INSCRIPCIONS
Inici de les inscripcions: dilluns 6 de setembre de 2021. En línia, a partir
de les 7 h i presencials, a partir de les 9 h.
- En línia a través de www.golferichs.org
- Al centre cívic: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

N Curs nou
L Curs en línia

Extracte de la normativa dels tallers dels centres cívics de l’Eixample:
• Les places són limitades en totes les activitats.
• Alguns tallers requereixen material complementari. El suplement s’haurà
de pagar en efectiu el primer dia de classe.
• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import, excepte en cas
d’anul·lació total del taller per part de l’organització.
• El centre es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les
sessions i l’horari.
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, estarà tot preparat
per adaptar els cursos que ho permetin 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.

CIÈNCIES I HUMANITATS
COM LLEGIR: LA TRANSFORMACIÓ
DE KAFKA
N
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: 5 d’octubre (4 sessions)
Preu: 31 €
La nit del 22 al 23 de setembre de
1912 Franz Kafka escriu d’una tirada
el relat que durà per títol “El veredicte”. Malgrat que ja ha escrit un volum
de proses breus, “Contemplació”,
Kafka considera que amb “El veredicte” es produeix el seu veritable naixement com a escriptor. El curs estarà
dedicat a l’obra primerenca de Kafka
i, en especial, a les narracions escrites
durant la productiva tardor de 1912:
“El veredicte”, “El fogoner” i “La transformació”, probablement, la història
més coneguda de l’autor de Praga.
Professora: Anna Punsoda

EVA ILLOUZ I EL CAPITALISME
EMOCIONAL
N

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Aquest curs serà una introducció a
l’obra de la sociòloga Eva Illouz i al
que ella anomena “capitalisme emocional”. A partir d’exemples quoti-

dians -des dels mems depressius a
“La isla de las Tentaciones”, passant
per “Cinquanta ombres d’en Grey” o
les tasses de Mr.Wonderful- reflexionarem sobre el paper que els afectes
-en especial l’amor romàntic- tenen
en l’articulació contemporània del
capitalisme neoliberal, fent èmfasi en
com els discursos terapèutics sobre
el benestar emocional ens situen en la
intersecció entre l’imperatiu d’autoexpressió (sigues tu mateix!) i l’imperatiu
d’autoexplotació (produeix més!).
Professor: Eudald Espluga

HISTÒRIA (HUMANISTA) DE
LES MATEMÀTIQUES
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €

N

Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Farem un repàs de l’activitat filosòfica, cultural i científica del segle XVII, a
partir del diàleg entre autores i autors
coetanis. Amb la intenció de posar en
relleu la importància de construir una
història de la filosofia humana, sense
distincions de sexe ni gènere, donarem a conèixer els personatges que
han servit per construir i reconstruir
la història de la filosofia i de la cultura
occidental, i intentarem entendre els
diferents temes que van tractar cadascun dels autors i autores.
Professor: Xosé Díaz

REPENSEM LA CIÈNCIA:
DEL POSTMODERNISME A
L’ACTUALITAT

N
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Davant del dogma de la imparcialitat
de la ciència, en els darrers temps
hem assistit a la proliferació d’opinions que qüestionen no només la
imparcialitat sinó també la mateixa
ciència, i la defineixen com un discurs,
una narrativa. Un posicionament que
ignora, entre altres coses, que la natura es comporta de maneres sorprenents, impossibles de deduir a priori.
En aquest curs analitzarem la pràctica
científica des d’un punt de vista crític, feminista i interseccional, no per
abandonar tota racionalitat i esperança, sinó justament per veure com ho
hem de fer per fer millor ciència.
Professora: Sònia Estradé

FÍSICA QUÀNTICA: FONAMENTS
I APLICACIONS
N

N

En aquest curs farem una passejada
per tota la història de les matemàtiques tot relacionant-la amb la història
general de la societat, la literatura,
l’art, la política i la filosofia. Com es
treballava antigament la ciència? De
quina necessitat neixen les matemàtiques? Quins problemes es resolien
a l’escola en cada època i quins trets
característics en podem endevinar
d’aquell moment? Sempre hem sentit que les matemàtiques es troben a
tot arreu. Podem trobar-les dins les
humanitats?
Professora: Marina Ramírez

TEMPS DE DIÀLEG: FILOSOFIA,
CIÈNCIA I CULTURA EN EL
S.XVII

Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Començarem exposant els principis
de la física quàntica i les seves conseqüències, com també els experiments
que els comproven. Parlarem de les
aplicacions actuals, especialment de
dispositius electrònics i fotònics, i de
les aplicacions en el camp de la biomedicina. Comentarem algunes línies
actuals de la recerca en alguns temes,
com ara computació quàntica, i els
seus objectius.
Professora: Núria Ferrer

