INSCRIPCIONS
Inici de les inscripcions: dilluns 13 de desembre 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 20 h i dissabtes de 10
a 13.30 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
• Les activitats es duran a terme seguint la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries indiquin en cada moment.
• En cas que la situació sanitària derivada de la COVID no permeti el desenvolupament de l’activitat de manera presencial, el centre podrà adaptar el format d’aquesta activitat perquè es realitzi de manera virtual, sense
que això suposi un retorn de l’import pagat, ja que el taller no es considerarà cancel·lat o suspès.
• Es recomana el pagament amb targeta o fer la inscripció en línia.

CIÈNCIES I HUMANITATS
INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA
DE LES RELIGIONS
N

Dimarts, de 18.30 a 20 h
Inici: 25 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Des d’una perspectiva antropològica, la religió és una activitat social
que emmarca la vida en un conjunt
de sentits i de pràctiques. Instrument
de poder o d’emancipació, la qüestió religiosa ens permetrà durant el
curs analitzar un seguit de creences
i rituals d’arreu del món, passats i
presents, i fer-nos algunes preguntes: Existeixen creences falses?
Què és el sagrat i on es manifesta?
Professora: Sandra Anitua

L’ART COM A COMBAT. ELS
ARTISTES DURANT LA GUERRA
CIVIL I L’EXILI REPUBLICÀ
N

Dijous, de 18 a 19.30 h
Inici: 27 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
El curs aportarà una visió panoràmica de l’obra dels artistes compromesos amb la democràcia durant el
període de la Guerra Civil i l’exili. En
la part dedicada al període bèl·lic,
descobrirem el fotoperiodisme de
guerra, el cartellisme revolucionari i
analitzarem el projecte del Pavelló de la

República de París. Posteriorment, ens
endinsarem en la literatura catalana de
l’exili i en les fotografies i pintures
que testimonien l’horror dels camps
de concentració francesos.
Professor: Eloi Torrents

LITERATURA A SANG FREDA.
UNA APROXIMACIÓ A LA
NOVEL·LA NEGRA I CRIMINAL
N

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Inici: 24 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Una guia bàsica per a conèixer les
claus del gènere, els seus límits i els
diferents subgèneres: des del pulp
al country noir, passant pel hard boiled, la novel·la clàssica, la novel·la
de procediment, el thriller, la novel·la
negra mediterrània, la nòrdica o el
neopolicial. Un taller plantejat com
a recorregut històric i geogràfic, que
serveix de manual bàsic per moure’s
pel laberint de la narrativa policial i
tots els seus derivats.
Professor: Manuel López

INTRODUCCIÓ A LA TEORIA
DE LA RELATIVITAT ESPECIAL
D’EINSTEIN
Dimarts, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 25 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
La física clàssica que ens envolta des
de petits, i a la qual tots estem acostumats, pot ser matemàticament

més o menys complicada, però encaixa amb la nostra intuïció i, el més
important, ens dona certa serenor
mental. En contraposició, una de les
revolucions del segle XX, la relativitat
especial, sembla posar en dubte tot
allò que crèiem entendre. Al cap i a
la fi, si fos certa, com no ens n’hem
adonat abans? En aquest curs ens
endinsarem pas a pas en aquesta teoria i construirem una nova intuïció,
de caràcter relativista, per veure el
món amb unes noves ulleres.
Professor: Lluc Garcia

INICIACIÓ A L’ASTROFÍSICA I LA
COSMOLOGIA:
UN VIATGE ENRERE EN L’ESPAI
I EL TEMPS
N

Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 27 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Quan observem el cel nocturn i veiem
la llum de les galàxies, de l’explosió
d’una supernova o del disc d’acreció
d’un forat negre supermassiu, estem
observant el passat. Veiem aquests
astres tal com eren temps enrere,
perquè com més lluny es troben, més
temps triga a arribar-nos la seva llum.
Plantejarem el curs com un viatge
en l’espai i el temps, on introduirem
l’astrofísica i la cosmologia, dues
disciplines de la ciència que estudien l’origen, l’evolució i el contingut
de l’Univers. El viatge començarà a
8 minuts llum de la Terra, al nostre
Sol, una més d’entre els centenars
de milers de milions d’estrelles de
la Via Làctia, i ens conduirà a 14 mil
milions d’anys llum de distància fins
al començament de tot, el Big Bang.
Professor: Josep Tous

CRIMINOLOGIA PRÀCTICA PER
A UN MÓN COMPLICAT
N

Dimecres, de 18.30 a 20 h
Inici: 26 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
La criminologia és la ciència que
estudia el delinqüent, la víctima, el
delicte i la reacció social. Però qui i
com defineix què és un delicte? Tenen alguna cosa en comú un assassí, un polític corrupte i un carterista?
Com ajudem la víctima sense tancar
la gàbia i llençar la clau? Un violador
es pot rehabilitar? Quina relació hi
ha entre l’urbanisme i la delinqüència? Aquest curs és una introducció
als principals reptes d’aquesta disciplina i a les seves múltiples mirades,
per així intentar que el món ens desconcerti una mica menys.
Professor: Roger Mancho

