
CONFERÈNCIES
Centre Cívic Casa Golferichs

D’abril a juny de 2019

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

HORARIS

SEGUEIX-NOS

MAPA

Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs.org 

ADREÇA

COM ARRIBAR-HI

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

Urgell-L1, Rocafort-L1
Bus H12, 52, V9

Equipament parcialment accessible

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fi txer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la fi nalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectifi cació, 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 Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat 
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185, 
pral. 1a. 08011 de Barcelona. ludic3@ludic3.cat. 
Gestió tècnica: Lúdic 3 SCCL

Districte de
l’Eixample
@ccgolferichs

Biblioteca de 
l’ONCE
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Entrada gratuïta. Cabuda limitada. 
Recollida d’entrades 15 minuts abans de començar per ordre d’arribada.

Nota: per als concerts i espectacles cal reserva prèvia. 
Més informació a golferichs.org

***
Escolta els àudios de les conferències a golferichs.org/audios

Consulta’n els materials a slideshare.net/golferichs

CALENDARI PRIMAVERA 2019

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

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

ABRIL

10 19.30 h EXPOSICIÓ AL XALET
   Viv(r)e la vie! d’Ana Galán
12 18 h EXPOSICIÓ A L’ESPAI
   Descol·locats, de Cèlia Vinyes 
25 18 h TROBADES DE POESIA
   Núria Rosell
30 18.30 h XERRADES GASTRONÒMIQUES
   Descobreix la gastronomia dominicana

MAIG

2  11 h CONVERSES EN CATALÀ
   Els dijous, del 2 de maig al 27 de juny
3  19 h CANT I CLÀSSICA
   Ixkanul 
8  11 h CLUB DE LECTURA
   Els camins de la llum
8  18.30 h EL SEXE I TU
   El sexe a l’antiguitat, refl exió per al present
10 19.30 h TARDES A LES GOLFES
   Lídia Pujol
14 19 h BCN POESIA
   Josep Pedrals i Carles Pedragosa
16 18.30 h BCN POESIA
   Joan Brossa i la màgia
17 18 h EXPOSICIÓ A L’ESPAI
   6a mostra d’art jove de l’Eixample
20 18 h TROBADES DE POESIA
   Maria Bonafont
21 18.30 h XERRADES GASTRONÒMIQUES
   L’orxata, refresc natural de la mediterrània
22 18.30 h EL SEXE I TU
   Sexualitat, desig i cultura: de Michel Foucault a 

Simone de Beauvoir
23 19.30 h DIJOUS BLUES
   Dom Flemons
27 10.30 h SALUT COMUNITÀRIA
   Xerrada de salut i seguretat per a gent gran
27 18 h VIDES A L’AIRE
   Visita guiada a La Model
29 18.30 h DE LLETRES I DE CIÈNCIES
   150 anys de la taula periòdica dels elements químics
30 11 h LA TROIANA
   No te rindas que es peor
30 19.30 h BARCELONA I EL JAZZ
   Miles a Barcelona

JUNY

4  18.30 h XERRADA
   Desigualtat fi nancera: els rols de gènere en el 

consum fi nancer
5  18.30 h EL SEXE I TU
   Gènere, sexe i diferència
5  11 h CLUB DE LECTURA
   Chilean electric
6  19 h EXPOSICIÓ AL XALET
   3/8, de David del Campo
8  12 h CANT I CLÀSSICA
   Festival Simfònic
11 18 h EXPOSICIÓ A L’ESPAI
   Punt de referència: mirades de futur
11 18.30 h XERRADES GASTRONÒMIQUES
   Corpinnat, nascut al cor del Penedès
12 18.30 h EL SEXE I TU
   Tot el que vols saber sobre el sexe però no t’has 

atrevit mai a preguntar
14 19.30 h TARDES A LES GOLFES
   Guillamino
17 10.30 h SALUT COMUNITÀRIA
   Refresca’t, que ve l’onada de calor
17 18 h TROBADES DE POESIA
   Mariona
20 19.30 h DIJOUS BLUES AL PATI
   The rhythm treasues
26 22 h FESTIVAL TANGENT
   Museless

JULIOL

3  11 h CLUB DE LECTURA
   Aprendre a parlar amb les plantes
4  21 h FESTIVAL TANGENT
   Paula Valls
12 20 h FESTIVAL TANGENT
   Cordes del món
18 22 h CINEMA A LA FRESCA
   Les amours imaginaires



SOCIETAT CONTEMPORÀNIA: EL SEXE I TU

La primavera la sang altera. Un cicle per aproximar-nos a la sexualitat humana 
des dels estudis culturals, la història, la filosofia o la sexologia. #ElSexeiTu vist i 
viscut des de la particularitat de cada persona i a la vegada incidint en la influèn-
cia que les societats i les religions han tingut en la sexualitat dels individus, ja sigui 
en època antiga com contemporània. 

EL SEXE A L’ANTIGUITAT, REFLEXIÓ PER AL PRESENT

Dimecres 8 de maig, a les 18.30 h

En el passat, des de la prehistòria, la civilització egípcia, 
els grecs i els romans, van tenir un concepte diferent del 
sexe, però sobretot a l’època romana i amb el cristianis-
me s’assentarien moltes pautes de comportament sexual 
que han arribat fins als nostres dies. L’home i la dona, al 
llarg de la història poques vegades han practicat el sexe 
amb igualtat, i si ho han fet han estat casos puntuals i 
discontinus en el temps.
A càrrec d’Esther Gurri, arqueòloga i conservadora del 
Museu de Badalona 

SEXUALITAT, DESIG I CULTURA: DE MICHEL FOUCAULT A 
SIMONE DE BEAUVOIR

Dimecres 22 de maig, a les 18.30 h

La cultura és el substrat identifica-
dor d’un col·lectiu; va dilatant els 
seus continguts i enriquint els seus 
paradigmes amb el pas del temps. 
Una de les seves expressions més 
significatives és la sexualitat, la qual 
presenta una doble significació: el 
factor biològic i el cultural. És el de-
sig un element catalitzador de la se-
xualitat per sobre de la cultura? Per 
Foucault la sexualitat forma part del 
nostre comportament i de la nostra llibertat en aquest món; és la nostra prò-
pia creació i no el descobriment d’una part secreta del nostre desig. En la ma-
teixa línia però diferent, per Simone de Beauvoir, la sexualitat és una creació 
cultural manipulada per la societat, on el desig és la interioritat que proclama 
aquesta llibertat expressiva. Per Bataille, el desig és la manifestació de l’autèn-
tica animalitat-humana manifestada a través del sexe i reprimida per la societat.
A càrrec de Joan Carles Gómez, doctor i professor en filosofia

GÈNERE, SEXE I DIFERÈNCIA

Dimecres 5 de juny, a les 18.30 h

Tota persona en néixer rep quelcom de caràcter 
contingent i no triat. És així que podem consi-
derar la feminitat –o la masculinitat– com alguna 
cosa que ens ve donada i amb això no vull indicar 
una espècie particular d’éssers humans, sinó un 
present polític, una determinada configuració del 
món. Tota vida comença en un moment definit del 
temps, en un lloc particular i amb unes caracte-
rístiques físiques o psicològiques particulars. I 
aquest començament no és voluntari, no elegim 

néixer en una època o en un cos, les característiques del qual poden ésser valo-
rades positivament o negativa o, fins i tot, considerades monstruoses.
A càrrec de Fina Birulés, professora del Departament de Filosofia de la Univer-
sitat de Barcelona, on també dirigeix el seminari «Filosofia i gènere-ADHUC. La 
seva recerca s’ha centrat en la filosofia contemporània amb especial atenció a 
l’obra de Hannah Arendt i en la teoria feminista contemporània. 

