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"Cal Gorina. 
Participa, crea, transforma".

Cal Gorina és un projecte obert a tota la ciutadania; un 
punt de trobada per a tothom.

Cal Gorina és un espai on podràs gaudir de xerrades, de-
bats, presentacions de llibres, cursos diversos, projeccions 
de pel·lícules, concerts i totes aquelles activitats que ens 
proposis.

Actualment qui fa possible que Cal Gorina sigui ben viu són 
les cooperatives de consum l’Economat, Naps i Cols i el Far-
cell; el col·lectiu de joves “la Revaixella”; i la candidatura alter-
nativa de L’Altraveu. Entre tots aquests col·lectius es gestiona 
aquesta gran casa, fent possible que diverses propostes del 
teixit social es facin realitat.

Si esteu interessats/des a participar de Cal Gorina o a 
rebre’n informació, podeu contactar amb nosaltres a través 
del nostre correu cal.gorina@gmail.com o visitar la nostra 
pàgina web calgorina.wordpress.com

C/Centre nº8, Castellar del Vallès.

 JULIOL                    

  DOCUMENTALS DEL MES

> Dijous 4 de juliol a les 21.00h (pendent de confir-
mació).

  FESTA DEL SOLSTICI
> Dissabte 6 de juliol (durant tot el dia)
 >Cal Gorina torna a celebrar la Festa del Solstici, 
aquesta segona edició de la festa comptarà també amb una 
fira d’artesania i altres activitats i sorpreses per a tothom.
Cal Gorina com sempre, aposta l’originalitat.

  CINEMA MUT
> Dijous 11 de juliol a les 22h:
       >“Carpinteros de obra”, d’Stan Laurel i Oliver Hardy.
       >“Tiempos modernos” de Charlot.
       >“El aprendiz de mago” de Buster Keaton.
       >“Amor en conserva” dels germans Marx.

> Dijous 18 de juliol a les 22h:
       >Monogràfic de Ramos de Castro (cine mut amb veu en 
off). Títols a concretar -possiblement de Larry Semon i 
Charlot-.
> Dijous 25 de juliol a les 22h:
       >“Charlot bombero” de Charlot.
       >“Zas! a la luna” de Buster Keaton
       >“Dos vecinos que se quieren” de Harold Lloyd
       >“Suegro recalcitrante” de Larry Semon

 AGOST                    

  DOCUMENTALS DEL MES
> Dijous 1 d’agost a les 21.00h (pendent de confir-
mació).
---------



  VERMUTS MUSICALS
> Diumenge 16 de juny 12.00h a 14.00h:
BLUE VELVET. Un trio femení de pop-jazz. 
_ 3 eur
_ Servei de bar
 >Les influències són moltes: jazz, música pop, blues, 
flamenc i la inevitable influència de la formació clàssica de 
les tres components. Diferents mitjans de comunicació ja 
han definit el grup com a “íntim i femení”.

  PRESENTACIONS DE LLIBRES; 
“TE’LS PRESENTO?”
> Dijous 20 de juny a les 19.30h: “Urbanoporosi. 
Sabadell i els silencis urbans” del col.lectiu (Sa)badall 
amb Maties Serracant.
 >El llibre “Urbanoporosi. Sabadell i els silencis urbans” 
recull l’experiència del col·lectiu (Sa)badall al voltant de 
l’observació, documentació, registre, exposició i debat d’un 
fenomen inèdit a la ciutat de Sabadell per la seva diversitat i 
abast: la creixent porositat del seu teixit urbà. 

> Dijous 27 de juny a les 19.30h: 
“El senyor de Calders” de Sergi Pich.
 >’’El Senyor de Calders’’ traspua un especial interès 
per fer-nos entrar de ple en aquell moment històric obscur, 
sense lleis, sense normes i sense gaires expectatives de 
futur, per a la gran majoria de la població, com no fos la
pròpia supervivència i subsistència diària
---------

 JUNY                    

  PRESENTACIONS DE LLIBRES; 
“TE’LS PRESENTO?”
> Dijous 6 de juny a les 19.30h: 
“L’hora dels voltors. La crisi explicada a una ciutadania 
estafada.” de Josep Manel Busqueta.
 >L’hora dels voltors pretén posar el focus, de 
manera didàctica i intel·ligible, a analitzar les raons de la per-
sistència de la depressió tant des d’un punt de vista global 
com a escala dels Països Catalans i mostrar com aquesta 
crisi s’està convertint en l’excusa perfecta per agenollar tota 
una societat als peus dels poderosos.  

> Dijous 13 de juny a les 19.30h: 
“Barcelona pam a pam” d’Itziar González.
 >González reivindica la guia original de Cirici, de 
l’any 1971, ‘la millor que s’ha fet mai de Barcelona;  rela-
ta les converses amb la família Cirici, i explica la recerca 
exhaustiva de fotografies, dibuixos, dissenys, testimonis, etc. 
En una autèntica lliçó d’arquitectura i restauració, González 
explica amb tota mena de detalls la manera com s’ha estruc-
turat i dissenyat el llibre, inclosos alguns dels descobriments 
més fascinants amb els que ella mateixa ha topat.  

  DOCUMENTALS DEL MES
> Dijous 13 de juny a les 21.00h: “Caçadors de 
corrupció: la xarxa” (52 min)
_ 3 eur
_ Servei de bar i tapes per sopar
 >La Xarxa, creada per la magistrada noruega Eva 
Joly el 2005, està només oberta als caçadors de corrupció 
més professionals i agosarats del món. Vint són els fiscals i 
investigadors de països africans, asiàtics, llatinoamericans i 
europeus que es troben cada sis mesos per donar-se suport  
mútuament, amb l’objectiu de trobar eines noves per lluitar 
contra la corrupció. Investiguen algunes de les empreses i 
líders més rics, avariciosos i influents del món. El més alar-
mant: molts caçadors de corrupció han mort assassinats.

 MAIG                    

  DOCUMENTALS DEL MES
> Dijous 9 de maig a les 21.00h: Argentinian Les-
son (58min)
_ 3 eur
_ Servei de bar i tapes per sopar
 >Wojciech Staroń, director i càmera del documental, 
retrata el trasllat de la seva família de Polònia a la província 
de Misiones, a l’Argentina, on la seva dona ha d’impartir 
classes de llengua polonesa. Mentre les classes avancen, el 
seu fill Janek, de 8 anys, s’inicia en el coneixement del sexe 
oposat i de la vida adulta a través de Marcia, una nena d’11 
anys, argentina d’origen polonès, amb qui estableix una 
relació única d’amistat. (12 premis internacionals)

  XERRADES
> Dijous 23 de maig a les 19.30h: “L’accident de la 
central nuclear de Fukushima”. Efectes de la contamina-
ció. A càrrec de Lleonard Barrios
 >El dia 11 de març de 2011, a les 14:46 es va pro-
duir a l’est del Japó un terratrèmol de 9 graus d’intensitat, 
les plantes nuclears van entrar en aturada. 
Durant la presentació s’explicaran quins són els efectes 
biològics de l’exposició a radiacions ionitzants i es concre-
tarà l’efecte de l’accident en la població japonesa de la zona 
exposada, atès el nivell d’elements radioactius detectats en 
l’aire, l’aigua i els aliments.

  VERMUTS MUSICALS
> Diumenge 26 de maig 12.00h a 14.00h:
Cesk Freixas i Roc Casagran. Recital poeticomusical. 
_ 3 eur
_ Servei de bar
 >Música entre el pop i el rock acústic, que trans-
met, de manera crua, senzilla i directa, la contundència de la 
realitat que vivim.
---------