MORT I DOL DES DE LA PERSPECTIVA
ANTROPOLÒGICA
N

Dilluns, de 17 a 19 h
Inici: 24 de gener (5 sessions
quinzenals)
Preu: 53,24 €
Partint de la concepció de la mort,
aprendrem diferents tècniques per

a poder acompanyar i lidiar amb les
conseqüències que porta implícita:
dol i sentiment de culpa, entre d’altres. Posarem a la pràctica estudis
de casos i durem a terme activitats
per tal de conèixer com s’entén la
mort en les diferents cultures que
ens envolten i com la idea del que
representa ha anat canviant al llarg
de la història.
Professora: Jessica Morente

LA INCERTESA COM A
CONSTANT DE SISTEMA. UNA
APROXIMACIÓ FILOSÒFICA
N
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 24 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

La incertesa és quelcom amb el que
l’ésser humà s’ha de familiaritzar durant la seva vida, per molt que tracti
d’exercir control sobre totes les seves circumstàncies. Ara bé, al món
actual, la progressiva precarització
del modus vivendi de quasi tothom
ha donat lloc a una altra dimensió
d’aquesta, radicalment diferent i radicalment més intensa: la incertesa
com a constant de sistema o, cosa
que és el mateix, la incertesa com
quelcom ineludible i necessari per
al funcionament de tot. Treballarem
aquest concepte de la incertesa a
partir de l’obra d’autors contemporanis com Mark Fisher, Slavoj Zizek,
Byung-Chul Han, entre d’altres.
Professor: Álex Mesa

TEMPS D’IL·LUSTRACIÓ:
FILOSOFIA, CIÈNCIA I CULTURA
AL SEGLE XVIII
Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 26 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Ens endinsarem al segle XVIII, el Segle de les Llums i de la Il·lustració,
per veure quin tipus de relacions
es donaren entre filosofia, cultura
i ciència, i quin paper hi van tenir
les dones. Ens preguntarem si la
Il·lustració va ser un moment d’alliberament també per a les dones, a
més de donar lloc a l’inici de l’època
contemporània. Personatges com
Hume, Rousseau, Voltaire o Kant,
però també Mary Astell, Madame du
Châtelet, Sophie de Grouchy i Mary
Wollstonecraft, ens serviran per a
mesurar la importància del segle i
valorar fins a quin punt depenem encara dels seus resultats.
Professor: Xosé Manuel Diaz

dels feminismes contemporanis i les
seves onades, des de principis del
segle XIX fins a l’actualitat. Donant
èmfasi en la pluralitat del terme i
del moviment, estudiarem diferents
exemples històrics globals de reivindicacions de les dones per tal de
donar una visió més diversa a la temàtica. Olympe de Gouges, Sojourner Truth, Huda Sha’arawi, Hermila
Galindo, Betty Friedan i Angela Davis, seran algunes de les referents
que citarem i que ens ajudaran a
entendre l’evolució i la complexitat
del moviment.
Professora: Mariona Lloret

LA HISTÒRIA DES D’UNA
PERSPECTIVA GEOGRÀFICA
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Inici: 25 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Qualsevol que tingui un mínim interès per la història, sap que la geografia juga un paper fonamental
com a escenari on es desenvolupen
els avatars de les persones i, per
extensió, els dels territoris que habiten. Un mapa polític o geogràfic
és imprescindible per entendre fets
històrics, estadístiques, conflictes,
lluites frontereres, el control dels
recursos, sistemes econòmics, etc.
En aquest curs copsarem la importància de l’espai, d’allò que anomenem Terra, i les conseqüències que
pot tenir néixer en un lloc o en un
altre, entre altres temes d’interès.
Professora: Rokayah Navarro

GRANS IMPERIS DEL PRÒXIM
ORIENT ANTIC I DE LA
MEDITERRÀNIA ORIENTAL
Dijous, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 27 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 26 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Aquest trimestre presentarem dues
formes de domini, el marítim i el terrestre. Respecte al marítim, veurem
la talassocràcia per excel·lència, la
fenícia, i tractarem de donar resposta a les preguntes que ens sorgeixin
sobre el perquè de la seva aparició,
èxit i enfonsament. La segona part
la dedicarem al domini terrestre,
centrat en dos grans imperis: el
persa i l’hel·lenístic d’Alexandre el
Gran. Inicialment, els historiadors
veien i estudiaven aquests imperis
com a models oposats. Actualment,
i des d’una perspectiva més global,
sabem que no eren pas tan diferents
malgrat la particular visió que tenien
del seu món.

