LES GRANS OBLIDADES DE
L’IMPRESSIONISME

INSCRIPCIONS
Inici de les inscripcions: dilluns 5 de setembre de 2022. 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. Dissabtes, a partir de
l’1 d’octubre, de 10 a 14 h.

N Curs nou
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.
Vine a conèixer el professorat. El dia 6 de setembre, classes obertes.
Amb xerrades conduïdes pels professors d’humanitats. Consulta els
horaris i els temes a Golferichs.org . Activitat gratuïta amb aforament
limitat, recomanem reservar plaça.

CIÈNCIES I HUMANITATS
COM LLEGIR? LA DIVINA COMÈDIA,
DE DANTE ALIGHIERI
N
Dimarts, de 16.15 a 17.45 h
Inici: 4 d’octubre (4 sessions)
Preu: 31,94 €
A través d’una anàlisi de les fonts de
Dante, extretes tant del món pagà,
com del jueu, cristià i, fins i tot, musulmà, tractarem de treure a la llum
uns continguts generalment poc estudiats i que, no obstant això, són
absolutament imprescindibles per
poder apropar-se i entendre una
obra extremadament important per a
la formació cultural europea.
Professor: Leonardo Franceschini
LITERATURA A SANG FREDA:
LES DONES TAMBÉ MATEN

N

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 19 d’octubre (8 sessions)
Preu: 63,89 €
Des dels relats policials de la Baronesa d’Orczy o la comtessa de
Pardo Bazán, a inicis del segle XX,
a Dominique Sylvain, creadora de la
detectiu Louise Morvan, a inicis del
XXI, passant per les mítiques Aga
tha Christie, Charlotte Carter, Patricia Highsmith, Margaret Millar o Alicia Giménez Bartlett, entre moltes

altres, les escriptores han sigut protagonistes fonamentals de la creació
i l’evolució de la novel·la negra i policíaca. Analitzarem la contribució a la
literatura negrecriminal de les dones,
com a autores i com a protagonistes.
Professor: Manuel López Poy

ELS GRANS MITES DE
LA HISTÒRIA DE L’ART:
ICONOGRAFIA GRECOLLATINA I
JUDEOCRISTIANA
N
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
La iconografia i la iconologia serveixen als historiadors de l’art per
a efectuar una lectura o interpretació de l’obra d’art dins de les seves
coordenades correctes de temps i
espai. En aquest curs parlarem dels
grans mites de la història de l’art, de
la mitologia clàssica i judeocristiana,
de la iconografia fantàstica, i també
de la construcció d’una determinada
imatge de la dona. L’objectiu és donar les eines necessàries per gaudir
de l’art i els seus mites, per conèixer
les històries i les vides dels déus i
deesses de l’Olimp, per entendre la
construcció de la imatge cristiana i
els seus grans referents. Aprendrem
a llegir i interpretar els grans misteris
de l’Art.
Professora: Mireia Puente

N
Dimarts, de 10 a 11.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Quan parlem de l’impressionisme
sempre fem referència als grans pintors que van fer d’aquest moviment
un art nou i trencador, però darrere
de tots ells hi havia dones dotades
de la mateixa visió innovadora de
l’art. Repassarem l’obra d’artistes
com Berthe Morisot, Marie Cassatt
i Eva Gonzalès, entre altres.
Professora: Montserrat Pérez
ESCOLTAR JAZZ AMB RICARD
GILI: JAZZ A LA CARTA
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 29 de setembre (5 sessions)
Preu: 53,24 €
Tractarem gèneres i estils com el
blues, el gòspel, l’estil New Orleans,
l’època del swing, el rhythm & blues,
el mainstream, així com el jazz clàssic, des de la perspectiva dels diversos instruments: piano, saxo tenor,
trompeta, etc.
Professor: Ricard Gili

GRANS DIRECTORS DEL CINEMA
CLÀSSIC NORD-AMERICÀ
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Ens endinsarem en l’obra de deu
dels grans directors que van contribuir a sedimentar el concepte del
classicisme als Estats Units. Repassarem l’estil dels grans mestres del
cinema narratiu nord-americà i que
van despuntar en gèneres com el
western, el cinema negre, el melodrama o la comèdia, com ara John
Ford, William A. Wellman, Raoul
Walsh o George Cukor, entre d’altres. I ho farem analitzant a fons les
seves principals pel·lícules en cadascuna de les sessions.
Professor: Enric Ros

ANEM AL TEATRE
Dijous, de 19.30 a 21 h
Inici: 6 d’octubre (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’actor Màrius Hernàndez. Les entrades aniran a càrrec
dels participants.
Professor: Màrius Hernández

LES ONES GRAVITACIONALS: UNA
NOVA FINESTRA A L’UNIVERS
Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Les ones gravitacionals són les

oscil·lacions de l’espai-temps, i la
seva recent detecció ens acaba
d’obrir una nova finestra per a poder observar l’univers. Veurem què
són aquestes ones, quina nova informació ens poden aportar sobre
els astres coneguts (com ara forats
negres i estrelles de neutrons) i què
ens permetran descobrir en el futur, per exemple obtenir una millor
comprensió dels primers instants de
l’univers.
Professora: Helena Ubach

