Dimecres 1 de juny, a les 19 h
Conferència a càrrec de David Viñuales i María Castellano
Xerrada participativa. L’Instituto 8 fa anys que forma part
i crea comunitat mitjançant la
Fotografia Terapèutica, generant nous espais per a professionals d’àmbits educatius,
terapèutics i organitzacionals.
Les seves formacions se centren en la promoció del canvi
i del benestar a través de la
fotografia i altres formes d’imatge i son referent internacional.

CÀPSULA DE CREACIÓ. DE LA FOTOGRAFIA ÍNTIMA
A LA CREACIÓ PARTICIPATIVA
Dimecres 29 de juny, de 17.30 a 21 h
A càrrec de Mireia Plans

La fotografia és l’excusa per
crear a través de la mirada. Un
viatge solitari que ens situa en
el lloc de l’observador des d’un
espai distant, silenciós i empàtic. De la fotografia íntima a
la creació participativa és una
càpsula de creació de 3 hores
dirigida a persones que tinguin
ganes d’experimentar com connectar la creació individual amb
l’experiència participativa, fent servir la fotografia com a fil conductor.

PROJECCIÓ DEL CURT “LA CIUTAT INTERIOR”

Dijous 14 de juliol, a les 21 h
Autores: Iso Luengo, Jorge Moneo Quintana i Andrea Ballesteros
i Beato
Pot ser el lloc de feina un
espai per a l’elucubració,
la meditació o l’afecte?
Els/les porters/es exerceixen la seva jornada en
llocs de trànsit, mentre romanen, en aquests, vigilants i sol·lícits. Confinats
durant la seva jornada
laboral en aquests espais, ens compartiran les seves confessions.

LA POETIKA, JAM D’ARTS

Dijous 12 de maig, a les 19 h: Postals
Divendres 17 de juny, a les 19 h: Rituals
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.

CONVOCATÒRIES
PRESENTA EL TEU PROJECTE A LA FIRA ART
PHOTO BCN 2022
Vols exposar el teu projecte en
una fira internacional de fotografia
emergent? L’Espai de fotografia
hi participarà, per quarta vegada,
amb una selecció de projectes de
fotògrafs i fotògrafes emergents
que volen obrir-se camí en l’àmbit
professional, on també hi participaran galeries, comissaris i gestors
culturals de diverses ciutats europees. Una oportunitat per donar a
conèixer el teu treball dins del circuit professional.

Espai de fotografia
Francesc
Català-Roca

FRANQUEIG
PAGAT

Data límit: 31 de maig. Consulta la convocatòria a la nostra pàgina web

Català-Roca

UNA ALTRA FORMA D’ENTENDRE LA IMATGE

Activitats
i tallers

MAPA

Primavera 2022
“FOTOGRAFIA
PARTICIPATIVA”

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)
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, i dijous i divendres de 10 a 14 h,
en torns de dues hores. Cal reserva prèvia.

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

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

Bicing
Equipament accessible

HORARIS
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h i dijous i divendres de 10 a 14 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.

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 €

@ccgolferichs

-

Bárbara Lanzat

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
Extracte de la normativa dels tallers dels centres cívics de l’Eixample:
• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula,
excepte en cas d’anul·lació total del taller per part de l’organització.
Mesures de prevenció per la Covid-19
• 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
Dimarts, de 19 a 21 h. Del 26 d’abril al 21 de juny. El dia 3 de maig no hi ha
classe (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 CREATIVA. NARRACIÓ I QUOTIDIANITAT
Dilluns, de 19 a 21 h. Del 25 d’abril al 13 de juny (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
Aprendrem a reconèixer l’entorn des d’una mirada fotogràfica, aplicarem la
tècnica adient per a cada situació de llum i descobrirem aspectes creatius
de la composició. Explorarem les possibilitats temàtiques del nostre entorn
quotidià per incorporar un sentit estètic o narratiu a les imatges.
Professora: Ana Benavent

FOTOGRAFIA DE RETRAT. EL VINCLE
Dimecres, de 19 a 21 h. Del 4 de maig al 22 de juny. El dia 8 de juny no hi
ha classe (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
En aquest curs de retrat ens centrarem en el vincle que s’estableix amb la
persona a la qual retratem, de quina manera ens apropem o interaccionem
i com dirigim (si dirigim) l’escena, els gestos o la llum. Amb una pinzellada
tècnica al principi, i una part teòrico-crítica, ens endinsarem en el retrat des
de la pràctica entre l’alumnat.
Professora: Ana Benavent

