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LLEGENDA:

NOVETAT

G GRATUÏT

De l’11 al 25 de juny
L’inici dels tallers serà a partir de la setmana del 2 de juliol

Centre Cívic Drassanes de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 21h 
i els dissabtes de 10 a 13’30h i de 16 a 21h.
Casal de Barri Folch i Torres de dilluns a divendres de 9 a 21h.

També us podeu apuntar ON-LINE al web ccdrassanes.cat

TALLERS ESTIU 2018

INSCRIPCIONS

La seva duració serà del 2 al 27 de juliol.
Us podeu inscriure als dos centres, independentment d’on es realitzi el taller.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
El pagament de la matrícula es farà mitjançant ingrés bancari o targeta i no es considerarà 
formalitzada la inscripció fins el lliurament del resguard original d’ingrés al centre. El temps de 
lliurament del resguard és de 48 hores.
També us podeu inscriure on-line a través del nostre web. En aquest cas, no és necessari lliurar 
el resguard al centre doncs la inscripció és automàtica.

DEVOLUCIONS
La devolució del curs tan sols es farà quan un curs s’anul·li per part de l’organització o per falta 
d’alumnes.
El temps per recollir aquesta devolució serà del 9 al 20 de juliol.
Una vegada iniciats els tallers no es retornarà, en cap cas, l’import de la inscripció. 
La possibilitat de canvi de taller només es contemplarà durant la primera sessió dels cursos i no 
s’abonarà cap diferència.

El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor o professora i la 
ubicació d’una activitat si ho considera necessari. 
En cas d’haver d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada en el mateix mes.



DANSA

Dimecres de 19’30 a 21’30h.
Preu: 32’82€ (4 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA CONTEMPORÀNIA

Nivell 1 - divendres de 18’30 a 20h.
Nivell 2 - divendres de 20 a 21’30h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Apropar-nos a la cultura africana, mitjançant la 
dansa, per aprendre els passos fonamentals 
de la dansa africana creant coreografies 
completes on integrarem els elements apresos.

DANSA AFRICANA

Dijous de 18’30 a 20h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

BALLET CLÀSSIC
(CORRECCIÓ POSTURAL)

És la base per a qualsevol altre estil de dansa. 
Ens ajudarà a augmentar la nostra flexibilitat, 
a millorar la coordinació i a corregir hàbits 
posturals. Farem un escalfament, diagonals i 
una coreografia per posar en pràctica tot allò 
que hem après.

Dimarts 3 i 10 i dijous 5 i 12 
de juliol de 18’30 a 20’30h.
Preu: 32’82€ (4 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CONTACT
IMPROVISACIÓ

Moviment i dansa utilitzant els elements del 
contact improvisació per crear un ambient de 
confiança i consciència corporal, tant a nivell 
grupal com individual.

Dimecres de 18 a 19’30h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

MANIPULACIÓ I
FLEXIBILITAT EN
PARELLES

Per tenir una adequada actitud de soltesa 
muscular, trobar una relaxació i estirament 
profund, és important poder sentir i transmetre 
confiança. 
El treball en equip i en parelles, permet alternar 
els rols per guiar, manipular, acompanyar 
amb la respiració i el pes, i sobretot observar, 
donar i rebre informació. 
Un viatge d’aprenentatge circular que equilibra 
i alliberant l’energia i l’estructura corporal.

Dimarts de 12 a 13’30h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

COS ESFERA I
MOVIMENT

Treball corporal i creatiu a partir de 
les possibilitats i qualitats que ofereix 
l’esferodinàmica, com ara l’equilibri, el pes, etc., 
per traslladar-les tant a exercicis de tonificació 
i flexibilitat com a desenvolupar recursos de 
moviments que incorporin aquestes qualitats 
per convidar al joc la dansa i la improvisació.

Dilluns i dimecres de 19’30 
a 21h.
Preu: 36’92€ (6 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

FLAMENC ÀRAB

Poderío, feminitat i bellesa. El Flamenc Àrab 
és un viatge nòmada del moviment a través 
del cos i la respiració. Ens endinsem en 
l’oriental i després en el flamenc descalç, on 
el moviment i la tècnica neixen de dins cap 
a fora. Jugarem amb la improvisació i la 
coreografia. Ballarem descalces!

