguamolls de la
zona: ànecs de tota mena, cabussets,
fotges, flamencs, martinets, bernats i
algunes rapinyaires. Dificultat baixa.
Professor: Miquel Carandell d’Històries de Ciència
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MAPA

ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Casa Golferichs

De dilluns a divendres,
de 10 a 14 i de 16 a 21 h

COM ARRIBAR-HI

SEGUEIX-NOS

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

Urgell-L1, Rocafort-L1
Bus H12, 52, V9
Equipament parcialment accessible

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