TOT EL QUE VOLS SABER SOBRE SEXE PERÒ NO T’HAS 
ATREVIT MAI A PREGUNTAR

Dimecres 12 de juny, a les 18.30 h

La sexualitat ens acompanya mentre estem 
vius, aquesta va canviant, es va modificant i 
adaptant a les nostres necessitats i vivències. 
Què sentim? Què impulsa el nostre cos al de-
sig? Quines realitats ens podem trobar? Nor-
malitzem la sexualitat i la sentim pròpia? Qui-
nes preguntes tenim? Farem una introducció 
a la sexualitat humana i posarem una urna on 
hi podreu dipositar preguntes per tal d’aclarir 
dubtes, inquietuds o curiositats. 
A càrrec d’Antoni Martín i Laura Navarro, se-
xòlegs i membres de la Societat Catalana de 
Sexologia. Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears

DE LLETRES I DE CIÈNCIES         

VISITA GUIADA A LA MODEL

Dilluns 27 de maig, a les 18 h                                                             
Inclòs dins el cicle Vides a l’aire | Camí Amic                                                                            
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia.                                                                         
Reserves el mateix dia a golferichs.org. Places limitades

Al llarg dels seus 113 anys com a cen-
tre d’internament la Model va servir 
per castigar delinqüents comuns i, so-
bretot, milers de participants en revol-
tes de tots tipus en diferents moments 
històrics. Aquesta visita té com a ob-
jectiu explicar els aspectes arquitec-
tònics, històrics, polítics i socials d’un 
edifici que es va construir a les afores 
de Barcelona però que amb el temps 
es va integrar en l’entramat urbà d’un 
barri que el vivia i el patia a diari, l’Esquerra de l’Eixample. Parlarem també del 
se futur ús: equipaments, habitatge públic i un gran pulmó verd per al barri. 

A càrrec de Meritxell Carreras, guia oficial

JOAN BROSSA I LA MÀGIA

Dijous 16 de maig, a les 18.30 h                                                   
Amb motiu de l’Any Brossa | Barcelona Poesia                                                                                     
Cal inscripció prèvia. Cabuda limitada

Conferència-espectacle al voltant de la relació 
de Joan Brossa amb la màgia i la seva presèn-
cia en l’obra d’aquest artista. Una conferència, 
acompanyada de vídeos i jocs de mans relacio-
nats amb la seva obra i que ens permetran en-
dinsar-nos en el seu univers poètic i màgic: po-
esia escènica, textual, visual, poemes objecte... 
En cada una d’aquestes vessants de l’obra de 
Brossa, es troben infinitats de referències a la 
màgia que posen de manifest la seva admiració 
per aquest art.

A càrrec de Hausson, mag i il·lusionista. 
Director de l’Escenari Brossa. Premi Nacional de 
Cultura (2018)

150 ANYS DE LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS 
QUÍMICS

Dimecres 29 de maig, a les 18.30 h

L’ONU va declarar el 2019 
com l’Any Internacional de la 
Taula Periòdica dels elements 
químics (IYPT 2019) coincidint 
amb el 150è aniversari de la 
seva presentació pel químic 
rus Dmitri Mendeléiev. Nave-
garem pel descobriment dels 
elements i esbrinarem quina 
és la importància d’aquesta 
ordenació.
A càrrec de Josep Maria Fer-
nández-Novell, llicenciat en química i doctorat en bioquímica (UB). Professor 
del departament de bioquímica i biomedicina molecular (UB) i vicedegà del 
Col·legi oficial de químics de Catalunya

FOTOGRAFIA

Organitza: Espai de fotografia Francesc Català-Roca. Lloc: Arenes 
(Llança, 21)

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ BERENICE ABBOTT. RETRATS 
DE LA MODERNITAT, A LA MAPFRE

Dimarts 7 de maig, a les 18 h                                                         
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Exposició de la fotògrafa nord-americana Berenice Abbott. Una obra captiva-
dora que mostra la capacitat per retratar els canvis de l’entorn, fent de pont 
entre l’avantguarda del vell continent i l’escena artística de la Costa Est dels 
Estats Units. 
A càrrec de la Fundació Mapfre

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 3/8, DE DAVID DEL CAMPO

Dijous 6 de juny a les 19 h

Amb motiu de la inauguració de l’exposició 3/8, David del Campo ens presen-
tarà el seu llibre homònim 3/8 és un fotollibre que tracta sobre els conceptes 
de memòria, identitat i incertesa que preocupen a la comunitat yazidí, i que 
actualment es troba als camps de refugiats del Kurdistan turc.
A càrrec de David del Campo

ENTITATS

DESIGUALTAT FINANCERA: ELS ROLS DE GÈNERE EN EL 
CONSUM FINANCER

Dimarts 4 de juny, a les 18.30 h

Organitza: AICEC-ADICAE
En el nostre context sociocultural les dones es veuen abocades a assumir les 
tasques i càrregues domèstiques i familiars. Això suposa en moltes ocasions 
que les dones es converteixen en el centre del consum: són les compradores 
dels objectes pel consum personal, per la llar, pels infants, i a vegades, també 
per a l’home. Aquesta situació és molt diferent en la presa de decisió en la 
compra i contractació en els productes financers. A banda, quan una persona 
travessa la porta d’un banc, el fet que sigui home o dona condiciona la forma 
en la qual serà atesa. Desfilarem les qüestions que provoquen una greu situació 
de desigualtat de gènere en el sector financer i en el consum en general.

CONVERSES EN CATALÀ
Del 2 de maig al 27 de juny                                                      
Grup I: dijous, de 10 a 11 h. Grup II: d’11 a 12 h                                                                     
Gratuït amb inscripció prèvia. Places limitades

Col·labora: Voluntariat per la llengua

CLUB DE LECTURA

Els dimecres indicats, a les 11 h

Organitza: Obrador d’històries
Col·labora: Biblioteca de l’ONCE 
Els camins de la llum, de Coia Valls (8 de maig). Chilean electric, de Nona 
Fernández (5 de juny). Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols (3 
de juliol). Llibres disponibles a la biblioteca Joan Miró. 

TROBADES DE POESIA

Els dies indicats, de 18 a 20 h 

Organitza: Aura poètica i musical
Roda de poetes amb micro obert, música, poesia, audiovisuals i convidats. 
Núria Rossell (25 d’abril). Maria Bonafont sobre mossèn Cinto Verdaguer 
(20 de maig). Mariona presenta nou àlbum (17 de juny).

