L’ÀVIA I LA MEMÒRIA. EXPOSICIÓ EFÍMERA I
PERFORMANCE D’ONA TRABAL
Dimecres 1 de desembre, a les 19 h
A càrrec d’Ona Trabal
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

TAULA RODONA. LA INTIMITAT COM A SUBJECTE
DE L’OBRA ARTÍSTICA

“L’àvia ja no cus forma part d’un
projecte de convivència i observació de l’envelliment decrèpit
de la més gran de la família. Que
l’àvia, tan independent i centrada en la seva feina, no fes anar
la seva eina de treball, la màquina de cosir, va ser el senyal
definitiu d’una nova etapa, difícil d’acceptar tant per ella com
per nosaltres. Mentre analitzo el
que va deixant de fer reflexiono
sobre altres costums quotidians
que mai li vaig veure realitzar”.

Dimecres 10 de novembre, a les 19 h
A càrrec de Yaiza Hernández, Vanessa Roca i Ona Trabal
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Què és la intimitat? Per
què treballar la «vida íntima» com a subjecte de
l’obra artística? És important parlar en primera persona quan fas un projecte
artístic? Yaiza Hernández,
artista i docent especialitzada en l’autoretrat,
Vanessa Roca, fotògrafa
i artista i Ona Trabal, artista
multidisciplinària,
comparteixen la primera
persona per treballar en els seus projectes, i compartiran la
seva manera de fer en una taula rodona.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA VOZ DEL PADRE, LA
VOZ DE LA MADRE” DE LUCÍA BONED GUILLOT
Dimecres 24 de novembre, a les 19 h
A càrrec de Lucía Boned
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

L’any 1939 José
María va estar
pres a la presó de
Montjuïc. Teresa,
la seva esposa,
es va mudar des
de València a Barcelona per estar a
prop d’ell. Durant
vuit mesos es van
comunicar
mitjançant diminutes
notes que es passaven d’amagatons entre la roba i el menjar.
Dècades més tard, Lucía, la seva neta, les va trobar dins d’un
sobre que resava “Miniatura” i la seva lectura la va tenir en vela
tota la nit.
Part d’aquest llibre ens mostra la transcripció d’aquestes cartes
mínimes que reflecteixen els usos i costums d’una època, així
com l’amor i angoixa d’una parella que va patir una separació
forçosa.

LA POETIKA, JAM D’ARTS

Divendres 8 d’octubre, a les 19 h: El cos
Dijous 25 de novembre, a les 19 h: La deriva
Divendres 10 de desembre, a les 19 h: El llenguatge
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Un espai de connexió entre joves interessats en
el món de l’art i artistes
emergents, un espai segur
on poder compartir la feina
de cadascú al voltant d’un
acte temàtic mensual. Les
actuacions són lliures i no
programades prèviament,
és a dir, és un esdeveniment espontani obert a
tothom que vulgui gaudir
de la cultura, compartir o
simplement, passar una
bona estona.

Català-Roca

l’autora, que va assolint un llenguatge propi en el qual motius com
les flors o l’autoretrat es repeteixen obsessivament. En aquesta
presentació l’Alba Yruela ens parlarà del procés creatiu, de la intimitat i de com a través de la fotografia ha anat conformant el seu
propi imaginari.

Espai de fotografia
Francesc
Català-Roca

FRANQUEIG
PAGAT

Activitats
i tallers

MAPA

Tardor 2021
“VIDES ÍNTIMES”

MERCADET DE FANZINES

Dimecres 1 de desembre de 17 a 21 h
Activitat gratuïta. Aforament limitat

Una mostra de fanzines
de diferents autores i
autors per gaudir d’una
tarda acompanyada de
bones i interessants
auto publicacions.

ADREÇA
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 pla de negatius

PRESENTACIÓ DEL FANZINE COL·LABORATIU DE
CAFESPENDENTS
Dimecres 1 de desembre, a les 18 h
A càrrec del col·lectiu Cafès Pendents
Activitat gratuïta. Aforament limitat

Equipament: ampliadores de B/N i color de pas universal i format mig, assecadora de negatius i paper, processadora 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 i sòcies: gratuït)
Plató fotogràfic

Cafès Pendents és un col·lectiu artístic que té com a objectiu,
a través de la creació de projectes col·laboratius, servir com a
espai d’unió entre artistes emergents. Partint de l’impuls i el comissariat de projectes i activitats artístiques, volem ser un altaveu per a projectes personals, un espai per compartir i aprendre.
“Les joves tenim moltes coses a dir i molt sovint pocs
espais on fer-ho, així que
Cafès Pendents volem fomentar el desenvolupament
artístic de les participants,
que puguin intercanviar els
seus coneixements, projectes, opinions, etc. de la forma més horitzontal possible.
No sabem on anem però
sempre hi ha temps per fer
un cafè i editar un fanzine”.

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
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 Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a
08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura SL.