INTRODUCCIÓ A LA
METEOROLOGIA
Dilluns, de 10.30 a 12 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Curs per conèixer els petits secrets

d’aquesta ciència, indispensable en
els nostres dies, i les seves principals
eines de predicció. Farem un recorregut per les diferents branques de la
meteorologia (observacional, analítica, predictiva) amb la intenció d’oferir
els coneixements bàsics per poder fer
pronòstics meteorològics. Per tal que
puguis ser el teu propi home o dona
del temps!
Professor: Carles Nerín

ME NE FREGO! BREU HISTÒRIA
DEL(S) FEIXISME(S)

N
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
En aquest curs farem una explicació
tant de l’evolució històrica dels feixismes, com del significat i usos del
terme. Així doncs, començarem analitzant els orígens d’aquest moviment
a principis del segle XX a Itàlia i com
va aparèixer amb les seves característiques pròpies a Alemanya. Farem una
mirada a com van anar mutant al llarg
dels anys vint i trenta fins a desembocar a la Segona Guerra Mundial.
Farem referència als casos d’Àustria,
Gran Bretanya i, naturalment, Espanya. Ens fixarem, també, en altres
formes de feixisme no europees, com
als Estats Units o Mèxic, a la mateixa
època. A la segona meitat del curs,
ens focalitzarem a mirar el món després de la tragèdia de l’Holocaust i
com el feixisme ha anat canviant i
derivant en múltiples vessants, des
del neonazisme i el negacionisme, fins
a formes més subtils d’extremisme
polític en l’actualitat. Ens acabarem
preguntant: què és el feixisme? Es pot
establir una definició tancada? Podem
parlar de feixisme al present?
Professora: Mariona Lloret

LA SOCIETAT DEL SEGLE
XX: PENSAMENT, CULTURA,
POLÍTICA I ECONOMIA
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
En un context com l’actual, en què
es parla molt sobre la crisi de valors
(democràtics, polítics, culturals), es
fa necessari fer un recorregut sobre
aquests valors i el seu origen per tal
de poder entendre perquè estem en
aquesta conjuntura on sembla que tot
s’ha desvirtuat i que les línies marcades estan desdibuixades. Realment
estan en crisi tots aquests valors que
han conformat les societats occidentals durant més d’un segle? Quins
factors han transformat les societats
al llarg d’aquestes dècades? Estem
assistint als darrers moments de la
democràcia, tal com la coneixem?
Aquestes i d’altres qüestions, les analitzarem i les portarem a debat.
Professora: Rokayah Navarro

GRANS IMPERIS DEL PRÒXIM
ORIENT ANTIC I DE LA
MEDITERRÀNIA ORIENTAL
Dijous, de 18 a 19.30 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Ens endinsarem en el coneixement
d’un seguit de cultures que tenen el
seu origen al Creixent Fèrtil: bressol de la civilització. Coneixerem la
problemàtica històrica vers aquesta
àrea geogràfica des d’una visió global i com, amb el pas del temps, va
donar pas al naixement d’uns imperis que, encara avui en dia i en molts
àmbits, ens han deixat la seva empremta. L’objectiu principal és que
l’alumne pugui assolir uns coneixements bàsics i oferir-li les eines
necessàries perquè pugui entendre
i conèixer com eren els principals
imperis en el Creixent Fèrtil i la Mediterrània Oriental.
Professor: Josep M. Barrés

GRANS DIRECTORS DEL
CINEMA CLÀSSIC EUROPEU
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
En aquest taller, ens endinsarem en
deu dels grans directors que, amb
la seva obra, van contribuir a sedimentar el llenguatge cinematogràfic
a Europa. Durant un trimestre repassarem l’estil dels grans mestres del
cinema narratiu, com C. T. Dreyer
o Marcel Carné, i dels cineastes
avantguardistes lligats a moviments
com l’expressionisme alemany, com
per exemple Fritz Lang, o el cinema
soviètic, com S. M. Eisenstein. I ho
farem analitzant a fons les seves
principals pel·lícules en cadascuna
de les sessions.
Professor: Enric Ros

CINC GRANS DIRECTORS
DEL CINEMA
CONTEMPORANI
L N

Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 4 d’octubre (5 sessions)
Preu: 32,94 €
Un taller dedicat a la revisió i l’anàlisi de l’obra d’alguns dels directors més importants de l’actualitat,
des de cineastes consolidats del
Hollywood actual com Quentin Tarantino, Nicolas Windign Refn i Paul
Thomas Anderson a autors del cinema europeu com Michael Haneke
i Claire Denis. En aquestes cinc
sessions, gaudirem de desmuntar
plegats l’estil, el llenguatge cinematogràfic, els significats i les simbologies ocultes del millor cinema d’avui.
Professor: Enric Ros