EL MARXISME I LES SEVES
HERÈNCIES

N

Dimarts, de 18 a 19.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
A través d’una profunda anàlisi prèvia de les obres més importants de
Marx i d’altres autors fonamentals
dins de la tradició marxista (Hegel,
Gramsci, Walter Benjamin, l’Escola de Frankfurt, Frantz Fanon, José
Carlos Mariátegui, entre d’altres),
intentarem evidenciar algunes qüestions fonamentals que continuen
representant els pilars de la nostra
societat i que, a causa de la seva
vigència actual, esdevenen imprescindibles per entendre el món d’avui.
Professor: Leonardo Franceschini

SOBRE LA VIOLÈNCIA
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Potser no hi ha quelcom més estructural i present per a la humanitat
com la violència. Des de la guerra,
passant per tota mena de violència
simbòlica, de gènere o la xenofòbia,
sembla que aquesta és una constant ineludible a la qual sempre es
busca solució, sense potser pensar
massa en quin és el problema que la
genera. A partir de l’obra d’autores
i autors com Hannah Arendt, Mark
Fisher, Byung-Chul Han, Eva Illouz o
Judith Butler, entre d’altres, reflexionarem sobre les diferents manifestacions de la violència.
Professor: Álex Mesa

TEMPS D’ESPERANÇA.
FILOSOFIA, CIÈNCIA I CULTURA
EN EL SEGLE XX
Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Construïm una etapa més en la nostra ruta cap al present i considerem
el segle XX en el seu conjunt. Un
segle de creativitat, d’utopies i de
violència desbordants. Al mateix
temps, es tracta del segle dels drets
humans, que van necessitar dues
guerres mundials per a poder ser
enunciats i defensats. Ens endinsa-

rem en les condicions que van fer
possible el segle XX i, naturalment,
en els seus resultats, ja que d’ells
en beu el nostre present.
Professor: Xosé Manuel Díaz

LES ARRELS DE LA HISTÒRIA
DE CATALUNYA
N
Dimecres, de 17.15 a 18.45 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Molts anys abans que Catalunya
esdevingués una entitat política, el
territori va ser ocupat sistemàticament per diverses societats, algunes d’autòctones i d’altres vingudes de terres llunyanes. En aquest
curs viatjarem a la nit dels temps a
la cerca dels nostres avantpassats
per conèixer qui eren, com vivien
i quina ha estat la seva empremta
històrica.
Professor: Josep Maria Arias

L’ESCLAT CULTURAL CATALÀ
A LA DÈCADA DELS SEIXANTA
DEL SEGLE XX
N
Dilluns, de 17 a 18.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Els anys 60 van ser decisius en
l’afirmació i la renovació de la cultura catalana, tot i que el país era
sotmès a la dictadura franquista
(naixement de la Nova Cançó,
d’Òmnium Cultural, de Rosa Sensat, de Serra d’Or o Cavall Fort, la
Gauche Divine, modernitat de disseny, etc.) Paral·lelament, el món
occidental respira una dècada de
vitalitat anomenada els Sixties
(protagonisme de la joventut, hippisme, hedonisme, radicalització
de l’esquerra, etc.) Aprofundirem
en els diversos moviments de la
dècada, salpebrats d’anècdotes,
i ens preguntarem si són identificables l’agitació internacional i la
catalana.
Professora: Marta Vallverdú

PERIODISME DE DENÚNCIA
I D’INVESTIGACIÓ. QUAN
LA PREMSA GRATA LES
CLAVEGUERES
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Reflexionarem sobre el rol de la
llibertat de premsa en la formació
de l’opinió pública, a partir dels
escàndols relacionats amb la corrupció i l’espionatge més sonats
dels segles XX i XXI, trets a la llum
gràcies a la feina de periodistes
compromesos amb la seva tasca
informativa i de servei.
Professora: Rokayah Navarro

LES GRANS BATALLES DE
L’ANTIC EGIPTE. DE L’IMPERI
NOU A L’EGIPTE GRECOROMÀ
Dijous, de 17.30 a 19 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Partint del Bronze Final (1552-1200
aC), època en què Egipte va ser la
gran potència militar i econòmica del
Pròxim Orient Antic, farem un repàs
dels principals esdeveniments, especialment bèl·lics, que van portar
a la desfeta d’Egipte com a nació
independent.
Professor: Josep Maria Barrés

DESCOBRIM BARCELONA PAS
A PAS

la ciutat que és ara. Aquesta tardor
sortirem a redescobrir el passat de
Barcelona: la d’indians i maçons,
la de l’Exposició Internacional del
1929, la de la Revolució Industrial, la
de nous barris com Gràcia, o la del
Paral·lel més canalla.
Professora: Judith Soler

VIATGI A MUSEUS I
EXPOSICIONS
Dimecres, d’11 a 13 h
Inici: 5 d’octubre (7 sessions)
Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 5 d’octubre (7 sessions)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 6 d’octubre (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Professora: Judith Soler

Dimarts, de 10.30 a 13 h
Inici: 27 de setembre (5 sessions
quinzenals)
Dimarts, de 10.30 a 13 h
Inici: 4 d’octubre (5 sessions
quinzenals)
Dijous, de 17 a 19.30 h
Inici: 29 de setembre (5 sessions
quinzenals)
Preu: 66,55 €
Passejarem per diferents barris de
Barcelona per conèixer la història,
el patrimoni, curiositats i diversos
indrets especials de la nostra ciutat.
Aquesta tardor descobrirem alguns
barris com Navas, Vallcarca, El Fort
Pienc (sector central), La Salut i Ciutat Meridiana.

