ARGUMENTA BCN
Energia nucleaar: oportunitat o amenaça? Jordi
Freixa, Manel Sanmartí i Toni Pou.

19 h

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Te i plastes. Exposició col·lectiva comissariada per
@_yoyotea

19.30 h TARDES A LES GOLFES
Neus Borrell i Bru Ferri

MAIG
3

19 h

A LA RECERCA DE LA SALUT
Manteniment de la salut cerebral al llarg de la
vida: com podem arribar a grans en plena forma?
David Bartrés Faz

3

19 h

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Mirades Gatzara. Per la interculturalitat
arabocatalana. Exposició col·lectiva.

9

18 h

TROBADES DE POESIA
Recital poètic, Grup Meltemi

10

19 h

ARGUMENTA BCN
Què se n’ha fet de l’ètica periodística? Xavier Giró,
Marcel Cano i Marta Ballesta.

11

11 h

CLUB DE LECTURA
La senyora Dalloway, de Virginia Woolf

13

19 h

CANT I CLÀSSICA
Paisatges de Llatinoamèrica. Duo Aramai

17

11 h

XERRADES DE TELEASSISTÈNCIA
Prevenció de robatoris i estafes

17

19 h

VIDES A L’AIRE
Vehicles de mobilitat personal: El repte d’encaixar
a les ciutats. Ivan sànchez Martínez i Roger de la
Primavera.

17

19 h

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
IX Mostra d’art jove de l’Eixample. Exposició
col·lectiva.

18

18 h

EXPOSICIÓ AL XALET
Retratistes de la ciutat. Exposició col·lectiva.
A Bao A Qu

19

19.30 h DIJOUS BLUES
Oriol Romaní swing trio

20

20 h

LA TROIANA
Estralls. Cia. Intentant teatre

26

19 h

BARCELONA I EL JAZZ
Quinze anys de la Sant Andreu Jazz Band

27

19.30 h TARDES A LES GOLFES
Alba Casaramona i Joan Berenguer

30

18 h

TROBADES DE POESIA
Tres generaciones rebeldes, de Montse
Fernández Garrido

10

19.30 h TARDES A LES GOLFES
#Pedrals25

15

11 h

CLUB DE LECTURA
L’anomalia, d’Hervé Le Tellier

16

19.30 h DIJOUS BLUES
Tina & Joe feat. Pau Cumellas

20

18 h

TROBADES DE POESIA
Aurora Bertrana, de Josep Martínez

21

11 h

XERRADES DE TELEASSISTÈNCIA
Mantenir una llar segura

22

19 h

EXPOSICIÓ AL XALET
Fotograﬁa pel canvi. Exposició col·lectiva. Instituto 8
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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/ccgolferichs
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.
Obertura de portes 30 minuts abans de l’activitat. Es permetrà
l’accés a la sala ﬁns a 5 minuts abans de l’inici de l’acte. Un cop
començat l’acte, no es podrà accedir a l’espai.

Primavera 2022

@ccgolferichs

Casa Golferichs

29

19 h

Foto portada:
/ agemo
Portada:flickr
Neus
Borrell i Bru Ferri / Fotograﬁa de Salva G. Ojeda

26

C.Urgell

8

ABRIL

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
C. Comte Borrell

A LA RECERCA DE LA SALUT
Què sabem i què no sabem de la fatiga crònica?
Joaquim Fernández-Solà

C. Viladomat

19 h

C. Calàbria

7

Centre Cívic Casa Golferichs

C. Rocafort

CANT I CLÀSSICA
La perla de Les Antilles

C. d’Entença

19 h

C. Vilamarí

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

3

C. Llançà

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

JUNY

C. Tarragona

CALENDARI PRIMAVERA 2022

BARCELONA I EL JAZZ. QUINZE ANYS DE LA SANT ANDREU
JAZZ BAND

LA TROIANA

Dijous 26 de maig, a les 19 h

Mostra de teatre voluntariós del barri de Sant Antoni

ESTRALLS

Presentaran Llibretes i Orogènesis, el seu segon àlbum. Hi canten a Maria Mercè Marçal, Oriol
Sauleda, Doroty Armenia, Pepe
Sales i a Blanca Llum Vidal. El
duet troba, en les llibretes i diaris, un contingut d’una intimitat
preciosa, on frase per frase, amb
dues veus i un piano, la va fent
col·lectiva.
Neus Borrell, veu i Bru Ferri, veu
i piano.

La història de la Sant Andreu Jazz
Band és la d’un èxit cuinat a foc lent,
arriben als 15 anys de treball, sense
presses ni ambicions. 15 anys d’il·lu
sió i de resultats màgics constatats
en més de 200 temes treballats amb
arranjaments, discos i directes, pro tagonitzats per membres de la jove
orquestra. Vora un centenar de joves
entre 7 i 21 anys han passat per la
SAJB i han realitzat concerts per tot el món.
Una conversa entre Joan Chamorro, director de la Sant Andreu Jazz
Band, i Martí Farré, periodista musical, amb música en viu a càrrec de
diversos integrants de la SAJB.