ARTS ESCÈNIQUES DE
QUILÒMETRE ZERO

N
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Inici: 4 d’octubre (5 sessions
quinzenals)
Preu: 38,76 €
En aquest curs veurem i reflexionarem sobre les arts escèniques. A
manera de “club de lectura” teatral,
a cada sessió parlarem d’un espectacle de la cartellera barcelonina de
tardor, que cada persona apuntada
al curs veurà pel seu compte. Triarem espectacles “de proximitat”, és
a dir, que es representin en teatres
petits, alternatius o independents.
Per exemple: la Sala Flyhard, l’Antic
Teatre, el Tantarantana, la Sala
Atrium, El Maldà, La Gleva... Intentarem abraçar el màxim de disciplines
possibles, i més enllà del teatre de
text veure i parlar sobre dansa, performance o teatre visual i d’objectes.
A les sessions presencials a la Casa
Golferichs analitzarem els espectacles vistos i debatrem sobre els
elements principals d’una posada en
escena: dramatúrgia, direcció, escenografia, vestuari, etc. Les entrades
aniran a càrrec dels participants.
Professor: Oriol Puig Taulé

ANEM AL TEATRE
Dijous, de 19.30 a 21 h
Inici: 30 de setembre (5 sessions
quinzenals)
Preu: 38,76 €
Professora: Isabel Iranzo
Dijous, de 19.30 a 21 h
Inici: 7 d’octubre (5 sessions
quinzenals)
Preu: 38,76 €
Professora: Mònica Glaenzel
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 les actrius Eli Iranzo i
Mònica Glaenzel. Les entrades aniran a càrrec dels participants.

ESCOLTAR JAZZ AMB
RICARD GILI
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 30 de setembre (5 sessions)
Preu: 51,67 €
La història del jazz és l’aventura col·
lectiva del poble afroamericà explicada a través dels instruments i la
veu de centenars de músics que han
fet possible que aquest fenomen artístic hagi arribat a conquerir el món
sencer. De tots aquests músics, n’hi
ha uns quants que per la seva qualitat, per la seva capacitat innovadora
o per la seva fructífera trajectòria,
podem dir que sobresurten com a
gegants entre els altres. D’aquests
gegants, dels quals posseïm abundant material en suport àudio i vídeo,

n’hem triat una vintena per poder
conèixer-los i gaudir a fons de la
seva personalitat i la seva música.
Així, doncs, amb les explicacions i
anàlisis corresponents a càrrec de
Ricard Gili, podreu escoltar i veure
en acció a Louis Armstrong, Duke
Ellington, Count Basie, Lionel Hampton, Sidney Bechet, Erroll Garner,
Ray Charles i un llarg etcètera, fins a
la vintena de músics que qualifiquem
de Gegants del Jazz Clàssic.
Professor: Ricard Gili

APASSIONA’T PER L’ÒPERA
Dimecres, de 16.30 a 18 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
A partir de l’anàlisi d’obres com Orpheus de G.Ph.Telemann, Ariadne
auf Naxos de R.Strauss i Rigoletto
de G.Verdi, obtindrem les eines necessàries per gaudir més de l’òpera
i podrem experimentar perquè és
considerada una gran manifestació
creativa i cultural.
Professor: Joan Martínez Colás

DESCOBRIM BARCELONA
PAS A PAS
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 28 de setembre (4 sessions
quinzenals)
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 5 d’octubre (4 sessions
quinzenals)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 30 de setembre (4 sessions
quinzenals)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 7 d’octubre (4 sessions
quinzenals)
Preu: 41,33 €
Passejarem per diferents barris de
Barcelona per conèixer la història,
el patrimoni, curiositats i diversos
indrets especials de la nostra ciutat. Això ens permetrà descobrir
sectors ben variats entre si de la
mateixa Barcelona. Aquest trimestre descobrirem alguns barris com
Can Peguera, Diagonal Mar i el Front
Marítim del Poblenou, la Bordeta, i
Montbau.
Professor: Oleguer Biete

INTERIORS DE BARCELONA
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 7 d’octubre (4 sessions)
Preu: 41,33 €
Aquesta tardor descobrirem interiors desconeguts o poc visitats per
la majoria de barcelonines i barcelonins. Indrets que normalment
n’hem sentit a parlar, però que alguns d’ells no els hem visitat mai, i
altres espais que majoritàriament en
tenim ben poca coneixença, però
no per això són menys sorprenents
i interessants a descobrir. I és que
alguns d’ells passen ben desaperce-

buts. Així doncs visitarem interiors
tan suggestius i diversos com l’Arxiu
Joan Maragall, les bateries antiaèries del turó de la Rovira, la Vil·la Joana, i la Biblioteca de Catalunya.
Professor: Oleguer Biete