Dimarts, de 17 a 19 h
Inici: 27 de setembre (7 sessions)
Dijous, de 10 a 12 h
Inici: 29 de setembre (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Professora: Pilar Rueda

Professor: Oleguer Biete

CUINA GURMET

INTERIORS DE BARCELONA

Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 27 de setembre (4 sessions)
Preu: 42,59 €
Professora: Elisabeth Cuevas

Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 6 d’octubre (6 sessions)
Preu: 63,89 €
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 finca Agustí Pedro
i Pons, el Museu de les cultures del
món, l’Observatori Fabra, i les reserves del fons del MNAC. Les entrades
aniran a càrrec dels participants i es
pagaran el primer dia de classe.
Professor: Oleguer Biete

CAMINADES AMB HISTÒRIA
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 6 d’octubre (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Ens sembla que ja ho coneixem tot
de Barcelona, però la Ciutat Comtal té un passat ric ple d’històries i
anècdotes que configuren la base de

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

NABEMONO: PLATS GUISATS
JAPONESOS
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 9 de novembre (5 sessions)
Preu: 53,24 €
Professora: Miho Miyata

CUINA PER A MANDROSOS
Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 29 de setembre (5 sessions)
Preu: 53,24 €
Professor: Josep Vidal

Professora: Maria Torras

CUINA CREATIVA
Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 3 de novembre (5 sessions)
Preu: 53,24 €
Professor: Josep Vidal

COCTELERIA

N

Divendres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 7 d’octubre (5 sessions)
Preu: 53,24 €
Professora: Eva Sanmartín

Caldrà abonar un suplement el primer dia de classe.

CUINA DE NADAL FESTES
Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 25 d’octubre (4 sessions)
Preu: 42,59 €
Professora: Elisabeth Cuevas

CUINA COREANA
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 3 d’octubre (5 sessions)
Preu: 53,24 €
Professora: Jenny Chih-Chieh Teng

CUINA PICANT ASIÀTICA
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 14 de novembre (4 sessions)
Preu: 42,59 €
Professora: Jenny Chih-Chieh Teng

INICIACIÓ AL DIBUIX
Dimecres, de 10 a 12 h
Inici: 5 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
Partint d’exercicis d’observació
aprendrem a identificar elements
clau per a planificar el dibuix, com la
composició, la llum, el volum, la línia
o la taca. El material va a càrrec de
l’alumnat i es detallarà el primer dia
de classe.
Professora: Emma Sánchez Fenech

CREATIVITAT
COLLAGE

CUINA

va consisteix a crear àlbums de
records decorant-los amb retalls,
fotos, cintes, segells, botons, etc.
Combinarem les diverses tècniques que s’utilitzen avui dia per tal
d’assolir un resultat original i creatiu: enquadernar, estampar, aplicar
embossing, etc. Prendrem contacte
amb les diferents eines i estils de
treball i els combinarem amb altres
disciplines com el lettering, el journaling o el collage. Caldrà abonar un
suplement per a material el primer
dia de classe.

Dijous, de 16.45 a 18.15 h
Inici: 29 de setembre (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: Maria Torras

URBAN SKETCHING
Dilluns, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 3 d’octubre (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 material va a càrrec de l’alumnat i es detallarà el primer dia de classe.
Professor: Sergio Moreno

CUINA JAPONESA

SCRAPBOOKING

Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 28 de setembre (5 sessions)
Preu: 53,24 €
Professora: Miho Miyata

Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 6 d’octubre (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Aquesta tècnica manual i creati-

DIBUIX ARTÍSTIC
Dilluns, de 17 a 19 h
Inici: 3 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
Si ja t’has iniciat en el dibuix i vols
continuar avançant, en aquest curs
podràs incorporar nous coneixements i una pràctica més profunda
d’aquesta disciplina artística. 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: 7 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
Aprendràs a utilitzar una 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. El material va
a càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professor: Sergio Moreno

AQUAREL·LA – NIVELL AVANÇAT
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici: 4 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
Aprofundirem en la tècnica de
l’aquarel·la: en les aiguades, els degradats, les transparències, en el
coneixement del color, buscant la
paleta i la línia de cada alumne. Donarem també unes primeres passes

en el dibuix al natural i les particularitats compositives de cadascuna
de nosaltres. El material va a càrrec
de l’alumnat i es detallarà el primer
dia de classe.
Professora: Marta, de Tramabarceló

JOIERIA A LA CERA PERDUDA

N

Divendres, de 17 a 19 h
Inici: 7 d’octubre (7 sessions)
Preu: 74,54 €

Dimarts, de 19.15 a 21.15 h
Inici: 4 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
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.