Dilluns de 18’30 a 20h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

SHAKTI FLOW 
ORIENTAL

Coreografia dansa fusió.
Una pràctica femenina amb arrels del Ioga 
Vinyasana, Kundalini, Shakti dansi i de la 
dansa oriental: una fusió on podràs explorar 
diferents formes de poder connectar amb el 
teu ser diví interior i treballar amb tots els teus 
cossos, tant físics, psíquics com a subtils.



DANSES URBANES

Dijous de 19’30 a 21’30h.
Preu: 32’82€ (4 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Provinent de l’Illa de Jamaica i de la música 
dancehall, aquesta dansa es caracteritza 
pels seus moviments caribenys influenciats 
per l’origen de les seves arrels africanes, 
en què originàriament ballaven fets de la 
seva vida diària juntament amb cançons 
que parlen precisament d’això.
Activitat molt aeròbica.

DANCE HALL
Iniciació - Dimarts de 18’30 a 20h.
Avançat - Dimarts de 20 a 21’30h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Què és el VOGUE... Voguing? 
Et sona la cançó “Vogue” de Madonna?
Sabies que la dansa Voguing en realitat es 
va iniciar a la dècada de 1960 a Harlem?
No és només un estil de ball, és un estil 
de vida que va sorgir del rebuig i de 
l’incompliment d’unes lleis discriminatòries 
per donar veu i vida a la lluita per a la 
llibertat i la igualtat de drets.
És llibertat d’expressió, art, moda i 
personalitat en estat pur.  
Aprendrem a ballar imitant les poses de les 
models a les passarel·les, amb moviments 
lineals, angulars i rígids dels braços i les 
cames, i els moviments del cos.

VOGUING

Matí - dilluns de 11’30 a 13h.
Tarda -  dimecres de 18’30 a 20h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Booty Dance o Twerk és un ball urbà 
amb orígens a l’Àfrica que es concentra 
en les mil maneres de moure els malucs 
i les natges. 
Aprendrem a controlar el nostre cos 
treballant diverses tècniques d’aïllament 
mentre millorem la coordinació, la 
musicalitat i l’equilibri. 
Prepara’t  per suar!
És obligatori portar genolleres per poder 
fer tots els moviments còmodament.

BOOTY DANCE / TWERK

Iniciació - dijous de 19’30 a 21’30h.
Avançat - dimarts de 19’30 a 21’30h.
Preu: 32’82€ (4 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Ens aproparem a diverses danses 
urbanes de l’Àfrica Sudsahariana amb 
l’aprenentatge de diferents estils i els seus 
orígens.

AFROBEATZ



Gimnàstica postural que ens ajudarà a 
sentir-nos millor amb nosaltres mateixes/os. 
El Pilates és un exercici cos-ment de gran 
precisió, basat en la tècnica creada per J. 
Pilates, que ajuda a aconseguir una millor 
forma física sense descuidar l’aspecte interior 
de qui som.

Dilluns de 18’30 a 20h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

PILATES

SALUT I BENESTAR PERSONAL

Dilluns de 20 a 21’30h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

El ioga és una forma d’exercici mil·lenària 
destinada a millorar el potencial de cada 
persona. 
Amb la base del Hatha Ioga, més que 
buscar postures forçades i complicades, 
desenvoluparem l’habilitat de fer postures que 
s’adaptin al nostre cos i no a la inversa.

IOGA

ARTS ESCÈNIQUES

Tallers oberts a persones amb o sense experiència teatral prèvia

Dilluns 2 i dimecres 4 de juliol de 
19’30 a 21’30h.
Preu: 14’61€ (2 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Un viatge a través de les emocions que ens 
farà redescobrir el nostre jo més vulnerable. 
Treballarem des del joc i el plaer com a punt 
de partida per reconnectar-nos amb la nostra 
part més innocent, ingènua i veritable.
Tot això ho abordarem des d’un enfocament 
lúdic i vivencial, partint de dinàmiques físiques 
i improvisacions que serviran com a vehicle 
en aquest viatge per començar a conèixer el 
nostr@ pallass@ interior.