PILARS DEL GÒTIC CATALÀ
Dimarts, d’11 a 13 h
Inici: 5 d’octubre (6 sessions)
Dijous, d’11 a 13 h
Inici: 7 d’octubre (6 sessions)
Preu: 62,00 €
Analitzarem en profunditat la considerada pels historiadors, com la
primera època d’esplendor de l’art
català. Un estil propi ple de simbologia amb temàtiques i tècniques
destinades tant a l’educació del que
mira com a l’expressió del poder
de les classes benestants. Els segles XIII-XIV van significar també el
coneixement dels noms dels autors
de les obres; Pere Sanglada, els Claperós, Bernat Martorell, Guerau Gener, Lluís Borrassà o Jaume Huguet,
entre d’altres. Mestres en pintura,
escultura i construcció que ens han
deixat uns documents del món medieval que nosaltres tornarem a llegir
al segle XXI. Es realitzaran classes
teòriques i visites per espais que
conserven aquest patrimoni.
Professora: Judith Soler

VIATGI A MUSEUS I EXPOSICIONS
Dimecres, d’11 a 13 h
Inici: 6 d’octubre (7 sessions)
Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 6 d’octubre (7 sessions)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 7 d’octubre (7 sessions)
Preu: 72,33 €
Professora: Judith Soler
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici: 5 d’octubre (7 sessions)
Dijous, de 10 a 12 h
Inici: 7 d’octubre (7 sessions)
Preu: 72,33 €
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.

CUINA
Tots els cursos de cuina seran demostratius, donat que la situació
sanitària no permet de moment l’intercanvi de material i aliments.

CUINA GURMET

N

Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 28 de setembre (5 sessions)
Preu: 51,67 €
Deixa anar la teva creativitat a la

cuina. Receptes diverses basades en
productes de temporada. Utilitzarem
els ingredients del dia per elaborar
composicions especials i també per
actualitzar els àpats de casa. Cuinarem receptes amb toc d’autor per
impressionar els comensals: aperitius
originals, plats principals i postres per
a tots els gustos. Receptes modernes
i a la vegada accessibles. Caldrà
abonar un suplement el primer dia de
classe.
Professora: Elisabeth Cuevas

CUINA DE NADAL I FESTES

N

Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 9 de novembre (4 sessions)
Preu: 41,33 €
Vols aprendre un munt de receptes
per a les festes?, alguna de més
tradicional i moltes amb tocs més
contemporanis? Prepararem elaboracions exquisides per gaudir de les
celebracions, des d’uns canelons
d’ànec fins a aperitius. Tindrem molt
en compte les presentacions. Plats
amb un toc sorprenent però sense
perdre de vista la tradició.Caldrà
abonar un suplement el primer dia
de classe.
Professora: Elisabeth Cuevas

CUINA COREANA

N
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 29 de setembre (5 sessions)
Preu: 51,67 €
Anima’t a conèixer el meravellós món
de la cuina coreana. La gastronomia
d’aquest país es caracteritza per una
cuina senzilla, divertida, molt saborosa i altament nutritiva. Introduirem els
ingredients essencials, aprendrem els
plats clàssics i, a més, en descobrirem l’origen i algunes anècdotes curioses. Caldrà abonar un suplement el
primer dia de classe.
Professora: Jenny Chih-Chieh

CUINA JAPONESA

N
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 3 de novembre (5 sessions)
Preu: 51,67 €
Darrerament la cuina japonesa ja és
bastant coneguda. Essent fàcils de
preparar, cuinarem plats casolans
ideals per a la tardor, utilitzant condiments orientals per poder gaudir
de la gastronomia japonesa a casa.
Caldrà abonar un suplement el primer dia de classe.
Professora: Miho Miyata

CUINA PER A MANDROSOS
Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 30 de setembre (5 sessions)
Preu: 51,67 €
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.
Caldrà abonar un suplement el primer dia de classe.
Professor: Josep Vidal

que no t’imagines. El material va a
càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professor: Sergio Moreno

CUINA CREATIVA

Dijous, de 19 a 20.30 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €

Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 4 de novembre (5 sessions)
Preu: 51,67 €
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. Caldrà abonar un
suplement el primer dia de classe.
Professor: Josep Vidal