Analitzarem i revisarem la història

Professor: Josep M. Barrés

AIN’T I A WOMAN?: HISTÒRIA
DELS FEMINISMES

GRANS DIRECTORS DEL
CINEMA CLÀSSIC
NORD-AMERICÀ
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Inici: 25 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Repassarem l’obra de deu dels
grans directors que van contribuir a
sedimentar el llenguatge cinematogràfic als Estats Units. Analitzarem
l’estil dels grans mestres del cinema narratiu nord-americà: des dels
pioners, com Griffith o Chaplin, als
mestres europeus que van donar
el millor de sí als Estats Units, com
Sternberg o Stroheim, passant per
clàssics tot-terreny com Howard
Hawks.
Professor: Enric Ros

CINC GRANS DIRECTORS DEL
CINEMA CONTEMPORANI
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 31 de gener (5 sessions)
Preu: 39,93 €
Un taller dedicat a la revisió i l’anàlisi
de l’obra d’alguns dels directors més
importants del cinema actual: des
de cineastes ja clàssics dels Estats
Units, encara en actiu, com Woody
Allen o Jim Jarmusch, a autors del
cinema europeu, com Werner Herzog o Jean-Pierre i Luc Dardenne.
Gaudirem de desmuntar plegats
l’estil, el llenguatge cinematogràfic,
els significats i les simbologies ocultes del millor cinema d’avui.
Professor: Enric Ros

ANEM AL TEATRE
Dijous, de 19.30 a 21 h
Inici: 27 de gener (5 sessions
quinzenals)
Preu: 39,93 €

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 Mònica
Glaenzel. Les entrades aniran a càrrec dels participants.
Professora: Mònica Glaenzel

ESCOLTAR JAZZ AMB RICARD
GILI: JAZZ A LA CARTA
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 3 de febrer (5 sessions)
Preu: 53,24 €

Donarem resposta a qüestions i preguntes que poden ser d’interès tant
pels neòfits com pels que ja tenen
certs coneixements de jazz. Tractarem temes com: les dones en el jazz;
el jazz en els temps actuals; els (falsos) misteris de la improvisació en
el jazz; composicions famoses vistes per intèrprets diversos; la gran
família: gòspel, blues, jazz.
Professor: Ricard Gili

APASSIONA’T PER L’ÒPERA
Dimecres, de 16.30 a 18 h
Inici: 26 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Aprofundirem en el coneixement
de les obres programades aquesta
temporada als grans teatres d’òpera
del nostre país. Analitzarem el context dels autors i gaudirem de les
millors versions de les òperes.
Professor: Joan Martínez Colás

DESCOBRIM BARCELONA PAS
A PAS
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 25 de gener (5 sessions
quinzenals)
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 1 de febrer (5 sessions
quinzenals)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 27 de gener (5 sessions
quinzenals)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 3 de febrer (5 sessions
quinzenals)
Preu: 53,24 €

Passejarem per diferents barris de
Barcelona per conèixer la història,
el patrimoni, curiositats i diversos
indrets especials de la nostra ciutat. Aquest trimestre descobrirem
alguns barris com Vallbona, les Tres
Torres (sector nord), Vilapicina i la
Torre Llobeta, la Font de la Guatlla, i
la Marina del Prat Vermell.
Professor: Oleguer Biete

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. Les cases i edificis modernistes s’admiraran des de l’exterior; no s’hi accedirà.
Professora: Judith Soler

VIATGI A MUSEUS I
EXPOSICIONS
Dimecres, d’11 a 13 h
Inici: 2 de febrer (7 sessions)
Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 2 de febrer (7 sessions)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 3 de febrer (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Professora: Judith Soler
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici: 25 de gener (7 sessions)
Dijous, de 10 a 12 h
Inici: 27 de gener (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Professora: Pilar Rueda

Visita les exposicions de Barcelona de la mà de l’experiència d’una
professional. Entrades a càrrec dels
participants.

INTERIORS DE BARCELONA
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 3 de febrer (5 sessions)
Preu: 53,24 €

Aquest hivern descobrirem interiors
desconeguts o poc visitats per la
majoria de barcelonines i barcelonins. Visitarem alguns indrets dels
quals normalment n’hem sentit a
parlar però que potser no hem visitat mai, i altres espais dels quals,
majoritàriament, en tenim ben poca
coneixença però que no per això
són menys sorprenents i interessants: la Casa de la Seda, la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, la Fundació Pla Armengol, les
Bateries antiaèries i l’Antiga Casa de
Convalescència. Entrades a càrrec
dels participants.
Professor: Oleguer Biete

CUINA
Tots els cursos de cuina seran demostratius, donat que la situació sanitària no permet l’intercanvi de material i aliments. Caldrà abonar un
suplement el primer dia de classe.

CUINA GURMET
Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 25 de gener (5 sessions)
Preu: 53,24 €

Dijous, d’11 a 13 h
Inici: 3 de febrer (7 sessions)
Preu: 74,54 €

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.