XERRADES GASTRONÒMIQUES

Organitza: Club de la bona taula. 50è aniversari. A cada sessió hi haurà un 
obsequi per a tothom relacionat amb la conferència i un sorteig d’un àpat per 
a dues persones al restaurant La Gavina (davant del Palau de Mar)

DESCOBREIX LA GASTRONOMIA DOMINICANA

Dimarts 30 d’abril, a les 18.30 h

A càrrec de Jordi Tomàs, secretari del Club de la bona taula i gastrònom

L’ORXATA, REFRESC TRADICIONAL DE LA MEDITERRÀNIA

Dimarts 21 de maig, a les 18.30 h

A càrrec de Severino Cortés, de La Valenciana, orxateria centenària de Barcelona

CORPINNAT, NASCUT AL COR DEL PENEDÈS

Dimarts 11 de juny, a les 18.30 h

A càrrec d’un dels reputats elaboradors d’aquesta nova marca col·lectiva

SALUT COMUNITÀRIA

Col·labora: CAP Manso EAP Via Roma

XERRADA DE SALUT I SEGURETAT PER A GENT GRAN

Dilluns 27 de maig, a les 10.30 h

Veurem quines mesures de precaució i hàbits d’autoprotecció es poden dur 
a terme davant de diverses situacions de la vida quotidiana per evitar ser víc-
tima d’algun delicte o patir accidents domèstics. Aprendrem hàbits sans per 
gaudir del millor estat de salut possible.
A càrrec dels Mossos d’Esquadre de l’Eixample i l’equip del CAP Manso 
EAP Via Roma

REFRESCA’T, QUE VE L’ONADA DE COLOR

Dilluns 17 de juny a les 10.30 h

Parlarem sobre què podem fer per prevenir la calor, a casa, al carrer, què 
menjar i beure, roba, ambients, etc.
A càrrec de les infermeres Serena Rodriguez i Norma Lacasta



SOCIETAT CONTEMPORÀNIA: EL SEXE I TU

La primavera la sang altera. Un cicle per aproximar-nos a la sexualitat humana 
des dels estudis culturals, la història, la filosofia o la sexologia. #ElSexeiTu vist i 
viscut des de la particularitat de cada persona i a la vegada incidint en la influèn-
cia que les societats i les religions han tingut en la sexualitat dels individus, ja sigui 
en època antiga com contemporània. 

EL SEXE A L’ANTIGUITAT, REFLEXIÓ PER AL PRESENT

Dimecres 8 de maig, a les 18.30 h

En el passat, des de la prehistòria, la civilització egípcia, 
els grecs i els romans, van tenir un concepte diferent del 
sexe, però sobretot a l’època romana i amb el cristianis-
me s’assentarien moltes pautes de comportament sexual 
que han arribat fins als nostres dies. L’home i la dona, al 
llarg de la història poques vegades han practicat el sexe 
amb igualtat, i si ho han fet han estat casos puntuals i 
discontinus en el temps.
A càrrec d’Esther Gurri, arqueòloga i conservadora del 
Museu de Badalona 

SEXUALITAT, DESIG I CULTURA: DE MICHEL FOUCAULT A 
SIMONE DE BEAUVOIR

Dimecres 22 de maig, a les 18.30 h

La cultura és el substrat identifica-
dor d’un col·lectiu; va dilatant els 
seus continguts i enriquint els seus 
paradigmes amb el pas del temps. 
Una de les seves expressions més 
significatives és la sexualitat, la qual 
presenta una doble significació: el 
factor biològic i el cultural. És el de-
sig un element catalitzador de la se-
xualitat per sobre de la cultura? Per 
Foucault la sexualitat forma part del 
nostre comportament i de la nostra llibertat en aquest món; és la nostra prò-
pia creació i no el descobriment d’una part secreta del nostre desig. En la ma-
teixa línia però diferent, per Simone de Beauvoir, la sexualitat és una creació 
cultural manipulada per la societat, on el desig és la interioritat que proclama 
aquesta llibertat expressiva. Per Bataille, el desig és la manifestació de l’autèn-
tica animalitat-humana manifestada a través del sexe i reprimida per la societat.
A càrrec de Joan Carles Gómez, doctor i professor en filosofia

GÈNERE, SEXE I DIFERÈNCIA

Dimecres 5 de juny, a les 18.30 h

Tota persona en néixer rep quelcom de caràcter 
contingent i no triat. És així que podem consi-
derar la feminitat –o la masculinitat– com alguna 
cosa que ens ve donada i amb això no vull indicar 
una espècie particular d’éssers humans, sinó un 
present polític, una determinada configuració del 
món. Tota vida comença en un moment definit del 
temps, en un lloc particular i amb unes caracte-
rístiques físiques o psicològiques particulars. I 
aquest començament no és voluntari, no elegim 

néixer en una època o en un cos, les característiques del qual poden ésser valo-
rades positivament o negativa o, fins i tot, considerades monstruoses.
A càrrec de Fina Birulés, professora del Departament de Filosofia de la Univer-
sitat de Barcelona, on també dirigeix el seminari «Filosofia i gènere-ADHUC. La 
seva recerca s’ha centrat en la filosofia contemporània amb especial atenció a 
l’obra de Hannah Arendt i en la teoria feminista contemporània. 

TOT EL QUE VOLS SABER SOBRE SEXE PERÒ NO T’HAS 
ATREVIT MAI A PREGUNTAR

Dimecres 12 de juny, a les 18.30 h

La sexualitat ens acompanya mentre estem 
vius, aquesta va canviant, es va modificant i 
adaptant a les nostres necessitats i vivències. 
Què sentim? Què impulsa el nostre cos al de-
sig? Quines realitats ens podem trobar? Nor-
malitzem la sexualitat i la sentim pròpia? Qui-
nes preguntes tenim? Farem una introducció 
a la sexualitat humana i posarem una urna on 
hi podreu dipositar preguntes per tal d’aclarir 
dubtes, inquietuds o curiositats. 
A càrrec d’Antoni Martín i Laura Navarro, se-
xòlegs i membres de la Societat Catalana de 
Sexologia. Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears

DE LLETRES I DE CIÈNCIES         

VISITA GUIADA A LA MODEL

Dilluns 27 de maig, a les 18 h                                                             
Inclòs dins el cicle Vides a l’aire | Camí Amic                                                                            
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia.                                                                         
Reserves el mateix dia a golferichs.org. Places limitades

Al llarg dels seus 113 anys com a cen-
tre d’internament la Model va servir 
per castigar delinqüents comuns i, so-
bretot, milers de participants en revol-
tes de tots tipus en diferents moments 
històrics. Aquesta visita té com a ob-
jectiu explicar els aspectes arquitec-
tònics, històrics, polítics i socials d’un 
edifici que es va construir a les afores 
de Barcelona però que amb el temps 
es va integrar en l’entramat urbà d’un 
barri que el vivia i el patia a diari, l’Esquerra de l’Eixample. Parlarem també del 
se futur ús: equipaments, habitatge públic i un gran pulmó verd per al barri. 

