LA XINA CONTEMPORÀNIA EN LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
REALITZADA A CATALUNYA

Les produccions culturals sovint interpel·len, a través de les diverses fases del procés creatiu, l’encontre entre diferents realitats socioculturals.
Aquest cicle, organitzat conjuntament amb l’Institut Confuci i InterAsia
(UAB), vol donar una visió àmplia de la producció audiovisual realitzada
a Catalunya i vinculada amb la Xina, a través de diverses obres presentades pels seus autors en el marc de l’exposició Magnòlia blanca de Xiqi
Yuwang. Les obres seleccionades exploren diferents aspectes de la Xina
contemporània i estan involucrades en les sinèrgies socioculturals desencadenades a través de la mobilitat i els itineraris migratoris en i entre
ambdues parts del món.

TROBADES

FOTOGRAFIA

En el seu dia a dia, el centre cívic bull d’activitats, de trobades i coneixences, d’intercanvi de sabers i aprenentatges. Aquest trimestre, hem
volgut convidar alguns dels nostres professors a participar també de
la programació cultural. Tertúlies i visita guiada a la casa per obrir totes
les portes, i continuar fent de Golferichs un xamfrà que uneix el barri i la
ciutat, els sabers i la socialització. En definitiva, tres propostes diferents
per a ments inquietes i curioses!

F. Català-Roca, espai de fotografia, proposa activitats amb la voluntat
de donar a conèixer al públic diferents àmbits de la fotografia i fomentar la seva visió crítica. Lloc: Espai Arenes: c/ Llançà, 21.

LA RUTA DE LA SEDA
Dimecres 15 d’abril a les 19 h

EXPOSICIÓ. MAGNÒLIA BLANCA

Breu introducció a la història de la ruta
de la seda a través de l’art i l’arqueologia. Una xerrada on no faltaran pinzellades d’història, d’art, de religions, de
llengües…
A càrrec de Laura Calzada, historiadora
de l’art.

Del 27 d’abril al 30 de maig
Inauguració: dilluns 27 d’abril a les 19.30 h
“A l’antic pati de la casa familiar encara hi viu una gran magnòlia blanca.
Sempre és estiu quan torno a visitar-la. Magnòlia blanca pren forma de
diari personal amb imatges de la meva vida vinculada amb Xina, i dedicada a aquelles persones a qui més estimo.”
Fotografies de Xiqi Yuwang

25 ANYS SENSE PEDROLO

PROJECTE INTERSECCIONS

Dimecres 22 d’abril a les 18 h

Dimarts 28 d’abril a les 19 h

Manuel de Pedrolo és un dels
noms que més sonen de la literatura catalana, però què en
sabem més enllà del seu Mecanoscrit del segon origen? Vint-icinc anys després de la seva mort
ens endinsarem en la vida i obra
d’un dels autors més prolífics de
la nostra literatura, un dels més
censurats i sens dubte, un dels
més injustament oblidats pel seu compromís cívic i nacional.
A càrrec de Sebastià Bennassar, escriptor i professor.
Activitat a la vigília de Sant Jordi amb la col·laboració de la Fundació Pedrolo.

Directors: Irene Masdeu i Ramon
Oliveras.
Tipologia: documental
Durada: 50 min.
Any: en procés

EM DIC PENG / SE L’HAN QUEDAT ELS XINESOS
Dimarts 5 de maig a les 19 h
Directors: Jahel Guerra i Victoria Molina.
Tipologia: documental
Durada: 28 min. Any: 2010
Directors: Laura Quinto i José García.
Tipologia: documental
Durada: 17 min. Any: 2012

VISITA GUIADA A LA CASA GOLFERICHS, “EL XALET”
Dissabte 13 de juny, d’11 a 13 h

OBERT 24 HORES
Dimarts 12 de maig a les 19 h
Director: Xavier Comprecios.
Tipologia: documental Durada: 52 min. Any: 2009

EL LUGAR QUE NOS UNE / PALABRAS LA CIUDAD DE GAOFENG
Director: Lin Yu.
Tipologia: ficció
Durada: 11 min. Any: 2014
Director: Oriol Martínez.
Tipologia: ficció
Durada: 14 min. Any: 2012

Foto: @conocesbcn

Dimarts 19 de maig a les 19 h

Vine a visitar la Casa Golferichs, aixecada en el xamfrà de la Gran Via
amb Viladomat a principis del segle passat (1900-1901), segons la proposta de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. Alhora que gaudim de les seves façanes, entrarem a la casa, recuperarem la memòria de les seves
antigues estances i els seus diferents canvis d’ús durant la guerra civil,
com a escola o equipament municipal. També el seu intent d’enderroc,
la reivindicació veïnal del barri i la
restauració i transformació en centre
cívic de l’Eixample segons projecte
dels arquitectes Pere Joan Ravetllat i
Carme Ribas.
A càrrec de Carolina Chifoni, guia i
historiadora de l’art.
Activitat gratuïta amb inscripció a
partir del dilluns 8 de juny a les 10 h.
Places limitades.

