FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

RADIO MANGOSTINO
Divendres 14 de gener, a les 19.30 h
Un trio format per tres vocalistes
i multiinstrumentistes. En el seu
concert, presentat com un programa radiofònic en viu, s’hi poden
escoltar músiques de diversos
llocs i èpoques. Un espectacle per
a tots els públics en què la barreja
de llengües i estils s’unifica en la
sonoritat del trio. Lirismes, jazzismes, frases de clarinet, acords de guitarra, baixos de marimbola i altres sons formen part de la seva “emissió” en
directe - a més d’altres sorpreses radiofòniques!
João Braz, veu, guitarra i altres, Natalia Ordóñez, veu, marimbola i altres
i Lola Stouthamer, veu, clarinet i altres.

BETTA, D. GIORCELLI & B. BORDOY

BERTA SALA

LES PASSIONS INACABABLES

Dijous 17 de març, a les 19.30 h

Divendres 25 de febrer, a les 19.30 h

Divendres 4 de març, a les 19 h

Cantant i compositora, Betta
Berodia és la nova sensació de
l’escena blues de Madrid. L’any
2016 va gravar el seu primer EP
“My inspiration” a Chicago on hi
visqué durant un temps. En els
seus directes s’aprecia la complicitat entre els integrants per
transmetre el sentiment del blues,
en aquesta ocasió acompanyada
per dos grans mestres de l’estil,
David Giorcelli i Balta Bordoy,
ben coneguts de l’escena blues de Barcelona.

Berta Sala, cantant i pianista, presenta el seu primer treball discogràfic Hertogstraat (Microscopi, 2020)
a quartet, on posa en rellevància les
petites coses del dia a dia, donant
importància als paisatges que ens envolten o a l’acceptació dels canvis que
ens dona la vida. Ens porta a reflexionar sobre aspectes que la societat actual ens imposa amb un to optimista i
combinant diferents estils com el pop,
el folk o el jazz.

Betta Berodia, veu, David Giorcelli, piano i Balta Bordoy, guitarra.

Berta Sala, veu i teclat, Martí Riera,
guitarra, Jordi Junyent, bateria, Josep Junyent, baix i contrabaix.

VISITA GUIADA AL XALET
JOANA DARK

Dissabte 15 de gener, a les 11 h
Divendres 21 de gener, a les 17 h

BARCELONA I EL JAZZ

L’any 1901, l’enginyer de camins i
comerciant Macari Golferichs va encarregar la construcció d’un xalet a
l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, que
seguint el seu criteri personal, va
construir una casa modernista, amb
aparença de casa d’alta muntanya, i
que fou coneguda popularment per la
gent del barri com el Xalet. Serà l’ocasió per explicar els diferents usos que
va tenir la casa i la lluita veïnal per salvar-la de l’enderroc.
A càrrec de Meritxell Carreres.

EL PAS DE LES GRANS JAZZWOMEN PER BARCELONA

DIJOUS BLUES

BLAS PICÓN, LLUÍS COLOMA & MANOLO GERMÁN
Dijous 20 de gener, a les 19.30 h
Blas Picón i Lluís Coloma col·laboren
des de fa més d’una dècada, oferint
un projecte musical basat en el respecte que els dos músics tenen pel
blues, construint un so i un estil particular on la complicitat i l’honestedat
són palpables. Blues, Rythm&Blues i
Boogie Woogie són les matèries primeres d’un repertori de temes propis i algunes versions que reten homenatge als vells mestres d’aquests estils. Els acompanya Manolo Germán al
contrabaix, especialista en la tècnica de l’slap.
Blas Picón, veu i harmònica, Lluís Coloma, piano i Manolo Germán, contrabaix.

VIRGINIA VI TRIO
Dijous 17 de febrer, a les 19.30 h
Un còctel destil·lat de temes
clàssics de soul, jazz, blues i
rhythm&blues de la mà de la veu
sedosa i seductora de Virginia
Vi que, posant-hi el seu ritme innat, els reviu i potencia. L’acompanya el timbre dolç i melòdic
de la guitarra archtop de Brian
O’Mahony i el càlid batec del baix de Dara Luskin, que s’hi sumen fent cors
(background vocals) amb unes veus harmonitzades i treballades.
Virginia Vi, veu, Brian O’Mahony, guitarra archtop i veu i Dara Luskin,
baix acústic i veu.