A càrrec de Meritxell Carreras, guia oficial

JOAN BROSSA I LA MÀGIA

Dijous 16 de maig, a les 18.30 h                                                   
Amb motiu de l’Any Brossa | Barcelona Poesia                                                                                     
Cal inscripció prèvia. Cabuda limitada

Conferència-espectacle al voltant de la relació 
de Joan Brossa amb la màgia i la seva presèn-
cia en l’obra d’aquest artista. Una conferència, 
acompanyada de vídeos i jocs de mans relacio-
nats amb la seva obra i que ens permetran en-
dinsar-nos en el seu univers poètic i màgic: po-
esia escènica, textual, visual, poemes objecte... 
En cada una d’aquestes vessants de l’obra de 
Brossa, es troben infinitats de referències a la 
màgia que posen de manifest la seva admiració 
per aquest art.

A càrrec de Hausson, mag i il·lusionista. 
Director de l’Escenari Brossa. Premi Nacional de 
Cultura (2018)

150 ANYS DE LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS 
QUÍMICS

Dimecres 29 de maig, a les 18.30 h

L’ONU va declarar el 2019 
com l’Any Internacional de la 
Taula Periòdica dels elements 
químics (IYPT 2019) coincidint 
amb el 150è aniversari de la 
seva presentació pel químic 
rus Dmitri Mendeléiev. Nave-
garem pel descobriment dels 
elements i esbrinarem quina 
és la importància d’aquesta 
ordenació.
A càrrec de Josep Maria Fer-
nández-Novell, llicenciat en química i doctorat en bioquímica (UB). Professor 
del departament de bioquímica i biomedicina molecular (UB) i vicedegà del 
Col·legi oficial de químics de Catalunya

FOTOGRAFIA

Organitza: Espai de fotografia Francesc Català-Roca. Lloc: Arenes 
(Llança, 21)

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ BERENICE ABBOTT. RETRATS 
DE LA MODERNITAT, A LA MAPFRE

Dimarts 7 de maig, a les 18 h                                                         
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Exposició de la fotògrafa nord-americana Berenice Abbott. Una obra captiva-
dora que mostra la capacitat per retratar els canvis de l’entorn, fent de pont 
entre l’avantguarda del vell continent i l’escena artística de la Costa Est dels 
Estats Units. 
A càrrec de la Fundació Mapfre

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 3/8, DE DAVID DEL CAMPO

Dijous 6 de juny a les 19 h

Amb motiu de la inauguració de l’exposició 3/8, David del Campo ens presen-
tarà el seu llibre homònim 3/8 és un fotollibre que tracta sobre els conceptes 
de memòria, identitat i incertesa que preocupen a la comunitat yazidí, i que 
actualment es troba als camps de refugiats del Kurdistan turc.
A càrrec de David del Campo

ENTITATS

DESIGUALTAT FINANCERA: ELS ROLS DE GÈNERE EN EL 
CONSUM FINANCER

Dimarts 4 de juny, a les 18.30 h

Organitza: AICEC-ADICAE
En el nostre context sociocultural les dones es veuen abocades a assumir les 
tasques i càrregues domèstiques i familiars. Això suposa en moltes ocasions 
que les dones es converteixen en el centre del consum: són les compradores 
dels objectes pel consum personal, per la llar, pels infants, i a vegades, també 
per a l’home. Aquesta situació és molt diferent en la presa de decisió en la 
compra i contractació en els productes financers. A banda, quan una persona 
travessa la porta d’un banc, el fet que sigui home o dona condiciona la forma 
en la qual serà atesa. Desfilarem les qüestions que provoquen una greu situació 
de desigualtat de gènere en el sector financer i en el consum en general.

CONVERSES EN CATALÀ
Del 2 de maig al 27 de juny                                                      
Grup I: dijous, de 10 a 11 h. Grup II: d’11 a 12 h                                                                     
Gratuït amb inscripció prèvia. Places limitades

Col·labora: Voluntariat per la llengua

CLUB DE LECTURA

Els dimecres indicats, a les 11 h

Organitza: Obrador d’històries
Col·labora: Biblioteca de l’ONCE 
Els camins de la llum, de Coia Valls (8 de maig). Chilean electric, de Nona 
Fernández (5 de juny). Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols (3 
de juliol). Llibres disponibles a la biblioteca Joan Miró. 

TROBADES DE POESIA

Els dies indicats, de 18 a 20 h 

Organitza: Aura poètica i musical
Roda de poetes amb micro obert, música, poesia, audiovisuals i convidats. 
Núria Rossell (25 d’abril). Maria Bonafont sobre mossèn Cinto Verdaguer 
(20 de maig). Mariona presenta nou àlbum (17 de juny).

XERRADES GASTRONÒMIQUES

Organitza: Club de la bona taula. 50è aniversari. A cada sessió hi haurà un 
obsequi per a tothom relacionat amb la conferència i un sorteig d’un àpat per 
a dues persones al restaurant La Gavina (davant del Palau de Mar)

DESCOBREIX LA GASTRONOMIA DOMINICANA

Dimarts 30 d’abril, a les 18.30 h

A càrrec de Jordi Tomàs, secretari del Club de la bona taula i gastrònom

L’ORXATA, REFRESC TRADICIONAL DE LA MEDITERRÀNIA

Dimarts 21 de maig, a les 18.30 h

A càrrec de Severino Cortés, de La Valenciana, orxateria centenària de Barcelona

CORPINNAT, NASCUT AL COR DEL PENEDÈS

Dimarts 11 de juny, a les 18.30 h

A càrrec d’un dels reputats elaboradors d’aquesta nova marca col·lectiva

SALUT COMUNITÀRIA

Col·labora: CAP Manso EAP Via Roma

XERRADA DE SALUT I SEGURETAT PER A GENT GRAN

Dilluns 27 de maig, a les 10.30 h

Veurem quines mesures de precaució i hàbits d’autoprotecció es poden dur 
a terme davant de diverses situacions de la vida quotidiana per evitar ser víc-
tima d’algun delicte o patir accidents domèstics. Aprendrem hàbits sans per 
gaudir del millor estat de salut possible.
A càrrec dels Mossos d’Esquadre de l’Eixample i l’equip del CAP Manso 
EAP Via Roma

REFRESCA’T, QUE VE L’ONADA DE COLOR

Dilluns 17 de juny a les 10.30 h

Parlarem sobre què podem fer per prevenir la calor, a casa, al carrer, què 
menjar i beure, roba, ambients, etc.
A càrrec de les infermeres Serena Rodriguez i Norma Lacasta



SOCIETAT CONTEMPORÀNIA: EL SEXE I TU

La primavera la sang altera. Un cicle per aproximar-nos a la sexualitat humana 
des dels estudis culturals, la història, la filosofia o la sexologia. #ElSexeiTu vist i 
viscut des de la particularitat de cada persona i a la vegada incidint en la influèn-
cia que les societats i les religions han tingut en la sexualitat dels individus, ja sigui 
en època antiga com contemporània. 