THE FOLIO CLUB O COM FER REALITAT EL TEU FOTOLLIBRE
Dijous 16 d’abril a les 19.30 h
The Folio Club és un espai que té la voluntat de fer realitat tot tipus de
fotollibres, apostant pel disseny i la creativitat, i que promou els projectes d’editorials independents. Ens explicaran com treballen i ens
donaran les claus per produir amb èxit els nostres fotollibres.
A càrrec de The Folio Club.

IÑAKI RELANZÓN. CONÈIXER EL MÓN: LA PROFESSIÓ
DEL FOTÒGRAF DE NATURA I VIATGES
Dijous 14 de maig a les 19.30 h
El reconegut fotògraf de natura ens mostrarà el seu treball amb el que
recorre paisatges, fauna i flora d’arreu del món.
A càrrec d’Iñaki Relanzón.

DIJOUS A L’ESPAI. HANNA JARZABEK: FLORES DE OTOÑO
Dijous 18 de juny a les 19.30 h
La sexualitat de la gent
gran és un tema tabú i l’heterosexualitat es dóna per
fet: un avi homosexual no
existeix. Flores de otoño
convida a reflexionar sobre
realitats properes i sovint
ignorades. El projecte ha
rebut la IX Beca de Fotografia i Societat.
A càrrec de Hanna Jarzabek.
INICIACIÓ A LES TIC

Una aproximació bàsica a les novetats, canvis, eines i aspectes de les TIC.

PROTECCIÓ DE DADES I MÓN DIGITAL
Dilluns 20 d’abril a les 18 h
Què és una dada personal? On ens pot afectar més? Com hem d’ajudar als fills en la seva introducció en el món digital? Internet esdevé,
sens dubte, la gran revolució. Com podem vigilar la nostra presència
a la xarxa? Com estar a les xarxes socials?
A càrrec de Rafael Gimeno, advocat especialitzat en dret informàtic.

COM TROBAR LES MILLORS OFERTES PER VIATJAR
Dimecres 10 de juny a les 18 h
S’apropa el temps de vacances. Tractarem de donar una mica de llum
a les possibilitats que ens ofereix Internet per planificar els nostres
viatges.
A càrrec de David Marco, productor artístic infogràfic.

Centre Cívic Golferichs

GASTRONOMIA

CONFERÈNCIES

Xerrades gastronòmiques organitzades pel Club de la bona taula.
Més informació a clubdelabonataula.cat

CUINA I CUINERS A LA CORONA D’ARAGÓ I CATALUNYA

MAPA

D’abril a juny de 2015
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Dimarts 26 de maig a les 19 h
A càrrec de representants de les cooperatives i cellers que conformen
l’iniciativa Garrigues Emprèn.
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ELS VINS DE LA D.O. COSTERS DEL SEGRE
Dimarts 9 de juny a les 19 h
Conferència i degustació. A càrrec d’Olga Codina, enginyera agrònom i secretària del Consell Regulador de la D.O. Costers del Segre.

SALUT COMUNITÀRIA

Xerrades en col·laboració amb el CAP Manso - EAP Via Roma.

VOLUNTATS ANTICIPADES
Divendres 15 de maig a les 10.30 h
El Document de les Voluntats Anticipades (AVD) és un document
adreçat al metge responsable del pacient, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació, en que les
circumstàncies que concorrin, no li permetin expressar personalment
la seva voluntat.
A càrrec de Mercè Gil, treballadora social, i Norma Lacasta, infermera del CAP Manso - EAP Via Roma.

HIGIENE POSTURAL
Divendres 12 juny a les 10 h

ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491 - 08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs@golferichs.org
golferichs.org

De dilluns a divendres,
de 10 a 22 h.
Dissabte, de 10 a 14 h.

COM ARRIBAR-HI

SEGUEIX-NOS

Urgell-L1, Rocafort-L1
Bus 9, 41, 50, H12
Equipament parcialment accessible

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha
facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable.
Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els
nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a
l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que
hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el
consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de
dades de caràcter personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, entl. 5a
08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol moment.
En el seu cas, en qualsevol moment pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques
adreçant-se a la direcció assenyalada de correu-e.

Gestió tècnica: LÚDIC 3 SCCL

Molts factors condicionen la postura del cos: creixement, desenvolupament muscular, estat emocional, i sobretot, els hàbits incorrectes
que adoptem. Aprendrem a protegir la columna vertebral, a com fer
activitats diàries, evitar el dolor i disminuir el risc de lesions per tal de
millorar la nostra qualitat de vida. La sessió serà expositiva amb una
part pràctica.
A càrrec de Norma Lacasta i Vanessa Valls, infermeres del CAP
Manso – EAP Via Roma.

Entrada gratuïta. Capacitat limitada.
Les entrades es poden recollir 15 minuts abans de la
conferència per ordre d’arribada.

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

bcn.cat/ccgolferichs

Foto portada: Imatge de l’audiovisual “La ciudad de Gao Feng” d’Oriol Martínez

GARRIGUES. COLORS I EMOCIONS

C. Calàbria

A càrrec de Josep Garcia i Fortuny, estudiós de l’història de la gastronomia.

C. Viladomat

Dimarts 14 d’abril a les 19 h