CREATIVITAT

DISSENY I IMPRESSIÓ EN 3D

N
Dijous, de 17 a 18.30 h
Inici: 7 d’octubre (8 sessions)
Preu: 62 €
Adreçat a persones sense coneixements previs en la matèria. S’aprendran les nocions bàsiques en disseny
i impressió en 3D, suficients per tal
de realitzar les pròpies creacions. A
cada sessió es treballarà un projecte
(crearem peces de bijuteria, dissenyarem peces artístiques, aprendrem a fer plantilles i estampació,
dissenyarem i imprimirem motlles,
provarem les diferents possibilitats
que ofereix el bolígraf en 3D, descobrirem les funcionalitats que ofereixen els escàners en 3D i customitzarem la nostra pròpia figureta en 3D) i
posteriorment es podran imprimir les
peces realitzades. Cal portar ordinador portàtil propi a classe. Caldrà
abonar un suplement per material el
primer dia de classe.
Professora: Maria Torras, de Funk3d-bcn

URBAN SKETCHING

N
Dilluns, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 4 d’octubre (8 sessions)
Preu: 82,67 €
Coneixeràs i podràs desenvolupar la
tècnica i tots els recursos artístics
per a crear el teu propi quadern de
dibuix urbà. Dibuixaràs a l’exterior
en diferents localitzacions, utilitzant
diversos materials com l’aquarel·la
i els retoladors. El paisatge urbà
t’ofereix l’oportunitat d’incloure en
un mateix dibuix des de la vegetació
natural d’un parc o l’arquitectura i
solidesa dels edificis, fins a l’animació i el rebombori de la gent i els vehicles que la transiten. Aprèn també
a gaudir del dibuix, passant-t’ho bé
dibuixant i aconseguint uns resultats

SCRAPBOOKING

Vols dur a terme diferents projectes?
Vols tenir els teus records fets amb
les tècniques de l’scrapbooking?
Aprendrem a fer un receptari atípic
amb butxaques originals i amb una
col·lecció de papers molt bonics. Farem un àlbum desestructurat amb un
set de papers de Nadal i acabarem
el curs amb una mica de mix media.
Farem servir diferents col·leccions
de papers d’scrap, cartó, die cuts,
vitel·la, acetat, tintes i segells. Sempre deixant volar la nostra creativitat
a cada projecte. Caldrà abonar un
suplement el primer dia de classe.
Professora: Noemí Ponce

INICIACIÓ AL DIBUIX
Dimecres, de 10 a 12 h
Inici: 6 d’octubre (8 sessions)
Preu: 82,67 €
Professora: Emma Sánchez Fenech
Dilluns, de 17 a 19 h
Inici: 4 d’octubre (8 sessions)
Preu: 82,67 €
Professor: Sergio Moreno
Partint d’exercicis d’observació
aprendrem a identificar 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
Inici: 1 d’octubre (8 sessions)
Preu: 82,67 €
Coneix i desenvolupa diferents tècniques per treballar la pintura a l’oli.
Aprendràs a utilitzar la infinitat de
recursos per aplicar la pintura a l’oli:
pinzells, brotxes, espàtules, draps,
esponges, raspalls i fins i tot els dits.
Desenvoluparàs tècniques tradicionals i experimentals. No calen coneixements previs, tan sols interès per
a l’activitat artística. 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 18.30 h
Inici: 28 de setembre (10
sessions)
Preu: 77,50 €
Iniciar-se a l’aquarel·la és iniciar-se

al color, a la composició, la taca en
forma d’aiguada continguda en una
pinzellada, una tècnica subtil i delicada, brillant i enèrgica, abstracta i
de pertorbador realisme. Amb exercicis senzills, gestuals, d’estudi cromàtic anireu perdent la por per anar
fent vostre un medi tan generós com
l’aquarel·la i trobar un estil propi. El
material va a càrrec de l’alumnat i es
detallarà el primer dia de classe.
Professora: Marta de Tramabarceló

VIATGE A TRAVÉS DEL
COLLAGE
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: 28 de setembre (10
sessions)
Preu: 77,50 €
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
càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professora: Marta de Tramabarceló

ESCRIPTURA CREATIVA

N
Dimecres, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 6 d’octubre (7 sessions)
Preu: 72,33 €
Aquest taller va dirigit a totes aquelles
persones que pretenen iniciar-se en la
creació literària a través de la tècnica
narrativa i servirà de base per aprendre
com funcionen tant el relat com la novel·la. Té una orientació pràctica d’experimentació i de recerca de la pròpia
veu i un estil personal. La finalitat és
potenciar la creativitat, desenvolupar
les idees i convertir-les en històries
que atrapin als lectors i lectores.
Professora: Débora Castillo
RECURSOS

ESCACS

N
Dimarts, de 10.30 a 12 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
La pràctica dels escacs s’ha demostrat que aporta molts beneficis tant
en l’àmbit intel·lectual, com en l’esportiu o el lúdic. Tens ganes de descobrir-ho? Doncs no deixis escapar
l’oportunitat d’iniciar-te en aquest
esport i joc d’estratègia apte per a
totes les edats.
Professor: Rafa Sánchez

