Dimecres 2 de febrer, a les 19 h
Conferència a càrrec de Yaiza Hernández

La tècnica i els seus
avenços són factors
que, amb el pas del
temps, han anat
modificant la relació
entre l’individu i el
paisatge. Les finestres dels cotxes i
trens s’han convertit en l’element que
emmarca els paisatges que visualitzem en moviment. Aquesta manera
de relacionar-nos amb ell a través de la velocitat, ha estat el motiu
d’inspiració per a un gran nombre de fotògrafes i fotògrafs que han
volgut congelar amb les seves càmeres aquests paisatges fugaços.

“AMÉRICA EN PLACAS”. L’APORTACIÓ DE LA
FOTOGRAFIA A LA CONSTRUCCIÓ DE L’IMAGINARI
TERRITORIAL DELS ESTATS UNITS

L’ANÈCDOTA I EL TERRITORI
Dilluns 21 de març, a les 19 h
Dilluns 28 de març, a les 19 h
A càrrec de Mateo Pérez
Mateo Pérez compartirà de manera pràctica la seva forma de treballar el territori
fotogràficament. Un apropament a la fotografia que es barreja amb el situacionisme, la deriva, el joc i, d’alguna manera,
amb la tradició paisatgística. L’objectiu
del taller és compartir els processos
creatius habituals en treballar un territori
concret, des de les referències prèvies al
plantejament metodològic, la presa fotogràfica, i les decisions de l’edició.

ASSESSORAMENT D’ENQUADERNACIÓ PER A
FOTOLLIBRES
Dimecres 16 de març, a les 19 h
A càrrec de Cristina de Kokoro Enquadernació Artesanal
Tens un projecte que vols materialitzar en forma de fotollibre? Cristina, de Kokoro Enquadernació Artesanal, vindrà
a parlar sobre les possibilitats
que l’enquadernació pot oferir
al teu projecte fotogràfic. Hagis decidit o no un disseny, ens
explicaràs la teva idea, valorarem les possibilitats i la viabilitat de l’enquadernació dins del
discurs i lectura del teu projecte, i plantejarem opcions que
et puguin servir.

Janet Delaney
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LA POETIKA, JAM D’ARTS
Divendres 21 de gener, a les 19 h: Cartografies
Dijous 17 de març, a les 19 h: El bosc
Divendres 8 d’abril, a les 19 h: Postals
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.

Dimecres 2 de març, a les 19 h
Conferència a càrrec de Rafa Badia

Des de mitjans del segle
XIX, la fotografia ha ajudat a donar a conèixer i
conformar una idea comuna del territori dels
Estats Units. La natura
verge, el desenvolupament de les grans urbs
i el procés de conversió
de molts enclavaments
en terrenys suburbials
han estat recollits per
multitud de càmeres de plaques al llarg dels últims 175 anys, gràcies
a autors/es tan rellevants com Timothy O’Sullivan, William H. Jackson,
Berenice Abbot, Walker Evans, Ansel Adams, Stephen Shore, Janet
Delaney o Alec Soth. Rafa Badia explicarà les claus rectores d’aquesta anàlisi del paisatge i el territori vist a través del “Fresnel” d’una
càmera de gran format.

Català-Roca

TRAVESSAR EL TERRITORI. PAISATGE EN
MOVIMENT I FOTOGRAFIA

AUTOSERVEI
A l’Espai us 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
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: 3,46 € (socis
i sòcies: gratuït)

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

Bicing
Equipament accessible

HORARIS
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
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.

Plató fotogràfic
Amb equip bàsic d’il·luminació (llums de flaix, llums continues, fons de
plató, fotòmetre, caixa de llum, reflectors i con), per dur a terme els teus
projectes fotogràfics. Preu per a dues hores: 23,28 € (socis i sòcies:
11,63 €). Preu per a professionals i empreses: 72,61 €.
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): 31,37 €. Adult: 37,66 €

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

@ccgolferichs

-

Xavier-Mamano

-

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.
• Per garantir la seguretat de tothom, s’ha reduït el nombre de tallers, que
facilitarà la neteja entre classes de les aules.