ALBA CASARAMONA I JOAN BERENGUER

TINA & JOE FEAT. JOAN PAU CUMELLAS

Divendres 27 de maig, a les 19.30 h

Dijous 16 de juny, a les 19.30 h. Concert al pati

TARDES A LES GOLFES
NEUS BORRELL I BRU FERRI
Divendres 29 d’abril, a les 19.30 h

El duet barceloní explora noves sonoritats a partir de la música popular que
sovint reposa en fonoteques i cançoners oblidats. Cançons de treball o de
guerra, romanços i altres tonades que
condensen la força atàvica de la memòria oral i que són una font d’inspiració
quasi infinita. Record, herència, paisatge, poesia, fúria i tendresa.

Tina & Joe i Joan Pau Cumellas presentaran el seu disc conjunt, Backyard Blues, un
disc de temes de blues rural clàssic, però
amb el toc personal de la formació. Un impactant directe i una espectacular posada
en escena del duet, amb una trajectòria de
6 anys i més de 500 concerts, recolzat pel
reconegut intèrpret de l’harmònica diatònica.

Alba Casaramona, veu i Joan Berenguer, teclat i guitarra.

Tina Masawi, veu, José Azul, guitarra i
Joan Pau Cumellas, harmòniques.

#PEDRALS25
Divendres 10 de juny, a les 19.30 h
L’any 1997, Josep Pedrals va començar
a recitar poesia en públic acompanyant
alguns dels poetes més importants de
l’escena d’aleshores. Amb el temps, i
amb sort i traça, ha acabat dedicant-se
quasi exclusivament a fer recitals poètics i es prodiga per escenaris de tot el
món. Ara, 25 anys després, amb milers
d’actuacions a l’esquena, ha decidit
celebrar l’efemèride amb una festa on
repassarà alguns dels poemes més interessants i divertits del seu repertori
i alguna sorpresa.
Josep Pedrals, poeta.

DIJOUS BLUES
ORIOL ROMANÍ SWING TRIO
Dijous 19 de maig, a les 19.30 h
El clarinetista Oriol Romaní i el seu
germà Albert a la guitarra, gaudeixen del jazz clàssic més genuí i de
la comunicació franca amb el públic,
recreant a la seva manera temes clàssics del jazz dels anys 20, 30 i 40 a
Nova Orleans, Chicago i Nova York,
i tocant també blues, espirituals negres i algun tema de collita pròpia.
Oriol Romaní, clarinet, Albert Romaní, guitarra i Marc Ferrer, piano.

CANT I CLÀSSICA
PAISATGES DE LLATINOAMÈRICA
Divendres 13 de maig, a les 19 h
Un programa que obre la porta a un viatge per
Llatinoamèrica i els seus inesgotables paisatges, fent un recorregut entre l’Argentina de
Guastavino i el Brasil de Villa-Lobos i Ovalle.
Un concert que recorre les diferents formes de
l’amor, vibrant i contemplatiu, personal i impersonal, que acompanya des de sempre al Duo
Aramai, i que els uneix amb el públic convertint
el recital en una experiència única.
Duo Aramai: Adriana Aranda, veu i Simón
Maisano, guitarra.

LA PERLA DE LES ANTILLES
Divendres 3 de juny, a les 19 h
Recorregut pel romanticisme en la cançó cubana, des de la segona meitat
del s. XIX fins a les tres primeres dècades del s. XX. Melodies que ens transportaran als salons de l’Havana
colonial. Havaneres, guajiras, boleros, lied cubà, sarsuela... Autors
com E. Sánchez de Fuentes, Gonzalo Roig, Ernesto Lecuona, etc.
Composicions que per la seva bellesa musical, ritme i poesia conformen un tresor melòdic atemporal.
Indira Ferrer, soprano i Manuel
Ruiz, piano.

Divendres 20 de maig, a les 20 h
Una noia que prefereix oblidar qui és i el que ha viscut; soldats que
deambulen sense saber quin és el seu paper; una mare disposada a sacrificar els fills en nom de la pàtria; nens que juguen en un entorn hostil
intentant entendre el món dels adults... Aquests personatges s’entrecreuen en aquesta obra corrosiva per acabar revelant els estralls que
tota guerra deixa en les vides de les persones.
Cia. Intentant Teatre

CONFERÈNCIES
ARGUMENTA BCN
2a edició del programa de debat de la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona. Experts en diferents àmbits compartiran la seva mirada crítica
al voltant del concepte de la por i les incerteses al segle XXI des de
diversos punts de vista.