Divendres 25 de març, a les 19.30 h

Dimecres 9 de març, a les 19 h
Entre les grans fites de la història del jazz
a Barcelona, sovint hi ha el record dels
grans tòtems del gènere que van recalar
a la ciutat. Poques vegades hem parat
atenció a les visites de grans jazzwomen
als nostres escenaris. Des de Joséphine
Baker fins a les grans artistes del nostre
temps, la capital catalana ha estat testimoni de nits glorioses protagonitzades
per Ella Fitzgerald, Nina Simone i Sarah
Vaughan, entre altres.
Una conversa amb música en viu entre
Olga Àbalos (periodista cultural i musical)
i Martí Farré (periodista musical). Músics:
Celeste Alías (veu) i Roger Mas (piano).

Joana Dark neix amb la intenció
d’apropar-nos aquelles cançons que
varen deixar constància del costumisme i les tradicions passades. Mitjançant la recuperació de textos antics, el
duet reflexiona sobre els orígens més
rurals dels costums actuals, així com
l’anàlisi del punt al qual hem arribat,
sempre des de la visió de la dona. Una
reivindicació de la veu de les nostres
avantpassades i la tradició oral, tot experimentant amb l’electrònica.
Ariadna Rulló, veus, Neus Llorens,
veu i Manuel Segura, samples i electrònica.

LAURA FARRÉ ROZADA

ARIANA ABECASIS
Divendres 28 de gener, a les 19.30 h
L’univers oníric d’Ariana Abecasis està perfectament plasmat en cadascuna de les seves cançons. Sons embolcallants, melodies fresques, lletres colpidores, ritmes que
fan moure el cos, intensitat d’emocions, i
un atreviment poc comú fusionant el latin,
el trap i l’electrònica. Així és com l’artista
aconsegueix sorprendre i no deixar indiferent davant el seu estil: personal, eclèctic i
únic, plasmat a la perfecció en el seu disc “
Adiós, no es para siempre”.
Ariana Abecasis, veu i teclat, Nil Bribian,
bateria i Pau Calero, teclat.

Esther Ribot, soprano i Olga Claret, clavicèmbal.

VISTES AL MAR

Divendres 4 de febrer, a les 19 h
La pianista i matemàtica Laura Farré Rozada
explora les possibilitats
creatives de l’aigua i
segueix amb l’ànim de
divulgar repertori contemporani al públic general a través de Nimbus
(Seed 2021), el segon àlbum a piano sol. Concebut com una continuació
del seu disc de debut,
The French Reverie (2018), Nimbus completa l’homenatge a la figura
del compositor Olivier Messiaen (1908-1992) i al repertori francès per a
piano dels segles XX i XXI.
Laura Farré Rozada, piano

Dijous 13 de gener, a les 18 h
Què tenen en comú el geni de la pintura del segle XX Pablo Picasso i el músic
universal Pau Casals? I l’escriptora més
important de la literatura catalana, Mercè Rodoreda, amb el mestre del cinema
Luís Buñuel? El comú denominador és
que foren artistes compromesos amb la
República i combateren el feixisme durant
la Guerra Civil. El preu del seu compromís
fou l’exili i l’ostracisme de la seva obra a
l’Espanya franquista.
A càrrec d’Eloi Torrents, llicenciat en sociologia i màster en estudis de la població
i en turisme cultural.

A LA RECERCA DE LA SALUT

Divendres 1 d’abril, a les 19 h
Un viatge, càlid i envoltant, el quartet de saxos Quartet Vela, ens
descobreix com sonen
dos territoris tan íntimament lligats per la història com són les terres
de parla catalana i Xile,
ambdues banyades per
la mar. Peces tradicionals de la música de
cambra, a més d’obres
de nova creació. Les
composicions, a través dels seus estils respectius, expliquen històries,
descriuen imatges i representen paisatges de la natura.
Quartet Vela: Helena Otero, saxo soprano, Carla Obach, saxo tenor,
Laura Allès, saxo baríton, Débora Ñancupil, saxo alt.

CANT I CLÀSSICA

TARDES A LES GOLFES

Un recull de peces renaixentistes i
barroques que ens
mostren l’atemporalitat de les passions. Cantarem a
les passions a partir
d’una música cronològicament distant, però sorprenentment actual. I
ho farem com ho feien al segle XVI, amb la mateixa força, bellesa i
brutalitat, tot adonant-nos de la ressonància que encara tenen en nosaltres. Veu i clavicèmbal s’uniran per connectar musicalment el públic
del segle XXI amb el del XVI i XVII.

L’ART CONTRA EL FEIXISME: ELS ARTISTES
REPUBLICANS DURANT LA GUERRA CIVIL

Encetem aquesta col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica
IDIBAPS, que cada trimestre ens portarà, de la mà del millor personal
investigador, quatre conferències sobre salut.