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: 22,58 € (socis
i sòcies: 11,29 €). Preu per a professionals i empreses: 70,43 €.
Horari de l’autoservei

De dilluns a divendres, de 17 a 21 h, en torns de dues hores. Cal
reserva prèvia.
Carnet de soci i sòcia

Amb el carnet de soci l’ús del laboratori i l’escàner pla és gratuït
i es contempla un 15 % de descompte en tots els cursos. 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

-

Gil Garriga

- Carnet Català-Roca. 15% per a tots i totes els socis i sòcies
- Carnet Jove. 15% per a socis i sòcies de 12 a 30 anys
- UPIFC 15% per a membres del sindicat
Extracte de la normativa dels tallers dels centres cívics de
l’Eixample:
• 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
• La voluntat del centre cívic és oferir el màxim d’activitats de manera presencial. Tanmateix, si la situació sanitària ho requereix, el
centre cívic pot adaptar els cursos al format en línia i es mantindrà
el calendari previst de les activitats formatives. Aquesta variació no
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
• 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.

TALLERS
TÈCNIQUES BÀSIQUES (1r nivell): CONEIXEMENT DE LA
CÀMERA
Dilluns, de 19 a 21 h. Del 27 de setembre al 29 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 82,67 € (socis i sòcies: 70,27 €)

Coneix la tècnica per controlar de forma manual la teva càmera i
descobreix les infinites possibilitats que et poden oferir 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.
Professora: Maribel Mata

FOTOGRAFIA DE RETRAT. EL VINCLE
Dimarts, de 19 a 21 h. Del 28 de setembre al 23 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 82,67 € (socis i sòcies: 70,27 €)

Gran Via de les Corts Catalanes, 491. De dilluns a divendres, de
17 a 21 h.

Introduïm-nos al món de l’autoretrat a través de la fotografia i la poesia. Aquest taller intensiu pretén ser una primera presa de contacte
amb el món de l’autorepresentació. Aprendrem a mirar-nos i compartirem en grup, aprofundint en nosaltres mateixes i explorant diverses
formes d’expressió a través de l’autoretrat.

25è CONCURS FOTOGRÀFIC POPULAR DEL BARRI
DE SANT ANTONI

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES. FOTOGRAFIA DE CARRER
Dijous, de 10.30 a 12.30 h. Del 7 d’octubre a l’11 de novembre (12 h)
(6 sess.)
Preu: 62 € (socis i sòcies: 52,70 €)

Exposició de les fotografies premiades
i una selecció de
les finalistes del 25è
Concurs fotogràfic
popular del barri de
Sant Antoni 2021.
També s’exposaran
el cartell guanyador
i els finalistes del
17è concurs de cartell anunciador de la
Festa Major de Sant
Antoni 2022 així com l’11è concurs de dibuix infantil.

En aquest curs pràctic treballarem la fotografia com a eina d’investigació social i urbana al voltant de diferents barris de la ciutat, capturant fotografies de caràcter social, arquitectònic o històric. Treballarem de manera manual i resoldrem dubtes tècnics de funcionament
de la càmera o captura d’escena. També parlarem del valor de la
mirada i la composició.
Professor: Luís Giménez

EL FLAIX EXTERN
Dijous, de 19 a 21 h. Del 7 d’octubre al 18 de novembre (14 h) (7 sess.)
Preu: 72,33€ (socis i sòcies: 61,49 €)

El flaix extern és la millor eina per endinsar-se al món de la il·luminació artificial i que pot funcionar correctament, tant amb fotografia
d’estudi, com amb fotografies d’exterior, per tal de reduir el contrast
o muntar esquemes d’il·luminació més complexos. Durant el curs
aprendrem les qualitats de la llum artificial, les seves característiques
i possibilitats, i la capacitat de disparar més d’un flaix de manera
simultània per fer fotografies de bodegó, retrat o macro.

“DESDE EL SILENCIO”

Fotografies de Raúl Hidalgo
De l’1 d’octubre al 31 de desembre
Inauguració: divendres 1 d’octubre, a les 19.30 h. A la Casa Golferichs
Dins del festival Revela’t off

Professor: Luís Giménez

LA PERCEPCIÓ DEL PAISATGE URBÀ CONTEMPORANI.
TEORIA I PRÀCTICA FOTOGRÀFICA
Divendres, de 19 a 21 h. Del 15 d’octubre al 19 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 62 € (socis i sòcies: 52,70 €)

Fotografiar la ciutat esdevé un acte conscient de donar caràcter a un
espai urbà determinat. En aquest curs teòric i pràctic veurem com la
fotografia contemporània s’ha apropat a la ciutat i com a través de
les imatges més emblemàtiques, hem modelat la nostra percepció
envers ella. Farem una petita sèrie fotogràfica com a treball final.

Raul Hidalgo

Professora: Ana Benavent

Xerrades, presentacions, visites guiades...