EL SEXE A L’ANTIGUITAT, REFLEXIÓ PER AL PRESENT

Dimecres 8 de maig, a les 18.30 h

En el passat, des de la prehistòria, la civilització egípcia, 
els grecs i els romans, van tenir un concepte diferent del 
sexe, però sobretot a l’època romana i amb el cristianis-
me s’assentarien moltes pautes de comportament sexual 
que han arribat fins als nostres dies. L’home i la dona, al 
llarg de la història poques vegades han practicat el sexe 
amb igualtat, i si ho han fet han estat casos puntuals i 
discontinus en el temps.
A càrrec d’Esther Gurri, arqueòloga i conservadora del 
Museu de Badalona 

SEXUALITAT, DESIG I CULTURA: DE MICHEL FOUCAULT A 
SIMONE DE BEAUVOIR

Dimecres 22 de maig, a les 18.30 h

La cultura és el substrat identifica-
dor d’un col·lectiu; va dilatant els 
seus continguts i enriquint els seus 
paradigmes amb el pas del temps. 
Una de les seves expressions més 
significatives és la sexualitat, la qual 
presenta una doble significació: el 
factor biològic i el cultural. És el de-
sig un element catalitzador de la se-
xualitat per sobre de la cultura? Per 
Foucault la sexualitat forma part del 
nostre comportament i de la nostra llibertat en aquest món; és la nostra prò-
pia creació i no el descobriment d’una part secreta del nostre desig. En la ma-
teixa línia però diferent, per Simone de Beauvoir, la sexualitat és una creació 
cultural manipulada per la societat, on el desig és la interioritat que proclama 
aquesta llibertat expressiva. Per Bataille, el desig és la manifestació de l’autèn-
tica animalitat-humana manifestada a través del sexe i reprimida per la societat.
A càrrec de Joan Carles Gómez, doctor i professor en filosofia

GÈNERE, SEXE I DIFERÈNCIA

Dimecres 5 de juny, a les 18.30 h

Tota persona en néixer rep quelcom de caràcter 
contingent i no triat. És així que podem consi-
derar la feminitat –o la masculinitat– com alguna 
cosa que ens ve donada i amb això no vull indicar 
una espècie particular d’éssers humans, sinó un 
present polític, una determinada configuració del 
món. Tota vida comença en un moment definit del 
temps, en un lloc particular i amb unes caracte-
rístiques físiques o psicològiques particulars. I 
aquest començament no és voluntari, no elegim 

néixer en una època o en un cos, les característiques del qual poden ésser valo-
rades positivament o negativa o, fins i tot, considerades monstruoses.
A càrrec de Fina Birulés, professora del Departament de Filosofia de la Univer-
sitat de Barcelona, on també dirigeix el seminari «Filosofia i gènere-ADHUC. La 
seva recerca s’ha centrat en la filosofia contemporània amb especial atenció a 
l’obra de Hannah Arendt i en la teoria feminista contemporània. 

TOT EL QUE VOLS SABER SOBRE SEXE PERÒ NO T’HAS 
ATREVIT MAI A PREGUNTAR

Dimecres 12 de juny, a les 18.30 h

La sexualitat ens acompanya mentre estem 
vius, aquesta va canviant, es va modificant i 
adaptant a les nostres necessitats i vivències. 
Què sentim? Què impulsa el nostre cos al de-
sig? Quines realitats ens podem trobar? Nor-
malitzem la sexualitat i la sentim pròpia? Qui-
nes preguntes tenim? Farem una introducció 
a la sexualitat humana i posarem una urna on 
hi podreu dipositar preguntes per tal d’aclarir 
dubtes, inquietuds o curiositats. 
A càrrec d’Antoni Martín i Laura Navarro, se-
xòlegs i membres de la Societat Catalana de 
Sexologia. Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears

DE LLETRES I DE CIÈNCIES         

VISITA GUIADA A LA MODEL

Dilluns 27 de maig, a les 18 h                                                             
Inclòs dins el cicle Vides a l’aire | Camí Amic                                                                            
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia.                                                                         
Reserves el mateix dia a golferichs.org. Places limitades

Al llarg dels seus 113 anys com a cen-
tre d’internament la Model va servir 
per castigar delinqüents comuns i, so-
bretot, milers de participants en revol-
tes de tots tipus en diferents moments 
històrics. Aquesta visita té com a ob-
jectiu explicar els aspectes arquitec-
tònics, històrics, polítics i socials d’un 
edifici que es va construir a les afores 
de Barcelona però que amb el temps 
es va integrar en l’entramat urbà d’un 
barri que el vivia i el patia a diari, l’Esquerra de l’Eixample. Parlarem també del 
se futur ús: equipaments, habitatge públic i un gran pulmó verd per al barri. 

A càrrec de Meritxell Carreras, guia oficial

JOAN BROSSA I LA MÀGIA

Dijous 16 de maig, a les 18.30 h                                                   
Amb motiu de l’Any Brossa | Barcelona Poesia                                                                                     
Cal inscripció prèvia. Cabuda limitada

Conferència-espectacle al voltant de la relació 
de Joan Brossa amb la màgia i la seva presèn-
cia en l’obra d’aquest artista. Una conferència, 
acompanyada de vídeos i jocs de mans relacio-
nats amb la seva obra i que ens permetran en-
dinsar-nos en el seu univers poètic i màgic: po-
esia escènica, textual, visual, poemes objecte... 
En cada una d’aquestes vessants de l’obra de 
Brossa, es troben infinitats de referències a la 
màgia que posen de manifest la seva admiració 
per aquest art.

A càrrec de Hausson, mag i il·lusionista. 
Director de l’Escenari Brossa. Premi Nacional de 
Cultura (2018)

150 ANYS DE LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS 
QUÍMICS

Dimecres 29 de maig, a les 18.30 h

L’ONU va declarar el 2019 
com l’Any Internacional de la 
Taula Periòdica dels elements 
químics (IYPT 2019) coincidint 
amb el 150è aniversari de la 
seva presentació pel químic 
rus Dmitri Mendeléiev. Nave-
garem pel descobriment dels 
elements i esbrinarem quina 
és la importància d’aquesta 
ordenació.
A càrrec de Josep Maria Fer-
nández-Novell, llicenciat en química i doctorat en bioquímica (UB). Professor 
del departament de bioquímica i biomedicina molecular (UB) i vicedegà del 
Col·legi oficial de químics de Catalunya

FOTOGRAFIA

Organitza: Espai de fotografia Francesc Català-Roca. Lloc: Arenes 
(Llança, 21)

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ BERENICE ABBOTT. RETRATS 
DE LA MODERNITAT, A LA MAPFRE

Dimarts 7 de maig, a les 18 h                                                         
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Exposició de la fotògrafa nord-americana Berenice Abbott. Una obra captiva-
dora que mostra la capacitat per retratar els canvis de l’entorn, fent de pont 
entre l’avantguarda del vell continent i l’escena artística de la Costa Est dels 
Estats Units. 
A càrrec de la Fundació Mapfre

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 3/8, DE DAVID DEL CAMPO

Dijous 6 de juny a les 19 h

Amb motiu de la inauguració de l’exposició 3/8, David del Campo ens presen-
tarà el seu llibre homònim 3/8 és un fotollibre que tracta sobre els conceptes 
de memòria, identitat i incertesa que preocupen a la comunitat yazidí, i que 
actualment es troba als camps de refugiats del Kurdistan turc.
A càrrec de David del Campo

ENTITATS

DESIGUALTAT FINANCERA: ELS ROLS DE GÈNERE EN EL 
CONSUM FINANCER

Dimarts 4 de juny, a les 18.30 h

Organitza: AICEC-ADICAE
En el nostre context sociocultural les dones es veuen abocades a assumir les 
tasques i càrregues domèstiques i familiars. Això suposa en moltes ocasions 
que les dones es converteixen en el centre del consum: són les compradores 
dels objectes pel consum personal, per la llar, pels infants, i a vegades, també 
per a l’home. Aquesta situació és molt diferent en la presa de decisió en la 
compra i contractació en els productes financers. A banda, quan una persona 
travessa la porta d’un banc, el fet que sigui home o dona condiciona la forma 
en la qual serà atesa. Desfilarem les qüestions que provoquen una greu situació 
de desigualtat de gènere en el sector financer i en el consum en general.