Tothom coneix els grans mestres del

Professora: Elisabeth Cuevas

MODERNISME: JA HO HEM VIST
TOT?

CUINA DE TEMPORADA
Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 1 de març (5 sessions)
Preu: 53,24 €

N

T’agrada remenar cassoles, experimentar amb les receptes i gaudir
del resultat? Doncs et proposem
un taller per aprofitar els productes
d’hivern, els aliments frescos i de
proximitat on les receptes tradicionals, senzilles i originals seran la forma d’aprendre tècniques de cocció,
de tall i les millors receptes pel fred.
Professora: Elisabeth Cuevas

CUINA COREANA
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 26 de gener (5 sessions)
Preu: 53,24 €

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.
Professora: Jenny Chih-Chieh

CUINA JAPONESA
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 2 de març (5 sessions)
Preu: 53,24 €

Darrerament la cuina japonesa ja és
bastant coneguda. Essent fàcils de
preparar, cuinarem plats casolans
ideals per a l’hivern, utilitzant condiments orientals per poder gaudir
de la gastronomia japonesa a casa.
Professora: Miho Miyata

CUINA PER A MANDROSOS
Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 27 de gener (5 sessions)
Preu: 53,24 €

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 18.30 a 20.30 h
Inici: 3 de març (5 sessions)
Preu: 53,24 €

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

CREATIVITAT
URBAN SKETCHING
Dilluns, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 31 de gener (8 sessions)
Preu: 85,18 €

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

SCRAPBOOKING
Dijous, de 19 a 20.30 h
Inici: 27 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Deixarem volar la imaginació amb
la realització d’un Art Journal. Vols
aprendre a fer servir diferents tècniques de mix media? Stencils,
segells, pasta, crayons, tintes, pigments. Doncs ara és el moment!
I després d’experimentar ens endinsarem en un projecte original: un
mini àlbum amb tres estructures que
pots fer servir juntes o per separat.
Farem servir una col·lecció de paper
d’scrap, die cuts, vellum. Sempre
deixant volar la nostra creativitat
en cada projecte. Caldrà abonar un
suplement per material el primer dia
de classe.
Professora: Noemí Ponce

INICIACIÓ AL DIBUIX
Dimecres, de 10 a 12 h
Inici: 26 de gener (8 sessions)
Preu: 85,18 €

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.
Professora: Emma Sánchez Fenech

DIBUIX ARTÍSTIC
Dilluns, de 17 a 19 h
Inici: 31 de gener (8 sessions)
Preu: 85,18 €

N

Si ja t’has iniciat en el dibuix i vols
seguir avançant, en aquest curs
podràs incorporar nous coneixements i una pràctica més profunda
d’aquesta disciplina artística. Treballarem una varietat interessant de
materials que seran el complement
adequat per trobar la teva forma
d’expressió individual. En un futur
pròxim podràs desenvolupar els
teus propis temes i composicions
en aquesta activitat que requereix
dedicació, experimentació i esperit lúdic. El material va a càrrec de
l’alumnat i es detallarà el primer dia
de classe.
Professor: Sergio Moreno

PINTURA A L’OLI
Divendres, de 10 a 12 h
Inici: 28 de gener (8 sessions)
Preu: 85,18 €

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: 25 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

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: 25 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Omplirem les taules de papers, ulls,
núvols, cames, etc. 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
Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 26 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

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.

CERÀMICA D’INSPIRACIÓ
JAPONESA
Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 2 de febrer (7 sessions)
Preu: 74,54 €

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

JARDINERIA DES DE CASA
Divendres, de 10.30 a 12 h
Inici: 28 de gener (10 sessions)
Preu: 67,88 €

L

RECURSOS

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

ESCACS

APRÈN A FER SERVIR LA
MÀQUINA DE COSIR

Dissabte, d’11 a 12.30 h
Inici: 29 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Dilluns, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 31 de gener (7 sessions)
Preu: 74,54 €

Professora: Débora Castillo

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

ANSIETAT, FÒBIES I
HIPOCONDRIA: QUÈ SÓN I
COM CONVIURE-HI
Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 24 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

APRÈN A TREBALLAR
EL CUIR

N

Segons l’OMS una de cada quatre
persones pateix o patirà algun tipus d’alteració mental. La recent
pandèmia causada per la Covid-19
no ha fet més que augmentar la
prevalença de problemes psicològics. Ansietat, fòbies i hipocondria
són algunes d’aquestes, les quals
poden ser altament invalidants i generar molt patiment. En aquest curs
veurem què són, algunes hipòtesis
de per què es generen i diferents
tècniques i recomanacions a seguir
que ens ajudin a conviure amb elles.
Professor: Oscar Castillero

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

Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 26 de gener (7 sessions)
Preu: 74,54 €