Ets d’aquelles persones a les quals
els agrada tenir racons verds per tota
la casa? Et proposem un curs amb el
qual aprendràs les nocions bàsiques
del cultiu de plantes tant d’interior com
d’exterior. Coneixerem els tipus de
substrats, fertilització i el canvi de test,
i aprendrem com controlar les plagues.
Un munt de consells perquè les plantes de casa teva llueixin més que mai.
Professora: Marta Pitet

APRÈN A FER SERVIR LA
MÀQUINA DE COSIR
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 4 d’octubre (7 sessions)
Preu: 72,33 €
Aprendràs a fer servir la màquina de
cosir des de zero. Et familiaritzaràs
amb el mecanisme de la màquina,
aprendràs a preparar-la per cosir i a
utilitzar diferents tipus de puntada i
accessoris segons ho requereixi cada
projecte. Cal portar màquina de cosir pròpia. El material va a càrrec de
l’alumnat i es detallarà el primer dia
de classe.
Professora: Àngela Verdugo

TREU PROFIT DEL MÒBIL
Divendres, de 9.30 a 11.30 h
Inici: 1 d’octubre (7 sessions)
Preu: 72,33 €
Actualment la majoria de les persones tenim un mòbil amb el qual fem
fotos, descarreguem arxius, ens connectem amb persones que estan fora
o fem classes en línia. En aquest curs
aprendrem a configurar el mòbil per
obtenir un major rendiment, aplicacions o sistemes que ens permetin
fer el mateix però millor, més senzill
i més ràpid. Coneixerem els sistemes
per buscar informació, guardar, compartir o accedir a continguts en línia;
descobrirem aplicacions pràctiques i
gratuïtes que ens faran gaudir encara
més del món digital, ja sigui el nostre
dispositiu Apple, Android o Windows.
Professora: Flor Sila Rodríguez

INICIACIÓ A L’ITALIÀ

SEVILLANES

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Inicia’t a la llengua italiana, potenciant la competència comunicativa
a través de dinàmiques i activitats
que simulin contextos de la vida
quotidiana.
Professora: Paola Grieco

Dijous, de 18.30 a 20 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €

ANGLÈS ELEMENTAL

BALLET PER A ADULTS

Dijous, de 10.30 a 12 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Divendres, de 10.30 a 12 h
Inici: 1 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Cal tenir domini del simple present,
simple past i simple future (nivell A1).
Professor: Ramon Codina

Divendres, de 18.30 a 20 h
Inici: 1 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Tens una assignatura pendent? Et
fascinen els moviments del ballet
clàssic? Mai no és tard, aprendrem la
tècnica des de zero.
Professora: Sofia Girbau

Carrega’t d’energia amb un dels balls
més populars i alegres. En aquest taller s’aprendrà el ritme, el braceo i els
passos que componen les sevillanes.
Professora: Pilar Pintor

CONVERSA EN ANGLÈS
Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Inici: 27 de setembre (10
sessions)
Preu: 77,50 €
Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professor: Ramon Codina
Divendres, de 17.30 a 19 h
Inici: 1 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professora: Connie Bardines

CONVERSA EN FRANCÈS
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Inici: 27 de setembre (10
sessions)
Preu: 77,50 €
Cal tenir un nivell intermedi-alt.
Professora: Nathalie Souron

EXPRESSIÓ

COUNTRY
Dilluns, de 16.30 a 18 h
Inici: 27 de setembre (10
sessions)
Preu: 77,50 €
El ball country no només relaxa i anima,

SALUT
Si tens dubtes sobre una activitat física, és recomanable fer una consulta
mèdica.

LA MEMÒRIA, UNA CAPACITAT
QUE CAL CONSERVAR
Dilluns, de 12 a 13.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Professora: Isabel Cayuela
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Professora: Pilar Cases
Pensat per a les persones preocupades pels oblits i pèrdues de memòria.
Es treballen tècniques per a una millor
qualitat de vida.

MARXA NÒRDICA
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Esport basat en la utilització d’uns
bastons específics per caminar o
córrer. És una activitat física suau i

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimarts, de 10 a 11.15 h
Inici: 28 de setembre (11 sessions)
Preu: 71,04 €.
Dijous, de 17 a 18.15 h
Inici: 30 de setembre (12 sessions)
Preu: 77,50 €
Respiració i exercicis suaus per treballar la musculatura de l’abdomen,
el sòl pelvià i l’esquena. Ideal per
recuperar el to muscular postpart,
per incontinència urinària o per
mals d’esquena.
Professorat: Air-Active

HIPOPILATES
Dijous, de 9.30 a 10.45 h
Inici: 30 de setembre (12 sessions)
Preu: 77,50 €
Tècnica que combina el pilates amb
exercicis hipopressius.
Professora: Bady Domingo

ESTIRAMENTS
Dimecres, de 17 a 18.15 h
Inici: 29 de setembre (12 sessions)
Preu: 77,50 €
Exercicis suaus per flexibilitzar i enfortir tota la musculatura. D’impacte
baix, però que ens donen bons resultats per a la millora general.
Professora: Tito Palau

ITINERARIS
Els itineraris de ciutat són els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si no s’indica
el contrari. Els itineraris de natura són
de 10 a 13 h. Preu: 15,50 €. Places
limitades.