LA DIABETIS: PER QUÈ ENS PUJA EL SUCRE?
Dimarts 25 de gener, a les 19 h
La diabetis és una malaltia que es
produeix quan la glucosa a la sang
és massa alta. Això passa quan el
nostre cos no fa prou insulina, una
hormona produïda pel pàncrees i
que permet que la glucosa entri a
les cèl·lules. Amb el temps, tenir-ne
massa pot causar problemes de salut. Per això, entendre les causes de
la diabetis és essencial per a millorar
el control del sucre i mantenir-nos
saludables.

CONFERÈNCIES

A càrrec de Joan-Marc Servitja,
investigador acreditat del Grup de
Patogènesi i Prevenció de la Diabetis de l’IDIBAPS-CIBERDEM.

DE LLETRES I DE CIÈNCIES

LES MALALTIES AUTOIMMUNES: L’ENEMIC INTERIOR
Dimarts 22 de febrer, a les 19 h

ANSIETAT, FÒBIES I HIPOCONDRIA: QUÈ SÓN I COM
CONVIURE-HI
Dilluns 10 de gener, a les 19 h
Segons l’OMS, una de cada quatre persones pateix o patirà algun tipus d’alteració mental al llarg de la seva vida. Partint
d’aquesta premissa, ens centrarem en l’ansietat, les fòbies i la hipocondria, per ajudar-nos a entendre què són, algunes de les
causes que les generen, i donarem algunes
estratègies i recomanacions que ens ajudin
a conviure-hi.
A càrrec d’Óscar Castillero, psicòleg sanitari, amb menció en psicologia clínica, i
psicopedagog especialista en educació
secundària, per la UB.

Les malalties autoimmunes són un grup d’afeccions de causa desconeguda en què el sistema
immunitari s’altera i ataca òrgans del propi cos.
Actualment, se’n coneixen més de 110 i alguns
estudis epidemiològics
calculen que més del
10% de la població en
té alguna. Es manifesten
per una afectació simultània o successiva de la
majoria d’òrgans i sistemes i tenen diversos autoanticossos com a
marcadors biològics.
A càrrec de Ricard Cervera, cap del Servei de Malalties Autoimmunes
de l’Hospital Clínic.

ARGUMENTA BCN
El cicle de conferències Argumenta Bcn tornarà amb la 2a
edició la primavera de 2022. Consulta tota la programació i
novetats a www.golferichs.org

ENTITATS

CLUB DE LECTURA
Els dimecres indicats a les 11 h
Organitza: Obrador d’històries
Col·labora: Biblioteca Joan Miró i Biblioteca de l’ONCE
Els llibres del trimestre seran els següents: Jambalaia, d’Albert Forns
(12 de gener); L’enginyós senyor Ripley, de Patricia Highsmith (9 de
febrer); Terres mortes, de Núria Bendicho (9 de març).

TROBADES DE POESIA
Els dilluns indicats, a les 18 h
Organitza: Aura poètica i musical
Micròfon obert amb roda de poetes i convidats.
Una aproximació (musical) a la maçoneria, de David Revelles (17 de
gener), Aurora Bertrana, de Josep Martínez (14 de febrer), i Homenatge a Carme Catà, de Dolors Dilmé (21 de març). Reserva prèvia a
aurapoeticamusical@gmail.com.

LA BARCELONA DE LES FICCIONS CRIMINALS. DEL
BLANC I NEGRE POLICÍAC AL THRILLER EN COLOR
(1948-1988)

12
19 h
			

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
A la ciutat escenari, exposició col·lectiva

4		
19 h
			

CANT I CLÀSSICA
Les passions inacabables

13
18 h
			

DE LLETRES I DE CIÈNCIES
L’art contra el feixisme: els artistes republicans
durant la guerra civil. Eloi Torrents

9		
11 h
			

CLUB DE LECTURA
Terres mortes, de Núria Bendicho

9		
19 h
			

BARCELONA I EL JAZZ
El pas de les grans jazzwomen per Barcelona

14
19.30 h FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
			
Concert Radio Mangostino
15
11 h
			

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Visita guiada al xalet

17
18 h
			

TROBADES DE POESIA
Una aproximació (musical) a la maçoneria, de David
Revelles

18
18 h
			

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Cinefòrum. La Barcelona de les ficcions criminals. Del
blanc i negre policíac al thriller en color (1948-1988)

20
19.30 h DIJOUS BLUES
			
Blas Picón, Lluís Coloma & Manolo Germán
21
17 h
			

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Visita guiada al xalet

22
11 h
			

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Espectacle familiar (0-5 anys). Petjades musicals en
moviment.