ENERGIA NUCLEAR: OPORTUNITAT O AMENAÇA?
Dimarts 26 d’abril, a les 19 h
Amb l’argument que permet combatre el canvi
climàtic, la Comissió Europea ha reconegut recentment l’energia nuclear com a energia verda.
Però, quin és el futur de les centrals nuclears? Es
poden considerar sostenibles? Com es gestionen els residus radioactius? Preguntes i respostes sobre aquesta font d’energia, que s’ha tornat
a situar al centre del debat públic.
A càrrec de Jordi Freixa, professor Serra Húnter
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC)
i Manel Sanmartí, enginyer industrial. Modera: Toni Pou.

QUÈ SE N’HA FET, DE L’ÈTICA PERIODÍSTICA?
Dimarts 10 de maig, a les 19 h
La globalització i la velocitat de circulació de la
informació que ha implicat una presència creixent
d’internet en el dia a dia, ha afectat amb força en
l’àmbit periodístic. La democratització d’accés
als canals de difusió ha desfigurat l’antic monopoli dels mitjans tradicionals, que s’han vist obligats a fer-se un lloc a la xarxa. Com pot exercir-se
el periodisme amb rigor i l’honestedat en aquest
context?
A càrrec de Xavier Giró, periodista i Marcel Cano, professor d’ètica i
bioètica. Modera: Marta Ballesta.

tot garantint la convivència respectuosa amb vianants i ciclistes. En
parlarem, de manera oberta i constructiva.
A càrrec d’ Ivan Sànchez Martínez, caporal del Servei d’Educació
per a la Seguretat de Guàrdia Urbana i Roger de la Primavera, secretari de l’Associació d’usuaris per a la mobilitat personal.

A LA RECERCA DE LA SALUT
MANTENIMENT DE LA SALUT CEREBRAL AL LLARG DE LA
VIDA: COM PODEM ARRIBAR A GRANS EN PLENA FORMA?
Dimarts 3 de maig, a les 19 h
L’edat avançada incrementa el risc
d’aparició de malalties del cervell, que
repercuteixen en la qualitat de vida.
Tot i això, és possible arribar a envellir preservant les capacitats cognitives
i la salut mental. Veurem com les troballes científiques recents destaquen
la necessitat d’estudiar els factors que
afecten la salut del cervell des de la infància, i com la modificació d’hàbits hi té un pes important.
A càrrec de David Bartrés Faz, catedràtic del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i
investigador de l’IDIBAPS.

QUÈ SABEM I QUÈ NO SABEM DE LA FATIGA CRÒNICA?
Dimarts 7 de juny, a les 19 h
Encara no disposem de marcadors
que facilitin el diagnòstic i els tractaments de la Síndrome de Fatiga crònica/Encefalomielitis Miàlgica (SFC/
EM), que sovint no són gaire efectius.
Això fa que sigui una malaltia crònica
i persistent que afecta la qualitat de
vida dels que la pateixen. Repassarem l’actualitat relacionada amb la
seva epidemiologia, patogènia, tractament i línies de recerca.
A càrrec de Joaquim Fernández-Solà, catedràtic de Medicina de la
UB, cap de la Unitat de Sensibilització Central de l’Hospital Clínic i
investigador de l’IDIBAPS.

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: La senyora Dalloway, de
Virginia Woolf. (11 de maig); L’anomalia, d’Hervé Le Tellier (15 de juny).

TROBADES DE POESIA
Els dilluns indicats, a les 18 h

VIDES A L’AIRE
VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL: EL REPTE D’ENCAIXAR
A LES CIUTATS
Dimarts 17 de maig, a les 19 h. Dins del cicle Vides a l’aire
La presència als carrers de vehicles
de mobilitat personal (VMP), sobretot patinets, sembla que ha vingut
per quedar-se, ja que resolen el tipus de desplaçaments que la ciutat
requereix, contribuint a la reducció
de l’ús de cotxes i motos. Cal, però,
una reflexió profunda sobre com
donar-los cabuda en l’espai urbà

Organitza: Aura poètica i musical
Micròfon obert amb roda de poetes i convidats.
Recital poètic, de Grup Meltemi (9 de maig), Tres generaciones rebeldes, de Montse Fernández Garrido (30 de maig), i Aurora Bertrana, de
Josep Martínez (20 de juny).
Reserva prèvia a aurapoeticamusical@gmail.com.

XERRADES DE TELEASSISTÈNCIA
Els dimarts indicats, a les 11 h
Organitza: Servei municipal de Teleassistència de Barcelona
Xerrades informatives: Prevenció de robatoris i estafes (17 de maig) i
Mantenir una llar segura (21 de juny). A càrrec del servei de Teleassistència, cos de Bombers i Mossos d’Esquadra.