La cera perduda és una tècnica senzilla, agradable i efectiva per a un
primer contacte amb el món de la
joieria. Farem ús de diverses ceres
i dissenys variats i personalitzats.
Després els passarem per la foneria
per aconseguir les peces en plata
o llautó. Finalment, treballarem els
metalls per tal d’enllestir les nostres creacions. Caldrà abonar un
suplement per material el primer dia
de classe. El pas per la foneria va a
càrrec de l’alumnat.

Professora: Marta, de Tramabarceló

Professora: Brigitte Guerra

ESCRIPTURA CREATIVA

GANXET

INICIACIÓ A L’AQUAREL·LA

Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Aquest curs 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.
Professora: Débora Castillo

RECURSOS

N
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Maneig de l’agulla de ganxet des
de zero. Aprendrem la tècnica acolorida granny squares per poder fer
infinitat de peces, complements o
articles de la llar amb senzills patrons que s’adaptin a les nostres
mides. Aprendrem a prendre mides
i a fer peces de roba. El material va
a càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professora: Àurea López

CERÀMICA D’INSPIRACIÓ
JAPONESA

PATCHWORK

Dimecres, de 16.30 a 18.30 h
Inici: 5 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
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

NERIKOMI: TÈCNIQUES
AVANÇADES DE CERÀMICA
ORIENTAL

Aprendrem a cosir a mà diferents
blocs nord-americans a l’estil amish
i amb ells conformar un coixí, una
manteta, una jaqueta, o projectes
més ambiciosos com un cobrellit. El
material va a càrrec de l’alumnat i es
detallarà el primer dia de classe.
Professora: Àurea López

N

Dimecres, de 19 a 21 h
Inici: 5 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
Nerikomi és una tècnica tradicional japonesa amb la qual es creen
patrons amb l’argila acolorida. La
combinació equilibrada de teoria del
color, modelat i imaginació, permet
crear dissenys precisos i minuciosos i fan d’aquesta una tècnica molt
completa. Caldrà abonar un suplement per material el primer dia de
classe.
Professor: Vicente Rivera

N
Dijous, de 10 a 11.30 h
Inici: 29 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €

RESTAURACIÓ DE MOBLES

APRÈN A FER SERVIR LA
MÀQUINA DE COSIR

TREU PROFIT DEL MÒBIL

Dilluns, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 3 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
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

REALITZA ELS TEUS PROPIS
PATRONS

Professora: Flor Sila Rodríguez

N

Dimarts, de 12.15 a 13.45 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
En aquest taller pràctic t’ensenyarem a realitzar els teus propis patrons bàsics amb les teves mides
perquè puguis crear les peces que
t’agraden. No són necessaris coneixements previs. El material va a
càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professora: Montserrat Pérez

JARDINERIA I HORT URBÀ
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 6 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
Aprendrem nocions bàsiques de
cultiu de plantes en test, hortícoles i aromàtiques, començant pels
substrats, passant per les varietats
de plantes aromàtiques i hortícoles
més fàcilment cultivables en test,
fins a arribar a les malalties més
comunes i als tractaments, químics
o ecològics. Una part del curs serà
pràctica, aprofitant les dues taules
de cultiu. Caldrà abonar un suplement per material el primer dia de
classe.
Professora: Marta Pitet

N

Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 4 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Sense necessitat de coneixements
previs i de manera fàcil aplicarem
les tècniques artesanes de la restauració per tornar les peces al seu
estat inicial. Els alumnes han de
portar l’objecte a restaurar (mida
màxima 60 x 60 cm). Caldrà abonar
un suplement per material el primer
dia de classe.
Professora: Andrea Zaragoza

INICIACIÓ ALS ESCACS
Dilluns, de 16.15 a 17.45 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
T’agradaria millorar la teva capacitat de concentració, agilitat mental,
capacitat d’anàlisi i la teva memòria? Amb els escacs podràs millorar
totes aquestes habilitats cognitives
gaudint d’aquest esport. Coneixerem el maneig de totes les figures i
el tauler, jugades d’atac i defensa de
forma divertida i participativa.
Professor: Marc Juan Bartroli

Divendres, de 9.30 a 11.30 h
Inici: 7 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
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. Cal tenir
un dispositiu amb sistema operatiu
Android i coneixements d’ús del
telèfon mòbil.

FOTOGRAFIA BÀSICA
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 4 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
Una introducció al món de la fotografia digital per conèixer com
funciona la càmera i quins són els
conceptes bàsics per fer unes bones preses, aprofitant tots els avantatges d’aquest món apassionant.
Professor: Ricard Badia

ENLLUSTRA EL TEU CATALÀ!