N

Taller per aprendre a treballar el
cuir de manera artesanal, aplicant
les tècniques decoratives tradicionals. Es realitzaran diferents
objectes funcionals, com polseres
o moneders, donant uns dissenys
i acabats contemporanis i personals. Caldrà abonar un suplement
per material el primer dia de classe.
Professor: Abel Ruiz

TREU PROFIT DEL MÒBIL
Divendres, de 9.30 a 11.30 h
Inici: 28 de gener (7 sessions)
Preu: 74,54 €

Actualment la majoria de les per-

sones 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

MANTENIMENT I SEGURETAT
DEL MÒBIL
Divendres, de 12 a 13.30 h
Inici: 28 de gener (6 sessions)
Preu: 47,92 €

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

INICIACIÓ AL JAPONÈS
Dimecres, de 16.30 a 18 h
Inici: 26 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

N

Curs d’iniciació a la llengua i la
cultura japoneses. Primer contacte amb l’alfabet, la gramàtica i les
expressions quotidianes.
Professora: Miho Miyata

ITALIÀ ELEMENTAL
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 26 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Cal tenir certes bases de l’idioma:
Indicatiu present (verbs regulars/
irregulars/ reflexius); substantiu
(gènere/número); article determinatiu/indeterminat; adjectiu qualificatiu; adjectiu possessiu; preposicions.
Professora: Paola Grieco

ANGLÈS ELEMENTAL
Dijous, de 10.30 a 12 h
Inici: 27 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

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

Dilluns, de 10 a 11.30 h
Inici: 24 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

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

EXPRESSIÓ
INICIACIÓ A LA GUITARRA
ACÚSTICA
Divendres, de 18.45 a 20 h
Inici: 21 de gener (11 sessions)
Preu: 73,21 €

N

Ens iniciarem a la guitarra amb els
acords bàsics per a després començar a conèixer la tècnica de la
mà dreta i començar a tocar les primeres cançons. El primer dia ens
trobarem a Golferichs, la resta al
CEMB (Gran Via, 498 baixos –davant de Golferichs). Cal portar l’instrument. No cal tenir coneixements
musicals.
Professorat: CEMB

INICIACIÓ A L’UKELELE
Divendres, de 17.15 a 18.30 h
Inici: 21 de gener (11 sessions)
Preu: 73,21 €

N

Aprèn a tocar aquest instrument
de quatre cordes que amb poques
sessions et permetrà tocar les teves cançons preferides. El primer
dia ens trobarem a Golferichs, la
resta al CEMB (G.V. de les Corts
Catalanes, 498 - davant de Golferichs). Cal portar l’instrument. No
cal tenir coneixements musicals.
Professorat: CEMB

CANT I TÈCNICA VOCAL
Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 27 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

N

El taller està adreçat a persones
sense experiència que vulguin
aprendre les bases del cant modern. Es faran exercicis de tècnica
vocal i de relaxació i s’aprendran
exercicis d’escalfament vocal. Es
cantarà en conjunt per superar
la por i els bloquejos emocionals.

COUNTRY
Dilluns, de 16.30 a 18 h
Inici: 24 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
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

SWING SOLO
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 26 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Aprendrem els passos i alguns
conceptes del ball, tot combinant
l’aprenentatge i la diversió.
Professorat: Swing Cats

SEVILLANES
Dijous, de 18.30 a 20 h
Inici: 27 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

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

ROCK & ROLL, SWING I ELS
BOJOS ANYS VINT
N

Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 28 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Aprendrem els passos bàsics per
moure’ns al ritme del rock & roll i el
swing. Deixa’t anar i trasllada’t als
bojos anys vint! Cal apuntar-se en
parella que formi part de la mateixa
unitat familiar.
Professora: Pilar Pintor

DANSA CONTEMPORÀNIA

N

Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
Inici: 24 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Treballarem les tècniques més conegudes i actuals de la dansa contemporània (Release, Limón, Contact,
Flying Low) a partir de la descoberta
del propi cos i la cerca del moviment original i natural de cadascú.
Professor: Jafeth Gálvez

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: 24 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Isabel Cayuela
Dimarts, de 16:45 a 18.15 h
Inici: 25 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Isabel Belmonte
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: 24 de gener (10 sessions)
Dijous, de 10.15 a 11.45 h
Inici: 27 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Esport basat en la utilització d’uns
bastons específics per caminar o
córrer. És una activitat física suau i
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

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimarts, de 10 a 11.15 h
Inici: 18 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Dijous, de 17 a 18.15 h
Inici: 20 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
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: 20 de gener (11 sessions)
Preu: 73,21 €
Tècnica que combina el pilates amb
exercicis hipopressius.
Professora: Bady Domingo

GIMNÀSTICA SUAU I
RELAXACIÓ

N

Dimecres, de 10.15 a 11.30 h
Inici: 19 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Sessions d’exercici suau, especialment indicat per a persones que no
volen deixar de fer exercici.
Professora: Tito Palau