CONVERSES EN CATALÀ
Del 2 de maig al 27 de juny                                                      
Grup I: dijous, de 10 a 11 h. Grup II: d’11 a 12 h                                                                     
Gratuït amb inscripció prèvia. Places limitades

Col·labora: Voluntariat per la llengua

CLUB DE LECTURA

Els dimecres indicats, a les 11 h

Organitza: Obrador d’històries
Col·labora: Biblioteca de l’ONCE 
Els camins de la llum, de Coia Valls (8 de maig). Chilean electric, de Nona 
Fernández (5 de juny). Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols (3 
de juliol). Llibres disponibles a la biblioteca Joan Miró. 

TROBADES DE POESIA

Els dies indicats, de 18 a 20 h 

Organitza: Aura poètica i musical
Roda de poetes amb micro obert, música, poesia, audiovisuals i convidats. 
Núria Rossell (25 d’abril). Maria Bonafont sobre mossèn Cinto Verdaguer 
(20 de maig). Mariona presenta nou àlbum (17 de juny).

XERRADES GASTRONÒMIQUES

Organitza: Club de la bona taula. 50è aniversari. A cada sessió hi haurà un 
obsequi per a tothom relacionat amb la conferència i un sorteig d’un àpat per 
a dues persones al restaurant La Gavina (davant del Palau de Mar)

DESCOBREIX LA GASTRONOMIA DOMINICANA

Dimarts 30 d’abril, a les 18.30 h

A càrrec de Jordi Tomàs, secretari del Club de la bona taula i gastrònom

L’ORXATA, REFRESC TRADICIONAL DE LA MEDITERRÀNIA

Dimarts 21 de maig, a les 18.30 h

A càrrec de Severino Cortés, de La Valenciana, orxateria centenària de Barcelona

CORPINNAT, NASCUT AL COR DEL PENEDÈS

Dimarts 11 de juny, a les 18.30 h

A càrrec d’un dels reputats elaboradors d’aquesta nova marca col·lectiva

SALUT COMUNITÀRIA

Col·labora: CAP Manso EAP Via Roma

XERRADA DE SALUT I SEGURETAT PER A GENT GRAN

Dilluns 27 de maig, a les 10.30 h

Veurem quines mesures de precaució i hàbits d’autoprotecció es poden dur 
a terme davant de diverses situacions de la vida quotidiana per evitar ser víc-
tima d’algun delicte o patir accidents domèstics. Aprendrem hàbits sans per 
gaudir del millor estat de salut possible.
A càrrec dels Mossos d’Esquadre de l’Eixample i l’equip del CAP Manso 
EAP Via Roma

REFRESCA’T, QUE VE L’ONADA DE COLOR

Dilluns 17 de juny a les 10.30 h

Parlarem sobre què podem fer per prevenir la calor, a casa, al carrer, què 
menjar i beure, roba, ambients, etc.
A càrrec de les infermeres Serena Rodriguez i Norma Lacasta



SOCIETAT CONTEMPORÀNIA: EL SEXE I TU

La primavera la sang altera. Un cicle per aproximar-nos a la sexualitat humana 
des dels estudis culturals, la història, la filosofia o la sexologia. #ElSexeiTu vist i 
viscut des de la particularitat de cada persona i a la vegada incidint en la influèn-
cia que les societats i les religions han tingut en la sexualitat dels individus, ja sigui 
en època antiga com contemporània. 

EL SEXE A L’ANTIGUITAT, REFLEXIÓ PER AL PRESENT

Dimecres 8 de maig, a les 18.30 h

En el passat, des de la prehistòria, la civilització egípcia, 
els grecs i els romans, van tenir un concepte diferent del 
sexe, però sobretot a l’època romana i amb el cristianis-
me s’assentarien moltes pautes de comportament sexual 
que han arribat fins als nostres dies. L’home i la dona, al 
llarg de la història poques vegades han practicat el sexe 
amb igualtat, i si ho han fet han estat casos puntuals i 
discontinus en el temps.
A càrrec d’Esther Gurri, arqueòloga i conservadora del 
Museu de Badalona 

SEXUALITAT, DESIG I CULTURA: DE MICHEL FOUCAULT A 
SIMONE DE BEAUVOIR

Dimecres 22 de maig, a les 18.30 h

La cultura és el substrat identifica-
dor d’un col·lectiu; va dilatant els 
seus continguts i enriquint els seus 
paradigmes amb el pas del temps. 
Una de les seves expressions més 
significatives és la sexualitat, la qual 
presenta una doble significació: el 
factor biològic i el cultural. És el de-
sig un element catalitzador de la se-
xualitat per sobre de la cultura? Per 
Foucault la sexualitat forma part del 
nostre comportament i de la nostra llibertat en aquest món; és la nostra prò-
pia creació i no el descobriment d’una part secreta del nostre desig. En la ma-
teixa línia però diferent, per Simone de Beauvoir, la sexualitat és una creació 
cultural manipulada per la societat, on el desig és la interioritat que proclama 
aquesta llibertat expressiva. Per Bataille, el desig és la manifestació de l’autèn-
tica animalitat-humana manifestada a través del sexe i reprimida per la societat.
A càrrec de Joan Carles Gómez, doctor i professor en filosofia

GÈNERE, SEXE I DIFERÈNCIA

Dimecres 5 de juny, a les 18.30 h

Tota persona en néixer rep quelcom de caràcter 
contingent i no triat. És així que podem consi-
derar la feminitat –o la masculinitat– com alguna 
cosa que ens ve donada i amb això no vull indicar 
una espècie particular d’éssers humans, sinó un 
present polític, una determinada configuració del 
món. Tota vida comença en un moment definit del 
temps, en un lloc particular i amb unes caracte-
rístiques físiques o psicològiques particulars. I 
aquest començament no és voluntari, no elegim 

néixer en una època o en un cos, les característiques del qual poden ésser valo-
rades positivament o negativa o, fins i tot, considerades monstruoses.
A càrrec de Fina Birulés, professora del Departament de Filosofia de la Univer-
sitat de Barcelona, on també dirigeix el seminari «Filosofia i gènere-ADHUC. La 
seva recerca s’ha centrat en la filosofia contemporània amb especial atenció a 
l’obra de Hannah Arendt i en la teoria feminista contemporània. 