TALLERS
TÈCNIQUES BÀSIQUES (1r nivell): CONEIXEMENT DE LA
CÀMERA
Dilluns, de 19 a 21 h. Del 24 de gener al 14 de març (16 h) (8 sess.)
Preu: 85,18 € (socis i sòcies: 72,41 €)
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. Veurem els i les referents més influents i farem pràctiques a l’exterior, fixant-nos en aspectes
bàsics de llum i composició i per resoldre els dubtes que vagin sorgint en
les classes teòriques.
Professora: Maribel Mata

FOTOGRAFIA D’ESTUDI. EL BODEGÓ CONTEMPORANI
Dilluns, de 19 a 21 h. Del 24 de gener al 7 de març (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
Coneixerem les possibilitats dels esquemes de llum i de composició per
aconseguir les millors fotografies d’objectes. Ens plantejarem el sentit de la
fotografia de bodegó i veurem com autors i autores contemporànies tracten aquest tipus d’imatge. Estudiarem l’objecte a treballar i mirarem com
explotar totes les seves possibilitats.
Professora: Ana Benavent

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES. LA PRESÈNCIA DE
L’ESPAI URBÀ
Dijous, de 10.30 a 12.30 h. Del 27 de gener al 17 de març (16 h) (8 sess.)
Preu: 85,18 € (socis i sòcies: 72,41 €)
En aquest curs pràctic treballarem els espais urbans com a tipologia del
lloc i de les relacions humanes. Utilitzarem la fotografia com a eina d’expressió treballant la llum i la composició, la simplicitat o la complexitat de
certs espais. Veurem com la mirada de cada un de nosaltres dona valor i
significat a les imatges i ho farem de manera manual resolent dubtes tècnics de funcionament de la càmera o captura d’escena.
Professor: Luís Giménez

Aconseguir l’exposició adient és tot un repte tècnic. Aprofundirem en conceptes com la interpretació de l’histograma, l’ús del fotòmetre o l’exposició
a la dreta, per resoldre les diferents situacions que es puguin donar, com
els contrallums, les escenes amb poca llum o amb contrastos elevats.
Professor: Luis Giménez

Ens introduirem en el 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.
Professora: Yaiza Hernández

INICIACIÓ AL PHOTOSHOP. REVELAT I AJUSTOS
FOTOGRÀFICS
Dijous, de 19 a 21 h. Del 27 de gener al 10 de març (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)

EXPOSICIONS

Vols conèixer les eines imprescindibles de Photoshop d’una manera senzilla i clara? Aprendrem a elaborar un flux de treball adequat per millorar les
imatges, a detectar matisos i sobretot a revelar les nostres fotografies RAW,
arxiu imprescindible en tot procés digital. Recomanem assistir al curs amb
un ordinador portàtil i el programa instal·lat, tot i que no és imprescindible.
Professor: Luis Giménez

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

POÈTIQUES DE LES TIPOLOGIES FOTOGRÀFIQUES: EL
FULL DE CONTACTES COM A OBRA

26è CONCURS FOTOGRÀFIC POPULAR DEL BARRI
DE SANT ANTONI

Divendres, de 19 a 21 h. Del 28 de gener al 18 de març (16 h) 8 sess.)
Preu: 85,18 € (socis i sòcies: 72,41 €)

18è Concurs de cartells de la Festa Major de Sant Antoni i
12è Concurs infantil de dibuixos
Exposició col·lectiva
Del 16 de febrer al 3 de març
Inauguració: dimecres 16 de febrer, a les 20 h.
A la Casa Golferichs

Curs dirigit a totes aquelles persones que vulguin oferir-se un espai de
creativitat amb la fotografia, on experimentarem amb les sèries fotogràfiques. Treballarem les tipologies, per a investigar la combinació de múltiples
impressions en diverses formes de repetició a través del full de contactes
com a obra final.
Professora: Eugènia Ortiz

Dies: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 19 a 21 h. Del 21 al 25 de
març (8 h) (4 sess)
Preu: 42,59 € (socis i sòcies: 36,20 €)

FOTOGRAFIA PAISAGÍSTICA. FRAGMENTAR L’ESPAI
Dimarts, de 19 a 21 h. De l’1 de febrer al 15 de març (12 h) (6 sess.)
Preu: 63,89 € (socis i sòcies: 54,30 €)
La fotografia de paisatge ens pot ajudar a comprendre el nostre entorn,
observant-lo a través de la càmera. Però també ens permet crear paisatges
propis i inexistents. A banda de descobrir i analitzar una gran varietat de
projectes fotogràfics que tracten el paisatge, el territori o l’entorn, es farà
un acompanyament grupal dels projectes personals que cadascú anirà definint i desenvolupant durant el taller.
Professora: Laura Van Severen