N
Dijous, de 17.30 a 19 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
T’amoïna la situació de la llengua?
Quin català t’agradaria parlar? En
aquest curs tractarem diversos aspectes del català i sobre actituds
lingüístiques, a partir d’activitats i
reflexions sobre el nostre idiolecte,
sobre la llengua estàndard i la llengua col·loquial. Mirarem de xalar i
de convertir-nos en parlants empoderats per no amagar la llengua.
Professora: Mònica Barrieras

INICIACIÓ A L’ITALIÀ

(gènere/número); article determinatiu/indeterminat; adjectiu qualificatiu; adjectiu possessiu; preposicions.
Professor: Giovanni Valle

ANGLÈS DES DE ZERO
Dilluns, de 16.45 a 18.15 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €

Adreçat a qui vol iniciar-se des de
zero en aquesta llengua. A través
d’exercicis pràctics s’aprendrà la
gramàtica i el vocabulari per poder
mantenir una conversa bàsica.
Professor: Ramon Codina

ANGLÈS ELEMENTAL
Dijous, de 10.30 a 12 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €

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

CONVERSA EN ANGLÈS
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professor: Ramon Codina
Divendres, de 17.30 a 19 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professora: Mariana Gleiser

CONVERSA EN FRANCÈS
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Cal tenir un nivell intermedi-alt.
Professora: Nathalie Souron

N

Dimecres, de 17 a 18.30 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Inicia’t a la llengua italiana, potenciant la competència comunicativa
a través de dinàmiques i activitats
que simulin contextos de la vida
quotidiana.
Professor: Giovanni Valle

ITALIÀ ELEMENTAL
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Cal tenir certes bases de l’idioma:
Indicatiu present (verbs regulars/
irregulars/ reflexius); substantiu

EXPRESSIÓ
INICIACIÓ A LA GUITARRA

N
Dimecres, de 16.30 a 18 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Aprendrem a puntejar melodies
senzilles a una i dues veus i acompanyarem amb uns quants acords
i diferents ritmes cançons d’arreu
del món i d’autor. No calen coneixements previs de música, només
portar l’instrument.
Professora: Marta Vigo

Dilluns, de 16.30 a 18 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
El taller està adreçat a qui vulgui aprendre les bases del cant
modern. Es faran exercicis de
tècnica vocal, de propiocepció,
d’interpretació i d’expressió. 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: Gisela Villamayor

GÒSPEL

N

Dijous, de 17.30 a 19 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Ens introduirem en el món del gòspel d’una manera lúdica i activa.
No calen coneixements previs de
solfeig.
Professora: Verónica Marín

DANSA CONTEMPORÀNIA
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professor: Jafeth Gálvez

INICIACIÓ AL BALLET PER A
ADULTS
Divendres, de 17 a 18.30 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Sofia Girbau

BALLET PER A ADULTS –
INTERMIG
Divendres, de 18.30 a 20 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Sofia Girbau

COUNTRY
Dilluns, de 16.15 a 17.45 h
Inici: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professor: Carles Molina

SWING SOLO
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 28 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professorat: Swing Cats

SEVILLANES
Dijous, de 18.30 a 20 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Pilar Pintor

ROCK & ROLL, SWING I ELS
BOJOS ANYS VINT
Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Pilar Pintor

BALLS DE SALÓ
Divendres, de 19.30 a 21 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Pilar Pintor

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: 3 d’octubre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Pensat per a les persones preocupades pels oblits i pèrdues de memòria. Es treballen tècniques per a
una millor qualitat de vida.
Professora: Isabel Cayuela

CERVELL EN ACCIÓ. ACTIVA LA
MENT
Dimarts, de 16.45 a 18.15 h
Inici: 27 de setembre (10 sessions)
Preu: 79,86 €
Treballarem sobre totes les diferents funcions del nostre cervell,
mitjançant exercicis molt dinàmics
i al teu ritme. Els exercicis els farem en paper i també amb el mòbil,
trencant amb l’escletxa digital. Les
millores són notables en poques
sessions. Tot això en un ambient
inclusiu, respectuós, cordial i de
seguretat.
Professora: Isabel Belmonte

MARXA NÒRDICA
Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 4 d’octubre (8 sessions)
Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 5 d’octubre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
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, la zona del
genoll i l’esquena i ajuda a prevenir
l’osteoporosi. És necessari portar
bastons de marxa nòrdica.
Professorat: Bendhora

GIMNÀSTICA GAC
Dijous, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 22 de setembre (13 sessions)
Preu: 86,52 €
Exercicis per tonificar glutis, abdominals i cames.
Professora: Carlota Fernández

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dijous, d’11 a 12.15 h
Inici: 22 de setembre (13 sessions)
Preu: 86,52 €
Professora: Bady Domingo
Dijous, de 16.45 a 18 h
Inici: 22 de setembre (13 sessions)
Preu: 86,52 €
Professor: Alexander Zimulin

HIPOPILATES
Dijous, de 9.30 a 10.45 h
Inici: 22 de setembre (13 sessions)
Preu: 86,52 €
Professora: Bady Domingo