ESTIRAMENTS
Dimecres, de 17 a 18.15 h
Inici: 19 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
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

PILATES
Dilluns, de 19.45 a 21 h
Inici: 17 de gener (11 sessions)
Preu: 73,21 €
Professora: Bady Domingo
Dijous, de 10 a 11.15 h
Inici: 20 de gener (12 sessions)
Dijous, de 20 a 21.15 h
Inici: 20 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Carlota Fernández

Dimecres, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 19 de gener (12 sessions)
Dimecres, de 20 a 21.15 h
Inici: 19 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Edel Cases
Dilluns, de 18 a 19.15 h
Inici: 17 de gener (11 sessions)
Preu: 73,21 €
Professora: Bady Domingo
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 18 de gener (12 sessions)
Dimarts, de 20 a 21.15 h
Inici: 18 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professor: Josep Montesinos

ITINERARIS
Els itineraris de ciutat i els temàtics
són els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h,
si no s’indica el contrari. Preu: 15,97 €.
Places limitades.

ITINERARIS DE CIUTAT
BAIXANT DE LA FONT DEL
GAT. UNA PASSEJADA PER LA
HISTÒRIA DE LES FONTS DE
MONTJUÏC
Dissabte 22 de gener

La Font del Gat, la Font Trobada,
la Font de l’Esparver; al segle XIX
Montjuïc era plena de fonts. Els dies
festius molts barcelonins sortien de
la ciutat i pujaven a Montjuïc cap a
alguna de les fonts repartides per la
muntanya. En aquesta ruta en descobrirem la història, sabrem com
i perquè van desaparèixer i quines
han sobreviscut.
Professor: Pere Cowley

SANT ANTONI: ORÍGENS,
FÀBRICA MORITZ I MERCAT
Dissabte 29 de gener
Sant Antoni és un barri ple d’història on el seu epicentre, el mercat,
és una mostra de conservació i
modernització urbanística. Coneixerem l’origen, l’evolució i les restes
arqueològiques recentment trobades. Descobrirem el passat fabril,
recuperant la història de la fàbrica
Moritz i farem una volteta per l’anomenada ruta del vermut. En acabar,
de forma opcional, es podrà fer una
consumició que anirà a càrrec dels
participants.
Professora: Cecilia, d’Explica’m BCN

GRÀCIA: DE VILA A BARRI
Dissabte 5 de febrer
Amb aquest itinerari coneixerem
l’evolució històrica i social del barri
de Gràcia, des dels orígens rurals
al segle XVII, a la formació de la vila
independent durant la industrialització i, finalment, l’annexió forçada a
Barcelona a les acaballes del segle
XIX. Placeta de Sant Miquel, Mercat
de la Llibertat, la masia Trilla, plaça
de la Virreina i la de la Vila, són alguns dels espais que visitarem.
Professor: Marc Jobani

VISITA AL REIAL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE PEDRALBES I
ELS SEUS VOLTANTS
Dissabte 12 de febrer
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 hi fundà un
conjunt monàstic de monges clarisses al segle XIV. Destacant 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

HISTÒRIES DE LA BARCELONA
GÒTICA
Dissabte 19 de febrer
Farem un recorregut pels llocs més
emblemàtics de la Barcelona gòtica, amb una combinació d’elements
propis de la història de l’art i de la

PALAU GÜELL
Dissabte 5 de març

El Palau Güell va ser un dels primers
encàrrecs importants que va rebre
Gaudí a l’inici de la seva carrera. Eusebi Güell va voler que Gaudí li construís aquest peculiar palau urbà com
a ampliació de la casa familiar que
tenia a la Rambla de Barcelona. Durant aquesta visita descobrirem les
cotxeres, les diverses estances i el
fascinant terrat. L’accés al palau requereix el pagament d’una entrada
que anirà a càrrec dels participants.
Professor: Oleguer Biete

ELS MERCATS DE CIUTAT VELLA
Dissabte 19 de març

Visitarem tres dels principals mercats de la ciutat: la Boqueria, Santa Caterina i el mercat del Born. Els
mercats per definició són espais on
es pot gaudir d’un ambient viu i alegre, on es barregen els reclams dels
venedors i el tragí del dia a dia. Són
el millor lloc, sens dubte, per donar
a conèixer el tarannà comercial barceloní, des de les antigues places de
mercat medieval fins a l’actualitat.
Professora: Alba Casaramona

EL CEMENTIRI DEL POBLENOU,
EL MÉS ANTIC DE LA CIUTAT
Dissabte 26 de març

A prop del mar trobem un cementiri
situat entre els barris del Poblenou i
la Vila Olímpica. Un espai ideal per
fer un recorregut pel patrimoni funerari des del segle XVIII fins als nostres dies. Descobrirem l’arquitectura i les escultures funeràries de les
capelles, els panteons, les tombes
dels nobles, alcaldes, músics o científics destacats de la nostra ciutat.
Professora: Carolina Chifoni