CREACIÓ DE PROJECTES
Dimarts, de 19 a 21 h. Del 25 de gener al 15 de març (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
Tens una idea per fer un projecte fotogràfic i no tens clar com desenvolupar-la? En aquest curs descobrirem estratègies per encarar i dur a terme
un projecte, veurem referents d’altres autores i autors que t’inspiraran i realitzarem un seguiment en grup per enriquir la teva proposta.
Professora: Ana Benavent

LA CIUTAT ESCENARI

Exposició col·lectiva
Del 12 de gener a l’11 de febrer
Inauguració: dimecres 12 de gener, a les 19 h
La ciutat és l’escenari de
múltiples facetes, diverses en la seva naturalesa
i experiència. Aquesta
exposició vol mostrar els
projectes desenvolupats
per les i els alumnes del
curs “La percepció del
paisatge urbà contemporani”. Diferents mirades
suggeridores i reflexives al voltant de la ciutat contemporània i l’entorn
urbà proper. Uns treballs sorgits de l’observació, la percepció subjectiva i la implicació emocional i personal.

MANIFEST DEL TERCER PAISATGE

Fotografies de MªÁngeles Artaza
Del 23 de febrer al 29 d’abril
Inauguració: dimecres 23 de febrer, a les 19 h
“Si deixem de mirar el paisatge
com si fos l’objecte d’una indústria,
de sobte podrem descobrir una
gran quantitat d’espais indecisos,
desproveïts de funció, als quals
resulta difícil donar-los un nom.
Aquest conjunt no pertany ni al domini de l’ombra ni al de la llum. Està
situat en els seus marges...” Giles
Clément

Exposició de les fotografies premiades i
una selecció de les finalistes del 26è Concurs fotogràfic popular del barri de Sant
Antoni 2022. També s’exposaran el cartell
guanyador i els finalistes del 18è concurs
de cartell anunciador de la Festa Major de
Sant Antoni 2023 així com el 12è concurs
de dibuix infantil.

INICIACIÓ AL LABORATORI EN BLANC I NEGRE

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

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

Míriam Soler

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.

Dimecres, de 19 a 21 h. Del 9 de febrer al 16 de març (12 h) (6 sess.)
Preu: 63,89 € (socis i sòcies: 54,30 €)

Dijous, de 16.30 a 18.30 h. Del 27 de gener al 10 de març (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)

Exposicions a l’Espai

ACTIVITATS
“CUANDO EL RIO SUENA”

Fotografies de Gerard Bosch
Del 9 de març al 6 de maig
Inauguració: dimecres 9 de març, a les 19.30 h.
A la Casa Golferichs
En 9 km que discorren pràcticament en
línia recta, el Parc Fluvial del Besòs és un
dels espais verds més importants de la
ciutat. A qualsevol hora i a qualsevol punt
de les seves 115 hectàrees, no és estrany
veure-hi passejants, ciclistes, persones
que corren, passegen gossos o patinen,
soles, en grup, en família o en parella, deambulen o simplement estan i no fan res,
aparentment.

Totes les activitats són gratuïtes, amb reserva prèvia. Aforament
limitat. Les reserves es podran fer a partir del dilluns de la setmana de l’activitat a Golferichs.org o per telèfon al 93 325 72 91

SANT ANTONI. UN RETRAT
Dissabte 15 de gener, a les 11 h
A càrrec de Luis Giménez

Sortirem pels carrers de Sant Antoni càmera en mà. Treballarem la llum
i la composició i redescobrirem el barri amb mirada fotogràfica. Un dia
per gaudir dels carrers
d’aquest barri que estarà en plena Festa Major!
Amb aquestes fotografies, si ho desitges, podràs presentar-te al 26è
Concurs de fotografia
del barri de Sant Antoni.
Amb motiu de la Festa
Major de Sant Antoni

Juanjo Rovirosa

Inscripcions presencials i en línia:
A partir de dilluns 13 de desembre. 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 20 h i dissabtes
de 10 a 13.30h .
Descomptes (inscripcions presencials):
- 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

L’AUTORETRAT COM A FORMA D’EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA

L’EXPOSICIÓ PERFECTA. SOLUCIONS FÀCILS A
PROBLEMES DIFÍCILS

Josep Escalé

TALLERS