25
19 h
			

A LA RECERCA DE LA SALUT
La diabetis: per què ens puja el sucre? Joan-Marc
Servitja

MARÇ

9		
19.30 h EXPOSICIÓ AL XALET
			
Cuando el río suena, de Gerard Bosch
17
19.30 h DIJOUS BLUES
			
Betta, D. Giorcelli & B. Bordoy
21
18 h
			

TROBADES DE POESIA
Homenatge a Carme Catà, de Dolors Dilmé

25
19.30 h TARDES A LES GOLFES
			
Joana Dark
29
19 h
			

A LA RECERCA DE LA SALUT
Com utilitzem la informació cel·lular per prevenir un
infart? Gemma Chiva-Blanch

ABRIL
1		
19 h
			

CANT I CLÀSSICA
Vistes al mar

28
19.30 h TARDES A LES GOLFES
			
Ariana Abecasis

Espai de fotofografia
Gran Via de les Corts Catalanes
F. Català-Roca
Av
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PETJADES MUSICALS EN MOVIMENT
Dissabte 22 de gener, a les 11 h
Organitza: Associació pro Teatre Talia Olympia, dins de la Festa
Major de Sant Antoni
Tots els animals del planeta deixen petjades en moure’s. Petjades
més profundes, petjades més suaus, alguns fins i tot només un rastre. Les petjades són moviment i el moviment és vida. En aquest espectacle familiar (de 0 a 5 anys), s’explora i representa a cada espècie animal a través de la música i el moviment.
Francesca Salcedo, ballarina i Víctor Oller, piano

CANT I CLÀSSICA
Laura Farré Rozada

9		
11 h
			

CLUB DE LECTURA
L’enginyós senyor Ripley, de Patricia Highsmith

14
18 h
			

TROBADES DE POESIA
Aurora Bertrana, de Josep Martínez

16
20 h
			

EXPOSICIÓ AL XALET
26è concurs fotogràfic popular de Sant Antoni, 18è
Concurs de cartells de la Festa Major de Sant Antoni
i 12è Concurs infantil de dibuixos.
Exposició col·lectiva

9-50-H12

Centre Cívic
Golferichs

C. Sepúlveda

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

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

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.

Entrada gratuïta. Cabuda limitada, cal reserva prèvia.

Reserves el dilluns de la setmana de l’activitat a partir de les 10 h a
www.golferichs.org, per telèfon (93 323 77 90) o presencialment.
Es podran reservar dues entrades màxim per persona.
Es garantiran les mesures sanitàries per la Covid-19.

9-50-H12

ADREÇA

FEBRER
4		
19 h
			

Urgell

Rocafort
Pl. Espanya

Dimarts 18 de gener, a les 18 h
Organitza: ANC Sant Antoni, dins de la Festa Major de Sant Antoni
Cinefòrum amb la projecció del documental i posterior debat sobre
aquest període històric i gènere cinematogràfic a càrrec de Francesc Sánchez Barba, Dr. en Història per la UB i membre del Centre
d’investigacions films-història.

C. Diputació

Hivern 2022

@ccgolferichs

Casa Golferichs

CLUB DE LECTURA
Jambalaia, d’Albert Forns

MAPA

C.Urgell

12
11 h
			

C. Consell de Cent
Parc de Joan Miró

C. Comte Borrell

TARDES A LES GOLFES
Berta Sala

DE LLETRES I DE CIÈNCIES
Ansietat, fòbies i hipocondria: què són i com
conviure-hi. Óscar Castillero

C. Viladomat

25
19.30
			

10
19 h
			

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
C. Calàbria

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Manifest del tercer paisatge, de Mª Ángeles Artaza

C. Rocafort

GENER

23
19 h
			

Centre Cívic Casa Golferichs

Foto portada: flickr / agemo

A càrrec de Gemma Chiva-Blanch, investigadora CIBEROBN del
grup Recerca translacional en diabetis, lípids i obesitat, de l’IDIBAPS.

Espai de fotografia F. Català-Roca (Espai Arenes. Llança, 21)

A LA RECERCA DE LA SALUT
Les malalties autoimmunes: l’enemic interior. Ricard
Cervera

C. d’Entença

Parlarem de com es formen
les plaques d’ateroma als vasos sanguinis i com provoquen infarts a llarg termini.
S’explicaran els mètodes que
hi ha actualment per detectar
aquestes plaques i com estem
investigant per detectar-les
millor i intervenir molt abans
que hi hagi un risc alt d’infart.

22
19 h
			

C. Vilamarí

CC Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

Dimarts 29 de març, a les 19 h

17
19.30 h DIJOUS BLUES
			
Virginia Vi trio

C. Llançà

CALENDARI HIVERN 2022

C. Tarragona

COM UTILITZEM LA INFORMACIÓ CEL·LULAR PER
PREVINIR INFARTS?