TOT EL QUE VOLS SABER SOBRE SEXE PERÒ NO T’HAS 
ATREVIT MAI A PREGUNTAR

Dimecres 12 de juny, a les 18.30 h

La sexualitat ens acompanya mentre estem 
vius, aquesta va canviant, es va modificant i 
adaptant a les nostres necessitats i vivències. 
Què sentim? Què impulsa el nostre cos al de-
sig? Quines realitats ens podem trobar? Nor-
malitzem la sexualitat i la sentim pròpia? Qui-
nes preguntes tenim? Farem una introducció 
a la sexualitat humana i posarem una urna on 
hi podreu dipositar preguntes per tal d’aclarir 
dubtes, inquietuds o curiositats. 
A càrrec d’Antoni Martín i Laura Navarro, se-
xòlegs i membres de la Societat Catalana de 
Sexologia. Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears

DE LLETRES I DE CIÈNCIES         

VISITA GUIADA A LA MODEL

Dilluns 27 de maig, a les 18 h                                                             
Inclòs dins el cicle Vides a l’aire | Camí Amic                                                                            
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia.                                                                         
Reserves el mateix dia a golferichs.org. Places limitades

Al llarg dels seus 113 anys com a cen-
tre d’internament la Model va servir 
per castigar delinqüents comuns i, so-
bretot, milers de participants en revol-
tes de tots tipus en diferents moments 
històrics. Aquesta visita té com a ob-
jectiu explicar els aspectes arquitec-
tònics, històrics, polítics i socials d’un 
edifici que es va construir a les afores 
de Barcelona però que amb el temps 
es va integrar en l’entramat urbà d’un 
barri que el vivia i el patia a diari, l’Esquerra de l’Eixample. Parlarem també del 
se futur ús: equipaments, habitatge públic i un gran pulmó verd per al barri. 

A càrrec de Meritxell Carreras, guia oficial

JOAN BROSSA I LA MÀGIA

Dijous 16 de maig, a les 18.30 h                                                   
Amb motiu de l’Any Brossa | Barcelona Poesia                                                                                     
Cal inscripció prèvia. Cabuda limitada

Conferència-espectacle al voltant de la relació 
de Joan Brossa amb la màgia i la seva presèn-
cia en l’obra d’aquest artista. Una conferència, 
acompanyada de vídeos i jocs de mans relacio-
nats amb la seva obra i que ens permetran en-
dinsar-nos en el seu univers poètic i màgic: po-
esia escènica, textual, visual, poemes objecte... 
En cada una d’aquestes vessants de l’obra de 
Brossa, es troben infinitats de referències a la 
màgia que posen de manifest la seva admiració 
per aquest art.

A càrrec de Hausson, mag i il·lusionista. 
Director de l’Escenari Brossa. Premi Nacional de 
Cultura (2018)

150 ANYS DE LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS 
QUÍMICS

Dimecres 29 de maig, a les 18.30 h

L’ONU va declarar el 2019 
com l’Any Internacional de la 
Taula Periòdica dels elements 
químics (IYPT 2019) coincidint 
amb el 150è aniversari de la 
seva presentació pel químic 
rus Dmitri Mendeléiev. Nave-
garem pel descobriment dels 
elements i esbrinarem quina 
és la importància d’aquesta 
ordenació.
A càrrec de Josep Maria Fer-
nández-Novell, llicenciat en química i doctorat en bioquímica (UB). Professor 
del departament de bioquímica i biomedicina molecular (UB) i vicedegà del 
Col·legi oficial de químics de Catalunya

FOTOGRAFIA

Organitza: Espai de fotografia Francesc Català-Roca. Lloc: Arenes 
(Llança, 21)

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ BERENICE ABBOTT. RETRATS 
DE LA MODERNITAT, A LA MAPFRE

Dimarts 7 de maig, a les 18 h                                                         
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Exposició de la fotògrafa nord-americana Berenice Abbott. Una obra captiva-
dora que mostra la capacitat per retratar els canvis de l’entorn, fent de pont 
entre l’avantguarda del vell continent i l’escena artística de la Costa Est dels 
Estats Units. 
A càrrec de la Fundació Mapfre

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 3/8, DE DAVID DEL CAMPO

Dijous 6 de juny a les 19 h

Amb motiu de la inauguració de l’exposició 3/8, David del Campo ens presen-
tarà el seu llibre homònim 3/8 és un fotollibre que tracta sobre els conceptes 
de memòria, identitat i incertesa que preocupen a la comunitat yazidí, i que 
actualment es troba als camps de refugiats del Kurdistan turc.
A càrrec de David del Campo

ENTITATS

DESIGUALTAT FINANCERA: ELS ROLS DE GÈNERE EN EL 
CONSUM FINANCER

Dimarts 4 de juny, a les 18.30 h

Organitza: AICEC-ADICAE
En el nostre context sociocultural les dones es veuen abocades a assumir les 
tasques i càrregues domèstiques i familiars. Això suposa en moltes ocasions 
que les dones es converteixen en el centre del consum: són les compradores 
dels objectes pel consum personal, per la llar, pels infants, i a vegades, també 
per a l’home. Aquesta situació és molt diferent en la presa de decisió en la 
compra i contractació en els productes financers. A banda, quan una persona 
travessa la porta d’un banc, el fet que sigui home o dona condiciona la forma 
en la qual serà atesa. Desfilarem les qüestions que provoquen una greu situació 
de desigualtat de gènere en el sector financer i en el consum en general.

CONVERSES EN CATALÀ
Del 2 de maig al 27 de juny                                                      
Grup I: dijous, de 10 a 11 h. Grup II: d’11 a 12 h                                                                     
Gratuït amb inscripció prèvia. Places limitades

Col·labora: Voluntariat per la llengua

CLUB DE LECTURA

Els dimecres indicats, a les 11 h

Organitza: Obrador d’històries
Col·labora: Biblioteca de l’ONCE 
Els camins de la llum, de Coia Valls (8 de maig). Chilean electric, de Nona 
Fernández (5 de juny). Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols (3 
de juliol). Llibres disponibles a la biblioteca Joan Miró. 

TROBADES DE POESIA

Els dies indicats, de 18 a 20 h 

Organitza: Aura poètica i musical
Roda de poetes amb micro obert, música, poesia, audiovisuals i convidats. 
Núria Rossell (25 d’abril). Maria Bonafont sobre mossèn Cinto Verdaguer 
(20 de maig). Mariona presenta nou àlbum (17 de juny).