GIMNÀSTICA SUAU I
RELAXACIÓ

Dilluns, de 18 a 19.15 h
Inici: 19 de setembre (11 sessions)
Preu: 73,21 €
Professora: Bady Domingo
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 27 de setembre (11 sessions)
Dimarts, de 20 a 21.15 h
Inici: 27 de setembre (11 sessions)
Preu: 73,21 €
Professor: Josep Montesinos
Dimecres, de 10 a 11.15 h – GRUP
NOU
Inici: 21 de setembre (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professor: Risard Rodríguez
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 21 de setembre (12 sessions)
Dimecres, de 20 a 21.15 h
Inici: 21 de setembre (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Edel Cases

ZUMBA

N
Dimarts, de 20 a 21 h
Inici: 27 de setembre (11 sessions)
Preu: 58,56 €
Professora: Xènia Lanau

Dimecres, de 10.15 a 11.30 h
Inici: 21 de setembre (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Tito Palau

ESPAI DE FOTOGRAFIA
FRANCESC CATALÀ-ROCA

ESTIRAMENTS

Aquests cursos es porten a terme a
l’Espai de fotografia, al carrer Llança, 21 (al costat de Plaça Espanya)

Dimecres, de 17 a 18.15 h
Inici: 21 de setembre (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Tito Palau

PILATES
Dilluns, de 19.45 a 21 h
Inici: 19 de setembre (11 sessions)
Preu: 73,21 €
Professora: Bady Domingo
Dimarts, de 18.15 a 19.30 h
Inici: 20 de setembre (12 sessions)
Dimarts, de 19.45 a 21 h
Inici: 20 de setembre (12 sessions)
Preu: 79,86 €
Professora: Lucrecia Guio
Dijous, de 10 a 11.15 h
Inici: 22 de setembre (13 sessions)
Dijous, de 20 a 21.15 h
Inici: 22 de setembre (13 sessions)
Preu: 86,52 €
Professora: Carlota Fernández

IOGA
Dilluns, de 10 a 11.15 h
Inici: 19 de setembre (11 sessions)
Dilluns, d’11.30 a 12.45 h
Inici: 19 de setembre (11 sessions)
Preu: 73,21 €
Professora: Marie-Hélène Nuc

APRÈN I PRACTICA
Dijous, d’11 a 13 h.
Inici: 29 de setembre (7 sessions)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)

Dirigit a qualsevol persona aficionada a la fotografia. Aprendrem les
funcions bàsiques de la seva càmera i les seves funcionalitats. Plantejarem un exercici per a cada sessió
sobre la tècnica, el concepte de la
imatge, la creativitat i l’anàlisi.
Professor: Ricard Badia

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES.
L’ESPAI URBÀ
Dimarts, de 16.45 a 18.45 h.
Inici: 27 de setembre (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)

Practicarem amb els espais urbans
com a tipologia del lloc i de les relacions humanes. Amb la fotografia
com a eina d’expressió, treballarem
la llum, la composició, la simplicitat
o la complexitat dels espais. Descobrirem com la mirada pròpia dona
significat a les imatges i ho farem
de manera manual, aprenent sobre
el funcionament de la càmera o la
captura d’escena.
Professor: Luis Giménez

CLAUS DE LA COMPOSICIÓ
Dimecres, de 19 a 21 h.
Inici: 28 de setembre (8 sess.)
Preu: 85,18 € (socis i sòcies: 72,41 €)

Millora les teves fotografies en
aspectes com l’enquadrament, el
punt de vista o la perspectiva, analitzant el concepte i el llenguatge
a partir del visionat de fotògrafs i
fotògrafes i realitzant pràctiques
amb la teva càmera, tant si és rèflex com smartphone.
Professora: Ana Benavent

PLATÓ: FOTOGRAFIA DE
PRODUCTE
Dimecres, de 19 a 21 h.
Inici: 28 de setembre (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 de producte. Ens plantejarem
el sentit de la fotografia de bodegó, des de la tradició pictòrica fins
als flat lays d’Instagram. Estudiarem l’objecte a treballar i mirarem
com explorar totes les seves possibilitats.
Professor: Rodrigo Stocco

ITINERARIS
Els itineraris de ciutat i els temàtics
són els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h,
si no s’indica el contrari. Els itineraris de natura són els dissabtes de 10
a 13 h. Preu: 15,97 €. Places limitades. Es recomana calçat i roba còmode i portar una ampolla d’aigua.
Les caminades duren entre dues i
tres hores, consulteu al vostre metge abans d’inscriure-us.