Dimecres, de 19 a 21 h. Del 27 d’abril al 8 de juny (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
Veurem el funcionament de la llum al plató fotogràfic per aconseguir la
il·luminació desitjada, així com els diferents esquemes d’il·luminació i els
secrets per disposar d’un ventall d’estètiques ben ampli. Treballarem esquemes bàsics i efectes més complexos i sofisticats estudiant exemples
que ens serviran de model per posar-nos a treballar.
Professora: Paola de Grenet

EXPOSICIONS

Dijous, de 10.30 a 12.30 h. Del 28 d’abril al 9 de juny (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)

Exposició a càrrec de joves del Grup de Fotografia de l’Aquí T’Escoltem
Eixample en el marc de la
Mostra d’Art Jove de l’Eixample organitzada per
l’Eix Jove. L’exposició
reflexiona sobre la sostenibilitat i el reciclatge.

RETRATISTES DE LA CIUTAT

Exposició col·lectiva. A Bao A Qu
Del 18 de maig al 16 de juny
Inauguració: dimecres 18 de maig, a les 18 h. A la Casa Golferichs

La tecnologia actual està revolucionant la fotografia amb dispositius lleugers
i versàtils que permeten obtenir imatges de qualitat professional en incorporar el mode manual com una eina més per a treballar amb la llum i el color.
Aprendrem les tècniques bàsiques de fotografia, com l’ISO, la velocitat o
el balanç de blancs, sense necessitat de carregar amb una càmera rèflex.
Professor: Luis Giménez

TE I PLASTES

Nois i noies de diverses
escoles i instituts de la
ciutat han explorat el seu
entorn més proper per
apropar-se als oficis i comerços dels seus barris.
A partir de la coneixença
d’oficis, comerços singulars, persones dels barris,
els i les joves han creat un
projecte fotogràfic de caire participatiu i de gran implicació tant pels
mateixos joves com per a les persones retratades.

FOTOGRAFIA BÀSICA
Dijous, de 17 a 18.30 h. Del 28 d’abril al 16 de juny (12 h) (8 sess.)
Preu: 63,89 € (socis i sòcies: 54,30 €)
Vols treure el màxim profit a la teva càmera? Coneix les funcions bàsiques i
els seus mecanismes fent pràctiques senzilles que et donaran les claus per
millorar les teves fotografies.
Professor: Luis Giménez

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES. L’HORA BLAVA

FOTOGRAFIA PEL CANVI

Dijous, de 19 a 21 h. Del 28 d’abril al 9 de juny (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)

Quatre projectes que ens poden
ajudar a entendre la fotografia
d’una altra manera. Es tracta de
quatre propostes visuals que busquen en la fotografia una aliada per
negociar, canviar i construir noves
realitats. En aquests treballs les autores creen narracions vives, que
donen una passa endavant a la
comunicació amb elles mateixes i
amb el món.

FOTOCOLLAGE. MÉS ENLLÀ DE LA FOTOGRAFIA
Divendres, de 19 a 21 h. Del 29 d’abril al 3 de juny (12 h) (6 sess.)
Preu: 63,89 € (socis i sòcies: 54,30 €)
Amb les fotografies pròpies o d’arxiu com a base, treballarem mètodes
per donar-los un nou sentit o ressaltar-ne allò que ens expressen. Veurem
artistes que utilitzen el fotocollage de formes diferents, farem exercicis per
entrar en contacte amb allò que ens aporta la tècnica i crearem una obra
final en forma de làmina, llibret, desplegable o altres.
Professora: Ona Trabal

Exposició col·lectiva comissariada per @_yoyotea
Del 8 de juny a l’1 de juliol
Inauguració: dimecres 8 de juny, a les 19 h
Els envasos de productes alimentaris
s’han convertit en idearis polítics que ens
empassem com si res. En el cas d’una
coneguda marca de tes, aprofiten el petit
espai de l’etiqueta de cada sobre per ofegar-nos amb un discurs “plasta” d’optimisme obligat i individualisme neoliberal.
Per contrarestar aquest discurs, humor i
crítica a (@_yoyotea).