CLOWN

Iniciació: dimarts 3 i dijous 5 de 
juliol de 18’30 a 20’30h
Avançat: dimarts 10 i dijous 12 de 
juliol de 18’30 a 20’30h.
Preu: 14’61€ (2 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Iniciació: Per a tothom qui desitgi explorar 
la seva veu cantada, amb o sense formació 
prèvia. 
Només necessitarem ganes d’aprendre 
per descobrir les possibilitats de la nostra 
veu. Treballarem la tècnica vocal, des de la 
relaxació i la flexibilitat,  per aprofitar al màxim 
els nostres matisos vocals.
Avançat: Per assistir a aquest taller es 
recomana haver realitzat anteriorment estudis 
de cant almenys de nivell iniciació, o bé dos 
trimestres (com a mínim) en el curs habitual 
del Centre Cívic Drassanes. 
Es realitzaran exercicis conjunts (respiració, 
articulació, alliberament del so, vocalització i 
tècnica vocal) així com una part individual en 
la qual atendre les característiques pròpies de 
l’alumnat. 

CANT I TÈCNICA VOCAL

Què és?, què es fa?, com ho fan? Aquestes 
són preguntes que suren en l’imaginari.
Vols descobrir això de fer teatre? Aquesta 
és l’oportunitat perfecta!

Dimarts 10 i dijous 12 
de juliol de 19’30 a 21’30h.
Preu: 14’61€ (2 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

QUÈ ÉS AIXÒ DE FER
TEATRE?

Dimarts 17 i dijous 19 
de juliol de 19’30 a 21’30h.
Preu: 14’61€ (2 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Dirigit a actrius, actors i estudiants de teatre 
amb l’objectiu de donar eines per a la creació 
de personatges des del cos, aconseguint 
així una actuació absolutament particular, 
personal i creativa.

INTRODUCCIÓ AL
REALISME
COREOGRÀFIC



MÚSICA

Dimarts i dijous de 18 a 19h.
Preu: 32’82€ (8 sessions d’1h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Aprendre el llenguatge de les palmes és la 
millor porta d’entrada al Flamenc. A través 
d’exercicis progressius coneixerem els quatre 
sistemes principals: Sevillanes/Fandango 
de Huelva, Tango/Rumba, Soleá/Alegría i 
Bulería, i provarem també combinacions a 
dos i tres veus que inclouran tècniques com 
el “repique”. Tot plegat amb el suport de 
fragments de guitarra en viu.

PALMES FLAMENQUES

Dimarts i dijous de 19 a 20h.
Preu: 32’82€ (8 sessions d’1h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

En aquest taller monogràfic ens endinsarem 
en dos dels toques més dinàmics del flamenc: 
el Tango i la Bulería.
Pas a pas, aprendrem a marcar-ne el compàs 
base a través de variacions rasguejades 
simples i dobles, aplicant tècniques com el 
“golpeado”, el  “graneado” o el “revoleo”.
Imprescindible portar instrument.

GUITARRA FLAMENCA
“POR TANGOS Y
BULERÍAS”

Dimarts i dijous de 20 a 21’30h.
Preu: 49’22€ (8 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Alumnes de flamenc i aficionats a la rumba 
que hagin superat la primera etapa de 
formació es reuniran en aquest taller amb 
l’objectiu d’aprendre a interpretar en grup, 
controlant el tempo, el compàs i els aspectes 
formals, tot assajant un repertori basat en la 
tradició.

COMBO 
FLAMENC/RUMBA 

COSTURA I PATRONATGE

T’agradaria aprendre cosir a màquina? 
Tens una màquina de cosir i no saps per on 
començar? Aprendrem les nocions bàsiques 
de la màquina de cosir (enfilar l’agulla, puntada 
recta, corba, tensions, etc) mitjançant exercicis 
pràctics amb la confecció de peces bàsiques.
Pots portar la teva màquina.

Dilluns 2, 9 i 16 de juliol de 18 a 
20’30h.
Preu: 30.76€ (3 sessions de 2’5h)

+ 5€ de material 
Lloc: Centre Cívic Drassanes

INICIACIÓ A LA MÀQUINA 
DE COSIR

Aprendrem a realitzar diferents tipus de 
calcetes i sostenidors sense cèrcol,  picardies 
i samarretes de dormir amb diferents teixits i 
materials. En finalitzar el curs, haurem realitzat 
diferents conjunts de roba interior amb cotó, 
poliamida, tul i puntes.
Imprescindible tenir coneixements mínims 
de costura a màquina.

Dimarts 3, 10 i 17 de juliol de 19 
a 21’30h.
Preu: 30.76€ (3 sessions de 2’5h)

+ 5€ de material
Lloc: Centre Cívic Drassanes

INICIA’T EN LA LLENCERIA

Apendrem a realitzar tres peces diferents de 
roba de bany. Un top de triangle, una calça 
i un banyador sencer. En finalitzar el curs, 
haurem après a engomar i treballar amb 
teixits elàstics. També realitzarem els patrons 
i l’escalat de talles de totes les peces.
Imprescindible tenir coneixements mínims 
de costura a màquina.