ITINERARIS DE CIUTAT

PILATES

ELS JARDINS HISTÒRICS DE
MONTJUÏC

Dilluns, de 19.45 a 21 h
Inici: 20 de setembre (11 sessions)
Preu: 71,04 €
Professora: Bady Domingo
Dijous, de 20 a 21.15 h
Inici: 30 de setembre (12 sessions)
Dijous, de 10 a 11.15 h
Inici: 30 de setembre (12 sessions)
Preu: 77,50 €
Professora: Carlota Fernández
Dimarts, de 18 a 19.15 h
Inici: 28 de setembre (11 sessions)

Dissabte 16 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 a Barcelona.
Professora: Maria Vallverdú

LA BARCELONA DELS
ÀUSTRIES
Dissabte 6 de novembre
La Barcelona durant el regnat dels
Àustries queda moltes vegades
eclipsada per altres períodes d’esplendor artística, 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. L’accés al
cor de la Catedral requereix el pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Alba Vendrell

L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
AL VOLTANT DE LA CASA
GOLFERICHS
Dissabte 20 de novembre
Comencem aquesta proposta descobrint la història de l’antiga casa
de l’enginyer i col·leccionista Macari Golferichs enmig de l’Esquerra de
l’Eixample, obra de l’arquitecte Joan
Rubió i Bellver. Illa a illa descobrirem
el pas d’un arquitecte com Cèsar
Martinell, el lligam biogràfic d’una
jove escriptora, la voluntat del bisbe
Urquinaona per situar-se a l’Eixample, la presència de la Universitat a
l’aleshores modern barri. És a dir,
golfes, patis, passatges, cellers, esglésies, cimboris, jardins, postguerra, novel·les...
Professora: Carolina Chifoni

ARQUITECTURA
MODERNISTA FORA DE RUTA:
L’EIXAMPLE
Dissabte 27 de novembre
Barcelona és modernista, tothom ho
sap, però hi ha molt més modernis-

Dissabte 11 de desembre
Els passatges són llocs tranquils pels
quals no acostumem a passar i que
ens poden explicar moltes coses del
barri als quals pertanyen. Aquesta
tardor coneixerem els passatges del
barri del Camp d’en Grassot i Gràcia
Nova, descobrirem la seva història i
la de les persones per a les quals van
ser construïts.
Professor: Oleguer Biete

VISITA AL REIAL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE
PEDRALBES I ELS SEUS
VOLTANTS
Dissabte 18 de desembre
Redescobrirem una de les joies més
valuoses de l’arquitectura gòtica barcelonina. Es tracta d’un petit recinte
emmurallat, on la Reina Elisenda de
Montcada fundà un conjunt monàstic de monges clarisses al segle XIV.
Destaquem l’església, el claustre,
la Sala Capitular, el Refectori, les
Procures. Veurem tot l’entorn que
envolta aquest petit nucli medieval.
L’accés al monestir requereix el pagament d’una entrada que anirà a
càrrec dels participants.
Professora: Carolina Chifoni

ITINERARIS TEMÀTICS

LA RAMBLA DE LES LLETRES
Dissabte 30 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

LABERINT DE PASSIONS
Dissabte 13 de novembre
El Laberint d’Horta és un parc històric de Barcelona dissenyat el 1791. El

C. Consell de Cent
Parc de Joan Miró

MAPA

C. Diputació

ITINERARIS DE NATURA
Els itineraris de natura són de 10 a 13
h. Per poder gaudir d’aquestes sortides és recomanable tenir un mínim
de condició física i anar equipat amb
el material i el calçat adient.

Urgell

Rocafort
Pl. Espanya

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

.P

ar

al·

lel

Tardor 2021

9-50-H12
9-50-H12

Centre Cívic
Golferichs

C. Sepúlveda

LA COLLSEROLA MÉS
SALVATGE
Dissabte 2 d’octubre
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

DESCOBRINT EL DELTA DEL
LLOBREGAT: CAL TET
Dissabte 16 d’octubre
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

ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Casa Golferichs

De dilluns a divendres,
de 10 a 14 i de 16 a 20 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

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.