ACTIVITATS

Exposició col·lectiva. Instituto 8
Del 22 de juny al 26 de juliol
Inauguració: dimecres 22 de juny, a les 19 h. A la Casa Golferichs

L’hora màgica o hora blava és aquest instant lumínic que apareix abans i
després de la sortida del sol. Un moment únic on la conjunció de la llum
natural i la llum de les ciutats dona lloc a imatges de gran bellesa, vibrants i
emotives. En aquest taller sortirem a buscar aquestes situacions, aprenent
les millors eines per retratar la qualitat de la llum i com fusionar-la de forma
coherent en diferents contextos.
Professor: Luis Giménez

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 (de 17 a 21 h) al
93 325 72 91.

PRESENTACIÓ DE “DINS DE CASA”
Dimecres 27 d’abril, a les 19 h
A càrrec de l’Espai i Arnau Sidera

Durant el confinament domiciliari que vam viure la primavera de
2020, va néixer el projecte “Dins
de Casa”, una convocatòria oberta a tothom per compartir, a través
de la fotografia, el què estàvem vivint. Ara, 2 anys després, presentarem el projecte i imprimirem els
fanzines fets amb aquest material
perquè puguis endur-te el teu.

Exposicions a l’Espai
Carrer de Llança, 21. Dimarts, dimecres i divendres, de 17 a 19 h, i
divendres de 10 a 14 h.

PROCESSOS ALTERNATIUS. CIANOTÍPIA, ANTOTÍPIA,
LUMEN I RAYOGRAMA
Dissabtes, de 10 a 13 h. Del 21 de maig al 18 de juny (15 h) (5 sess.)
Preu: 79,86 € (socis i sòcies: 67,88 €)

MIRADES GATZARA. PER LA INTERCULTURALITAT
ARABOCATALANA

Experimentarem amb tècniques antigues de gran poder expressiu com la
cianotípia, el rayograma, el lumen o l’antotípia. Descobrirem com preparar-les i com desenvolupar la nostra creativitat a través del visionat dels
i les grans mestres d’aquests processos. El material anirà a càrrec de
l’alumne/a.
Professora: Daniela Pafundi

Exposició col·lectiva
Del 3 al 13 de maig
Inauguració: dimarts 3 de maig, a les 19 h

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 les tires de prova, descobrirem com

Exposició col·lectiva
Del 17 de maig al 3 de juny
Inauguració: dimarts 17 de maig, a les 19 h

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

FOTOGRAFIA AMB SMARTPHONE

Grup 1: Dies: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 19 a 21 h.
Del 4 al 8 de juliol (8 h) (4 sess.)
Grup 2: Dies: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 19 a 21 h.
De l’11 al 15 de juliol (8 h) (4 sess.)
Preu: 58,95 € (socis i sòcies: 50,11 €)

IX MOSTRA D’ART JOVE DE L’EIXAMPLE

Casa Golferichs – el Xalet

Paula de Abrantes

A partir de dilluns 4 d’abril. 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 , i dijous i
divendres de 10 a 14 h. A Golferichs, de dilluns a divendres, de 10 a 20 h
i dissabtes de 10 a 13.30h

controlar el contrast de la fotografia en blanc i negre i el valor i funció
de les reserves.
Professora: Maribel Mata

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA D’ESTUDI

Aarón Blanco Tejedor

TALLERS

Exposició de fotografia
ciutadana sobre la interculturalitat arabocatalana, fruit del concurs de
fotografia Mirades Gatzara. Aquesta exposició
s’emmarca dins de les
Jornades Gatzara organitzades per l’associació
Bayt al-Thaqafa.

PRESENTACIÓ DEL FOTOLLIBRE “MI TÍA ANA MARI”
D’HÉCTOR MEDIAVILLA
Dijous 26 de maig, a les 19 h
A càrrec d’Héctor Mediavilla

Publicat per Ediciones Posibles, aquest
llibre dona veu a una dona de 92 anys
que va viure en solitud el confinament
domiciliari de 2020. A través de fotografies instantànies, d’àlbum familiar i de
textos manuscrits, Ana Mari Mediavilla
comparteix les seves vivències i reflexions sobre la vida i el confinament. El
seu nebot Héctor, li va proposar aquest
projecte per sobre portar la seva solitud
i la va acompanyar durant el seu desenvolupament.