XERRADES GASTRONÒMIQUES

Organitza: Club de la bona taula. 50è aniversari. A cada sessió hi haurà un 
obsequi per a tothom relacionat amb la conferència i un sorteig d’un àpat per 
a dues persones al restaurant La Gavina (davant del Palau de Mar)

DESCOBREIX LA GASTRONOMIA DOMINICANA

Dimarts 30 d’abril, a les 18.30 h

A càrrec de Jordi Tomàs, secretari del Club de la bona taula i gastrònom

L’ORXATA, REFRESC TRADICIONAL DE LA MEDITERRÀNIA

Dimarts 21 de maig, a les 18.30 h

A càrrec de Severino Cortés, de La Valenciana, orxateria centenària de Barcelona

CORPINNAT, NASCUT AL COR DEL PENEDÈS

Dimarts 11 de juny, a les 18.30 h

A càrrec d’un dels reputats elaboradors d’aquesta nova marca col·lectiva

SALUT COMUNITÀRIA

Col·labora: CAP Manso EAP Via Roma

XERRADA DE SALUT I SEGURETAT PER A GENT GRAN

Dilluns 27 de maig, a les 10.30 h

Veurem quines mesures de precaució i hàbits d’autoprotecció es poden dur 
a terme davant de diverses situacions de la vida quotidiana per evitar ser víc-
tima d’algun delicte o patir accidents domèstics. Aprendrem hàbits sans per 
gaudir del millor estat de salut possible.
A càrrec dels Mossos d’Esquadre de l’Eixample i l’equip del CAP Manso 
EAP Via Roma

REFRESCA’T, QUE VE L’ONADA DE COLOR

Dilluns 17 de juny a les 10.30 h

Parlarem sobre què podem fer per prevenir la calor, a casa, al carrer, què 
menjar i beure, roba, ambients, etc.
A càrrec de les infermeres Serena Rodriguez i Norma Lacasta
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Entrada gratuïta. Cabuda limitada. 
Recollida d’entrades 15 minuts abans de començar per ordre d’arribada.

Nota: per als concerts i espectacles cal reserva prèvia. 
Més informació a golferichs.org

***
Escolta els àudios de les conferències a golferichs.org/audios

Consulta’n els materials a slideshare.net/golferichs

CALENDARI PRIMAVERA 2019

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

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

ABRIL

10 19.30 h EXPOSICIÓ AL XALET
   Viv(r)e la vie! d’Ana Galán
12 18 h EXPOSICIÓ A L’ESPAI
   Descol·locats, de Cèlia Vinyes 
25 18 h TROBADES DE POESIA
   Núria Rosell
30 18.30 h XERRADES GASTRONÒMIQUES
   Descobreix la gastronomia dominicana

MAIG

2  11 h CONVERSES EN CATALÀ
   Els dijous, del 2 de maig al 27 de juny
3  19 h CANT I CLÀSSICA
   Ixkanul 
8  11 h CLUB DE LECTURA
   Els camins de la llum
8  18.30 h EL SEXE I TU
   El sexe a l’antiguitat, refl exió per al present
10 19.30 h TARDES A LES GOLFES
   Lídia Pujol
14 19 h BCN POESIA
   Josep Pedrals i Carles Pedragosa
16 18.30 h BCN POESIA
   Joan Brossa i la màgia
17 18 h EXPOSICIÓ A L’ESPAI
   6a mostra d’art jove de l’Eixample
20 18 h TROBADES DE POESIA
   Maria Bonafont
21 18.30 h XERRADES GASTRONÒMIQUES
   L’orxata, refresc natural de la mediterrània
22 18.30 h EL SEXE I TU
   Sexualitat, desig i cultura: de Michel Foucault a 

Simone de Beauvoir
23 19.30 h DIJOUS BLUES
   Dom Flemons
27 10.30 h SALUT COMUNITÀRIA
   Xerrada de salut i seguretat per a gent gran
27 18 h VIDES A L’AIRE
   Visita guiada a La Model
29 18.30 h DE LLETRES I DE CIÈNCIES
   150 anys de la taula periòdica dels elements químics
30 11 h LA TROIANA
   No te rindas que es peor
30 19.30 h BARCELONA I EL JAZZ
   Miles a Barcelona

JUNY

4  18.30 h XERRADA
   Desigualtat fi nancera: els rols de gènere en el 

consum fi nancer
5  18.30 h EL SEXE I TU
   Gènere, sexe i diferència
5  11 h CLUB DE LECTURA
   Chilean electric
6  19 h EXPOSICIÓ AL XALET
   3/8, de David del Campo
8  12 h CANT I CLÀSSICA
   Festival Simfònic
11 18 h EXPOSICIÓ A L’ESPAI
   Punt de referència: mirades de futur
11 18.30 h XERRADES GASTRONÒMIQUES
   Corpinnat, nascut al cor del Penedès
12 18.30 h EL SEXE I TU
   Tot el que vols saber sobre el sexe però no t’has 

atrevit mai a preguntar
14 19.30 h TARDES A LES GOLFES
   Guillamino
17 10.30 h SALUT COMUNITÀRIA
   Refresca’t, que ve l’onada de calor
17 18 h TROBADES DE POESIA
   Mariona
20 19.30 h DIJOUS BLUES AL PATI
   The rhythm treasues
26 22 h FESTIVAL TANGENT
   Museless

JULIOL

3  11 h CLUB DE LECTURA
   Aprendre a parlar amb les plantes
4  21 h FESTIVAL TANGENT
   Paula Valls
12 20 h FESTIVAL TANGENT
   Cordes del món
18 22 h CINEMA A LA FRESCA
   Les amours imaginaires
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Entrada gratuïta. Cabuda limitada. 
Recollida d’entrades 15 minuts abans de començar per ordre d’arribada.

Nota: per als concerts i espectacles cal reserva prèvia. 
Més informació a golferichs.org
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23 19.30 h DIJOUS BLUES
   Dom Flemons
27 10.30 h SALUT COMUNITÀRIA
   Xerrada de salut i seguretat per a gent gran
27 18 h VIDES A L’AIRE
   Visita guiada a La Model
29 18.30 h DE LLETRES I DE CIÈNCIES
   150 anys de la taula periòdica dels elements químics
30 11 h LA TROIANA
   No te rindas que es peor
30 19.30 h BARCELONA I EL JAZZ
   Miles a Barcelona

JUNY

4  18.30 h XERRADA
   Desigualtat fi nancera: els rols de gènere en el 

consum fi nancer
5  18.30 h EL SEXE I TU
   Gènere, sexe i diferència
5  11 h CLUB DE LECTURA
   Chilean electric
6  19 h EXPOSICIÓ AL XALET
   3/8, de David del Campo
8  12 h CANT I CLÀSSICA
   Festival Simfònic
11 18 h EXPOSICIÓ A L’ESPAI
   Punt de referència: mirades de futur
11 18.30 h XERRADES GASTRONÒMIQUES
   Corpinnat, nascut al cor del Penedès
12 18.30 h EL SEXE I TU
   Tot el que vols saber sobre el sexe però no t’has 

atrevit mai a preguntar
14 19.30 h TARDES A LES GOLFES
   Guillamino
17 10.30 h SALUT COMUNITÀRIA
   Refresca’t, que ve l’onada de calor
17 18 h TROBADES DE POESIA
   Mariona
20 19.30 h DIJOUS BLUES AL PATI
   The rhythm treasues
26 22 h FESTIVAL TANGENT
   Museless

JULIOL

3  11 h CLUB DE LECTURA
   Aprendre a parlar amb les plantes
4  21 h FESTIVAL TANGENT
   Paula Valls
12 20 h FESTIVAL TANGENT
   Cordes del món
18 22 h CINEMA A LA FRESCA
   Les amours imaginaires