A LA FALDA DE
COLLSEROLA: EL PARC DE
LA TORRE NEGRA
Dissabte 23 d’octubre,
Des de fa dècades, el parc rural de
la Torre Negra ha estat objecte d’una
intensa lluita veïnal per tal d’assegurar la seva conservació. Durant el recorregut visitarem el Pi d’en Xandri,
la bòbila, la Torre Negra, la masia
de Can Borrell i el seu pantà i coneixerem la biodiversitat d’aquests
indrets. Dificultat baixa.
Professora: Judit Gil, d’Històries de
Ciència

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

@ccgolferichs

Casa Golferichs

Dilluns, de 10 a 11.15 h
Inici: 20 de setembre (11
sessions)
Dilluns, de d’11.30 a 12.45 h
Inici: 20 de setembre (11
sessions)
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 28 de setembre (11
sessions)
Preu: 71,04 €
Professora: Marie-Hélène Nuc
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 29 de setembre (12
sessions)
Dimecres, de 20 a 21.15 h
Inici: 29 de setembre (12
sessions)
Preu: 77,50 €
Professora: Edel Cases
Dilluns, de 18 a 19.15 h
Inici: 20 de setembre (11
sessions)
Preu: 71,04 €
Professora: Bady Domingo
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 28 de setembre (11
sessions)
Dimarts, de 20 a 21.15 h
Inici: 28 de setembre (11
sessions)
Preu: 71,04 €
Professor: Josep Montesinos

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

C.Urgell

IOGA

TALLERS
CULTURALS
C. Viladomat

Dijous, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 30 de setembre (12 sessions)
Preu: 77,50 €
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

Centre Cívic Casa Golferichs

C. Calàbria

GIMNÀSTICA GAC

Professora: Judith Soler

seu creador es va inspirar en el mite
de Teseu, que va aconseguir arribar al
centre del laberint, vèncer al Minotaure i trobar l’amor. Un jardí neoclàssic
que ens parla dels diversos nivells
de l’amor i un jardí romàntic que ens
parla de la mort, dels sentiments i les
emocions per sobre de la raó. L’accés al parc requereix el pagament
d’una entrada que anirà a càrrec dels
participants.
Professora: Meritxell Carreras,
d’AdaptamBcn

Foto portada: flickr / agemo

Divendres, de 10.30 a 12 h
Inici: 1 d’octubre (10 sessions)
Preu: 65,87 €

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 77,50 €
Descarrega’t del dia amb el ball vitalista i enèrgic dels feliços anys vint.
Professorat: Swing Cats

Dissabte 23 d’octubre
Cada 24 de setembre els barcelonins celebrem la Festa Major de la
ciutat. Aquest passeig ens permetrà conèixer perquè celebrem que
la Mare de Déu de la Mercè és la
patrona de la ciutat de Barcelona,
des del 1687. Coneixerem el vincle
de la ciutat amb l’Ordre de la Mercè, d’ençà del segle XIII. Veurem
l’antiga Basílica de la Mercè i els
carrers i les places que l’envolten:
el carrer Ample, Anselm Clavé, el
passeig Colom, les places del Duc
de Medinaceli, etc. Una oportunitat
única per descobrir un dels barris
més insòlits de la Barcelona antiga,
amb edificis com el Palau Mornau i
el Palau Sessa-Larrard.
Professora: Carolina Chifoni

me 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.

C. Comte Borrell

JARDINERA DES DE CASA L

SWING SOLO

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.

LA MERCÈ, LA PATRONA DE
LA CIUTAT DE BARCELONA

C. Rocafort

Aprèn a fer peces d’inspiració japonesa per completar la vaixella, com
poden ser bols, plats o culleres. Caldrà abonar un suplement per material
el primer dia de classe.
Professor: Vicente Rivera

Dimarts, de 19.45 a 21 h
Inici: 28 de setembre (11
sessions)
Preu: 71,04 €
Professora: Lucrecia Guio

C. d’Entença

Divendres, de 12 a 13.30 h
Inici: 1 d’octubre (4 sessions)
Preu: 31 €
En aquest taller aprendràs a establir
les mesures de privacitat i seguretat per tal que les teves converses
i missatges de text, les dades confidencials quan navegues per internet, i les fotografies emmagatzemades al teu dispositiu, entre d’altres,
estiguin segures.
Professora: Flor Sila Rodríguez

completa en la qual 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

C. Vilamarí

Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 6 d’octubre (7 sessions)
Preu: 72,33 €

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

C. Llançà

MANTENIMENT I SEGURETAT
DEL MÒBIL

C. Tarragona

CERÀMICA D’INSPIRACIÓ
JAPONESA