ELS JUEUS DEL POBLE SEC
Dissabte 5 de febrer
El tour rescata la història oblidada
d’Agudad Ahim, una associació jueva fundada a Barcelona l’any 1926
per un petit grup de jueus d’origen
sefardí que arribaren a la ciutat
durant la Primera Guerra Mundial. Aquesta entitat va erigir el seu
propi local als voltants del Paral·lel,
concretament en la Ronda de Sant
Pau, en el que era l’habitatge del seu
primer president, el senyor Maurici
Sinaí. En aquella zona, cruïlla entre
el Raval, el Poble Sec i Sant Antoni,
residien la majoria dels seus socis,
venedors ambulants i petits comerciants dels Encants del Mercat de
Sant Antoni.
Professor: Manu Valentín

EL PARADÍS PERDUT DE
MERCÈ RODOREDA. EL SANT
GERVASI DE MIRALL TRENCAT
Dissabte 12 de febrer
Recordarem l’obra literària de Mercè Rodoreda amb un itinerari literari
diferent. Recorrerem el seu paradís
perdut de Sant Gervasi, els espais
de la seva infantesa i la transformació mítica en els escenaris de les
seves obres, particularment de les
novel·les Aloma i Mirall trencat.
Professora: Maria Nunes

L’EDIFICI HISTÒRIC DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dimecres 16 de febrer
Un matí de dimecres per conèixer
l’edifici noble de la Universitat de
Barcelona i el Seminari. Explicarem el seu origen, quan neixen les
universitats, qui encarrega l’edifici
i en quin context històric. Veurem i
explicarem el Paranimf amb les seves obres d’art, l’antiga biblioteca i
la sala dels rectors, el seminari i la

LA BARCELONA MAÇÒNICA
Dissabte 19 de febrer

Què és la maçoneria? On estan els
seus orígens? Quins han estat els
maçons catalans més il·lustres?
On podem trobar els seus símbols
i missatges? Descobreix tot això
i molt més en aquesta ruta amb la
qual desvelarem els misteris de la
maçoneria.
Professor: Jordi Pisa

L’ARQUITECTURA DEL PODER
Dissabte 26 de febrer

Des dels mercaders i aristòcrates
medievals fins als indians i burgesos del segle XIX, les classes dirigents han volgut construir edificis,
monuments i places per mostrar el
seu poder a la ciutadania. En aquest
itinerari recorrerem Ciutat Vella per
conèixer alguns d’aquests edificis i
monuments, per mirar-nos-els amb
ulls crítics i conèixer la història que
hi ha al darrere.
Professor: Pere Cowley

Dissabte 5 de març

SANT JERONI DE LA MURTRA

Redescobrirem els indrets del centre de Barcelona lligats a la guerra
civil: coneixerem alguns dels llocs
on es van produir forts enfrontaments el juliol del 1936, veurem
l’enorme impacte dels bombardejos
aeris feixistes sobre la ciutat, i desvelarem les ubicacions des d’on els
anarquistes i els republicans exercien el poder.
Professor: Eloi Torrents

Dissabte 12 de març, de 10 a 13 h

Ruta sorprenent basada en la crònica negra periodística de la Barcelona de tots els temps on veurem que
la realitat sempre sobrepassa la ficció. Atracaments, homicidis, assassinats, “crims passionals” i mafiosos
seran els continguts d’aquesta ruta
de crònica negra 100% barcelonina.
Professora: Meritxell Carreras,
d’AdaptamBcn

VISITA A LA REIAL ACADÈMIA
DE MEDICINA
Dissabte 19 de març

Visitarem la Reial Acadèmia de Medicina per descobrir el naixement
de la medicina a la nostra ciutat.
Descobrirem els espais que es feien
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Dissabte 22 de gener, de 10 a 13 h

LES PETJADES DE LA
GUERRA CIVIL AL CENTRE DE
BARCELONA

Dissabte 12 de març

Parc de Joan Miró

ELS CAMINS DE L’AIGUA A
COLLSEROLA
Recorregut circular seguint el camí
que uneix les tres fonts naturals
que alimenten el pantà de Vallvidrera. Experimentarem la diversitat
de boscos i paisatges modelats per
l’activitat humana, en un recorregut
que reuneix una mostra representativa dels valors patrimonials i ambientals de Collserola. Dificultat baixa.
Professorat: Pilar Herrero,
d’Ecoitineraria

BARCELONA SANG I FETGE

C. Consell de Cent

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.