AUTORETRATS

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “DESDE EL SILENCIO”
DE RAÚL HIDALGO

Exposició col·lectiva
Del 13 d’octubre al 12 de novembre
Inauguració: dimecres 13 d’octubre, a les 19 h

Divendres 1 d’octubre, a les 19.30 h
A càrrec de Maribel Mata
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Exposició de les fotografies dels i les
alumnes del curs
d’autoretrat impartit
per Yaiza Hernández i Diambra Mariani. Una selecció
que mostra el treball d’introspecció
i autorepresentació
sorgit dels textos i
els referents tant literaris com fotogràfics vistos durant el taller. L’exposició estarà comissariada per les
mateixes docents.

17è Concurs de cartells de la Festa Major de Sant Antoni i 11è
concurs infantil de dibuixos
Exposició col·lectiva
Del 8 al 24 de setembre
Inauguració: dimecres 8 de setembre a les 20 h.
A la Casa Golferichs

Professora: Yaiza Hernández

Professora: Maribel Mata
En aquest curs de retrat ens centrarem en el vincle que s’estableix
amb la persona a la qual retratem, de quina manera ens apropem o
interaccionem i com dirigim (si dirigim) l’escena, els gestos o la llum.
Amb una pinzellada tècnica al principi, i una part teòrica-crítica, ens
endinsarem en el retrat des de la pràctica entre els i les alumnes.

Carrer de Llança, 21. Dimarts, dimecres, dijous i divendres, de
17 a 19 h.

Conèixer millor el treball i el procés creatiu de Raúl Hidalgo. Parlarem de les seves influències i de com ha sorgit aquest projecte
tan personal i íntim. Aquesta exposició forma part del Festival de
fotografia analògica Revela’t off 2021.
Amb motiu de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample

CONFERÈNCIA SOBRE L’ESCRIPTURA ÍNTIMA
Dimecres 6 d’octubre, a les 19 h
A càrrec de Daniela Tabares
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Raúl Hidalgo no va néixer sord, però la pèrdua imparable de
capacitat auditiva l’està acostant cada vegada més al silenci.
Aquest silenci és viscut per
ell com un equilibri vital de
forces contraposades: aïllament/incomunicació - alliberament/font de coneixement.
Equilibri vital que trobem
també en les seves imatges.
La seva mirada ens transporta a una realitat dramàtica i existencialista, amb un
ús exclusiu del blanc/negre
que esdevé causa i efecte
d’aquesta lluita de forces
contraposades, on els núvols
o el cos humà son escenari
de la seva visió del món que
ens crida des del silenci.

“UN SUSURRO INESPERADO”

Fotografies de Gil Garriga
Del 17 de novembre al 31 de desembre
Inauguració: dimecres 17 de novembre, a les 19 h

Les veritats severes no són tangibles. Reconèixer-les suposa
endinsar-se per carreteres secundàries que obliguen a anar
a un altre ritme i sense destí
previst. Un “Susurro inesperado” és fruit de reconèixer en la
ruta acompanyants invisibles
que sempre havien estat allà,
donar-los el seu espai i acceptar
les seves preguntes. És, doncs,
la resposta després d’un viatge
accidental i de comprendre que
no estem tan sols.

L’escriptura íntima té nombroses i fascinants expressions,
des de l’autobiografia, les memòries, el diari íntim, les cartes
o l’autoficció. Posa al centre allò
que sentim quan alguna cosa
ens ha passat i ens impulsa a
explicar-nos-ho, sobretot, per a
no oblidar. Daniela Tabares ens
aproparà a les autores que van
tenir la valentia d’expressar-se
a si mateixes. Parlarà de la memòria i de la construcció de la
nostra identitat repassant textos
i esbrinant les tècniques i els mètodes que aquestes escriptores
han utilitzat per observar-se i parlar-se amb honestedat.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DIARIS 2009-2019”
D’ALBA YRUELA
Dimecres 27 d’octubre, a les 19 h
A càrrec d’Alba Yruela
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Alba Yruela ens presenta una selecció
de les imatges que
ha anat fent al llarg
de 10 anys de pràctica fotogràfica. Fotografies que ens
mostren moments de
soledat, o moments
íntims i quotidians,
amb la parella o els
amics. El llibre ens
mostra
l’evolució
formal i estètica de

Alba-yruela

Descomptes (inscripcions presencials):

Casa Golferichs – el Xalet

ACTIVITATS

Exposicions a l’Espai

Benjamín Riquelme

A partir de dilluns 6 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. A Golferichs, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h.

EXPOSICIONS

Dilluns, de 16.30 a 18.30 h. Del 27 de setembre al 15 de novembre (12 h)
(6 sess.)
Preu: 62 € (socis i sòcies: 52,70 €)

Gil Garriga

Inscripcions presencials i en línia:

TALLER D’AUTORETRAT, FOTOGRAFIA I POESIA

Gerard Marinel·lo

TALLERS