ITINERARIS DE CIUTAT
INDIANES I IL·LUSTRATS, LA
BARCELONA INDUSTRIOSA DEL
SEGLE XVIII
Dissabte 8 d’octubre
12 de setembre de 1714: fa vint-iquatre hores que ha acabat el setge a Barcelona. Què passarà a la
ciutat? Com es transformarà en els
següents anys? En aquesta ruta coneixerem la sorprenent i desconeguda Barcelona del segle XVIII.
Professor: Pere Cowley

CINEMES DE GRÀCIA
DESAPAREGUTS
Dissabte 15 d’octubre
Us proposem un recorregut pels

cinemes desapareguts del barri de
Gràcia, il·lustrat amb textos literaris
de diversos escriptors que evoquen
la màgia entranyable d’aquells cines
que, com el Roxy, el Rovira, el Mundial, el Selecto, el Delícies i molts
d’altres, el vent s’endugué.
Professora: Maria Nunes

EL BARRI DEL CALL
Dissabte 22 d’octubre

Entre tots els espais que conformen
el barri gòtic de Barcelona, el call de
la ciutat és avui encara un territori
per explorar. Les últimes excavacions al carrer de la Fruita han aportat noves informacions sobre una
de les comunitats més rellevants
de la Barchinona medieval, la jueva,
coneguda en aquells temps com la
“bossa e tresor del rei”.
Professor: Marc Jobani

LA VILA OLÍMPICA
Dissabte 29 d’octubre

Després de la celebració dels Jocs
Olímpics, la que havia estat una
zona d’indústries, barraques i vies
de tren, es transformà en un barri residencial amb habitatges diversos, edificis d’oficines, alguns
d’aquests obra d’arquitectes de
renom internacional, certa activitat
comercial, d’oci i espais verds, sense deixar gaires evidències del seu
passat industrial i humil.
Professor: Oleguer Biete

LA TAVERNA DEL NINOT: UNA
HISTÒRIA DE L’EIXAMPLE
ESQUERRA

LA VERNEDA, DEL SANT MARTÍ
VELL A LA NOVA BIBLIOTECA
GARCIA MÁRQUEZ
Dissabte 12 de novembre
Des de l’antic Sant Martí Vell, on
encara hi trobarem masies com Can
Cadena o Can Planas, i l’antiga església de Sant Martí de Provençals
fins a l’evolució del barri al llarg del
segle XX, arribant a la recent inaugurada Biblioteca Sant Martí - Gabriel García Márquez (2022).
Professora: Carolina Chifoni

ELS TRES TURONS
Dissabte 26 de novembre
Una passejada pel Turó de la Rovira, la Muntanya Pelada i Vallcarca.
Visitarem les bateries antiaèries i
descobrirem un Parc Güell inèdit.
Per tal de poder accedir gratuïtament a un dels trams, es recomana
portar el carnet de biblioteques o
la targeta Gaudir+BCN. Dificultat
mitjana: hi ha una petita pujada i un
bon tram d’escales de baixada, no
adaptades.
Professora: Alba Casaramona

EL PALAU REQUESENS
Dijous 1 de desembre, de 10.30 a
13.30 h
Coneixerem el paper que la Reial
Acadèmia de les Bones Lletres va
tenir en la preservació de patrimoni
durant la remodelació de la Via
Laietana i el Gòtic per l’exposició
del 1929. També visitarem l’entorn
del palau.
Professor: Marc Jobani

Dissabte 5 de novembre

PASSEIG PER LES LLIBRERIES
DE L’EIXAMPLE, DE DRETA A
ESQUERRA

Com i quan es va començar a construir l’Eixample Esquerra? Qui va
anar a viure al barri quan molts carrers encara eren camps? Hi havia
masies a l’Eixample? I fàbriques?
Per què s’anomena “Esquerra de
l’Eixample”? A la ruta intentarem
trobar respostes a aquestes i moltes altres preguntes.

Dissabte 3 de desembre
Redescobrirem llibreries emblemàtiques, algunes històriques i d’altres recent nascudes. Des de les
llibreries Jaimes o la Francesa, a la
Documenta, passant per la llibreria
Altair, l’Alibri o la Finestres. Tot un
recorregut literari per un dels barris
més llegits de la ciutat.

Professor: Pere Cowley

Professora: Carolina Chifoni

ELS CURIOSOS RACONS DEL
CLOT

POBLE SEC I LA SATÀLIA

ITINERARIS TEMÀTICS
LA COLÒNIA GÜELL
Dissabte 1 d’octubre

Un dels referents de l’obra de Gaudí.
Passejarem per l’entorn de la colònia tèxtil, observant els seus edificis singulars i entrarem a la Cripta
de Gaudí i el seu centre d’interpretació. L’entrada val 7,5 € i va a càrrec de les persones inscrites.
Professora: Maria Vallverdú

VISITA AL REIAL MONESTIR DE
SANT CUGAT DEL VALLÉS

SERRALADA DE MARINA

Divendres 25 de novembre, a les
18 h
Barcelona va comptar amb tavernes i fondes que van ser nius de
cultura i refugi dels nouvinguts.
Vine a descobrir aquells establiments emblemàtics i la història
que els envolta. Parlarem de les
begudes més comunes i maridarem la visita amb un tast. Visita a
cinc fondes. Per fer el tast, que és
voluntari, caldrà aportar 3 € el dia
de la visita.

Recorregut per la vessant de solana
de Marina. Entre pins i després de
visitar la font de l’Alzina, pugem al
cim del Puig Castellar. Aquí trobem
un poblat iber i unes fabuloses vistes. Després baixarem pel torrent de
les Bruixes, tot visitant dos racons
amb encant: la font de la Bóta i la
font del Drapet. Dificultat mitjana.