TALLERS
CULTURALS/
ITINERARIS

C.Urgell

Passejarem pels carrers i les places
de Sant Andreu, recuperant la seva
història, el seu passat i el seu present, des de l’antic Ajuntament, a la
Parròquia de Sant Andreu, l’Estació
de Sant Andreu Comtal, la presència de la indústria amb Can Fabra
i la Maquinista, l’arquitectura residencial com Can Guardiola (19031905), la Casa Bloc (1933-1939) o
els habitatges del carrer Sant Adrià
(FAD 2008).
Professora: Carolina Chifoni

Dissabte 29 de gener
Les botigues exerceixen un paper
molt important en la vida quotidiana
de Barcelona, ja que són l’espai on
es produeix l’activitat més dinàmica de la ciutat. Les botigues s’han
d’adaptar als canvis dels gustos, als
canvis tecnològics i als canvis generacionals. Algunes botigues han
aconseguit mantenir-se al llarg dels
anys i per aquesta raó han esdevingut emblemàtiques. Malauradament, cada cop en queden menys.
Professora: Meritxell Carreras,
d’AdaptamBcn

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, 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

ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Casa Golferichs

De dilluns a divendres,
de 10 a 20 h
Dissabtes de 10 a 14 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.

DESCOBRINT EL DELTA DEL
LLOBREGAT: CAL TET
Dissabte 26 de març, 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

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

@ccgolferichs

Casa Golferichs

Dilluns, de 10 a 11.15 h
Inici: 17 de gener (12 sessions)
Dilluns, d’11.30 a 12.45 h
Inici: 17 de gener (12 sessions)
Dimarts, de 17.30 a 18.45 h
Inici: 18 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Marie-Hélène Nuc

Dissabte 26 de febrer

BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES

Centre Cívic Casa Golferichs

servir per aprendre cirurgia quan no
existien les universitats o les sales
on es preparaven els medicaments.
Moltes curiositats i anècdotes sorprenents, que ens faran viure una
autèntica història de la medicina a
Barcelona. L’accés a l’acadèmia requereix el pagament d’una entrada
que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Laura Sancliment

C. Comte Borrell

IOGA

DESCOBERTA DE SANT
ANDREU. ELS SEGLES XX I XXI

capella. L’accés a l’edifici requereix
el pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Susana Azcoita, d’Explica’m BCN

C. Viladomat

Divendres, de 19.30 a 21 h
Inici: 28 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Aprendrem les tècniques i passos
bàsics per iniciar-nos en l’art dels
balls de saló (vals, bolero, pas doble, entre d’altres). Cal apuntar-se
en parella que formi part de la mateixa unitat familiar.
Professora: Pilar Pintor

Professora: Judith Soler

ITINERARIS TEMÀTICS

C. Calàbria

BALLS DE SALÓ

Dissabte 29 de gener
Descobrirem un barri amb molt de
caràcter i ple d’història: l’antiga vila
de Sants. Des de l’església de Santa
Maria de Sants buscarem els orígens rurals d’aquesta vila, visitarem
antigues fàbriques com el Vapor Vell
o el Vapor Nou i passejarem pel carrer de Sants i els seus voltants.
Professora: Maria Vallverdú

història, per veure com es va implantar arquitectònicament a la ciutat l’estil gòtic.

C. Rocafort

Divendres, de 17 a 18.30 h
Inici: 28 de gener (10 sessions)
Divendres, de 18.30 a 20 h
Inici: 28 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Tens una assignatura pendent? Et
fascinen els moviments del ballet
clàssic? Ara tens l’oportunitat de
treure’t l’espineta! Treballarem a
partir dels elements bàsics que
ens brinda la tècnica clàssica per a
focalitzar-nos en el reconeixement
del nostre propi cos, ampliant les
nostres possibilitats físiques i expressives.
Professora: Sofia Girbau

Dijous, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 20 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
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

SECRETS DE LA VILA DE SANTS

Foto portada: flickr / agemo

CONVERSA EN FRANCÈS

BALLET PER A ADULTS

GIMNÀSTICA GAC

Dimarts, de 18.15 a 19.30 h
Inici: 18 de gener (12 sessions)
Dimarts, de 19.45 a 21 h
Inici: 18 de gener (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Lucrecia Guio
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.

C. d’Entença

Divendres, de 17.30 a 19 h
Inici: 28 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professora: Connie Badrines

Dimarts, de 17 a 18.15 h
Inici: 18 de gener (11 sessions)
Preu: 73,21 €
Treballarem la salsa en línia i la bachata moderna. Coneixerem cada estil
per separat i aprofundirem a poc a
poc començant des de zero.
Professor: Jafeth Gálvez

genoll i l’esquena i ajuda a prevenir
l’osteoporosi. És necessari portar
bastons de marxa nòrdica.
Professorat: Air-Active

C. Vilamarí

Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professor: Ramon Codina

BALLS LLATINS

C. Llançà

Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 24 de gener (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Els objectius del taller són millorar,
afinar, conèixer la tècnica vocal i,
conjuntament, descobrir, treballar,
revolucionar i desbloquejar la veu
a través del treball en grup. No es
requereix cap mena d’experiència
vocal o musical.
Professora: Romina Alejandra Hayde

C. Tarragona

CONVERSA EN ANGLÈS