Professora: Laura Sancliment

Dissabte 22 d’octubre

Redescobrirem els orígens del
conjunt monàstic benedictí de
Sant Cugat, fent una visita exhaustiva al seu conjunt patrimonial, alhora que analitzarem el seu
vincle amb el poble de Sant Cugat.
Visitarem l’ església, el claustre, la
Sala Capitular, el Refectori, i altres
espais.
Professora: Carolina Chifoni

TERRASSA: EL CONJUNT
ARQUEOLÒGIC DE LES
ESGLÉSIES DE SANT PERE
Dissabte 12 de novembre

Passejarem per la Seu d’Ègara,
conjunt excepcional de construccions paleocristianes que ens parlen
de les seves arrels. A més, gaudirem del patrimoni d’una de les
ciutats claus de la industrialització
catalana i de les seves cases i palaus modernistes que embelleixen
casc històric. L’accés al recinte té
un cost que va a càrrec de les persones inscrites.
Professor: Jordi Pisa

L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL DEL
1.888
Dissabte 19 de novembre

Passejarem per una zona potser
poc coneguda de la ciutat que, tanmateix, reuneix diverses pinzellades
del nostre passat i que fan atractiva
descobrir-la.

Dissabte 3 de desembre
El naixement del barri, la guerra i
la postguerra, la Canadenca, però
també històries relacionades amb
la seva biblioteca i la seva església
i descobrirem molts edificis modernistes que es troben als seus
carrers.

L’Exposició de 1888 va ser el primer gran esdeveniment internacional que s’organitzà a Barcelona i
que va passar a la història com un
model de desenvolupament. Fou
el primer gran pas de l’economia
catalana cap a l’europeïtzació. Barcelona va experimentar una sèrie
de canvis urbanístics i va posar
en marxa noves infraestructures i
serveis que millorarien la vida de
la ciutadania, al mateix temps que
donava una imatge de modernitat a
ulls dels visitants.

Professor: Oleguer Biete

Professora: Susana Azcoíta

Professora: Meritxell Carreras

Dissabte 5 de novembre

HOSTATGERIES, FONDES I
HOSTALS DELS SEGLES XVIII
I XIX

ITINERARIS DE NATURA
ELS ENTORNS DE LA RICARDA
Dissabte 1 d’octubre, de 10 a 13 h
Itinerari fàcil per la zona protegida
del Delta del Llobregat, entre el riu
i l’aeroport del Prat. Passejarem
pels voltants de l’estany de la Ricarda, de 800 metres de longitud,
per apreciar les seves qualitats
ecològiques, ens trobarem amb
elements patrimonials com la Torre
de la Ricarda, i ens pararem a observar ocells. No es visita l’interior
de la Ricarda, és una passejada
per l’entorn natural.
Professor: Marc Magrans

PASSEJANT PER LA
CARRETERA DE LES AIGÜES
Dissabte 8 d’octubre, de 10 a 13 h
Descobrirem diversos miradors, vorejarem els turons i gaudirem dels
edificis més emblemàtics de Barcelona a vol d’ocell. Acabarem la ruta
al “Pla dels maduixers” des d’on
baixarem fins a la plaça Kennedy.

Centre Cívic Casa Golferichs

Dissabte 29 d’octubre, de 10 a
13 h

MAPA

De setembre a desembre de 2022

Professor: Rafa López

LA FAUNA SECRETA DELS
BOSCOS
Dissabte 19 de novembre, de 10 a
13 h
Itinerari circular que transcorre
per la serra de Collserola. Passejarem per la font de la Budellera i
el revolt de les Monges. Durant el
recorregut observarem diferents
rastres i senyals que ens deixen
els animals i aprendrem a diferenciar-los i, per tant, a saber de la
seva presència.
Professor: Xavier Folqué, de Fem
natura

CAN CARLET. LES
MANDARINES DE COLLSEROLA
Dissabte 26 de novembre, de 10 a
13 h
Un recorregut de pedrera a pedrera, començant per l’antiga explotació de Montbau i acabant a la de
Sant Cebrià. Pel camí coneixerem
una curiosa ermita del segle XII i
una fantàstica explotació de mandarines, amagada en un racó de la
vall. Tot acompanyat d’un paisatge
divers i ric en fauna i flora.
Professorat: Ecoitineraria

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

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.

Professora: Maria Vallverdú

UNA SELVA A TOCAR DE
BARCELONA
Dissabte 15 d’octubre, de 10 a
13 h

Ruta per una de les selves del massís de Collserola: l’alzinar mediterrani. Lianes, un esponerós estrat
arbustiu, impenetrables bardisses,
frondoses capçades, ambient ombrívol... en un magnífic bosc d’alzines i pins que recorda a una selva
tropical. Dificultat: Mitja, recorregut lineal amb un parell de pujades
intenses. Recomanem bastons.
Professorat: Ecoitineraria

TALLERS
CULTURALS
I ITINERARIS

@ccgolferichs

Casa Golferichs

CANT I TÈCNICA VOCAL