Dijous 5, 12 i 19  de 19 a 21’30h.
Preu: 30.76€ (3 sessions de 2’5h)

+ 5€ de material
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CONFECCIÓ DE ROBA 
DE BANY



EN FAMÍLIA!

La dansa en família ens ofereix la 
possibilitat d’un espai de contacte lúdic 
entre famílies , que no sempre ens és fàcil 
de trobar en la nostra rutina diària.
Oferir un espai de trobada i diàleg on 
les famílies i infants podran explorar el 
moviment amb exercicis basats en el 
contacte físic, la improvisació, la música i 
múltiples jocs.

Dijous de 17’30 a 18’30h.
Preu: 16’41€ (4 sessions d’1h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA EN FAMÍLIA

Preparació de pasta de paper casolana i 
construcció d’ un cartell personalitzat amb 
un tros de fusta de palet.

Divendres 13 de juliol de 10’30 
a 13h.
Preu: 10’25€ (1 sessió de 2’5h)
Lloc: Casal del Barri Folch i Torres

FABRICACIÓ I
MODELATGE AMB
PASTA DE PAPER

Podem fer un tamboret amb la capsa 
rodona dels formatges, un pal de pluja amb 
els tubs de cartró del paper de cuina, una 
maraca amb un bric o una guitarra amb 
una capsa de sabates.

Divendres 20 de juliol de 10’30 
a 13h.
Preu: 10’25€ (1 sessió de 2’5h)
Lloc: Casal del Barri Folch i Torres

INTRUMENTS
MUSICALS

Amb fustes recuperades les llimarem i 
transferirem una fotografia en blanc i negre 
amb l’ ajuda d’ una cola ben forta.

Dimecres 11 de juliol de 10’30 
a 13h.
Preu: 10’25€ (1 sessió de 2’5h)
Lloc: Casal del Barri Folch i Torres

FOTOTRANSFERÈNCIA

Amb una foto en blanc i negre, frontal, mida 
DIN-A4 farem un monotip a l’estil Warhol 
perquè el pengis al mig del menjador i 
presumeixis.

Dimecres 18 de juliol de 10’30 
a 13h.
Preu: 10’25€ (1 sessió de 2’5h)
Lloc: Casal del Barri Folch i Torres

QUINA ESTAMPA!

Un espai on créixer junts i deixar volar la 
imaginació creant els vostres personatges 
i històries amb llibertat. 
Gaudeix de la màgia de fer teatre en 
família, grans i petits gaudiran per igual!

Dimecres de 17’30 a 18’30h.
Preu: 16’41€ (4 sessions d’1h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

TEATRE EN FAMÍLIA



SETEMBRE, 
MES DEL CLOWN

Amb el Payaso Chacovachi i la payasa 
convidadada  Maku Fanchulini.
Es tracta d’un espectacle que emociona, 
transforma i crema.
Ple de somriures i riallades, ens mostra un 
pallasso autèntic que lluita per entretenir 
sense “estupiditzar”, tot trencant els codis 
tradicionals del clown.

Divendres 7 de setembre a
les 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CUIDADO!! UN PAYASO 
MALO PUEDE ARRUINAR 
TU VIDA

ACTIVITATS

Una nova edició dels cabarets cabrons, 
produïts pel Nouveau Clown Institute. 
Sota la direcció de Jango Edwards, teniu una 
oportunitat única de gaudir de tres espectacles 
de qualitat i de nivell internacional de forma 
gratuïta.
Us esperem per riure junts!

Dissabtes  8, 15 i 22 a 
les 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CABARETS 
CABRONS

G

Cicle de xerrades gratuïtes, obertes i sense 
inscripció. La història, la ciència, la música, la 
antropologia, entrelligades en un cicle obert 
al barri.

• La Barcelona de l’Edat Mitjana: una 
ciutat d’esclaus.
Data: dilluns 16 de juliol a les 18h.
A càrrec d’Ivan Armenteros Martínez,  
Científic Titular Estudis Medievals. 
Institució Milà i Fontanals/CSIC Barcelona.

• Un retrat de família: del llatí al romanç.
Data: dilluns 17 de setembre a les 18h.
A càrrec del Dr. Joan María Jaime Moya, 
Investigador Institució Milà i Fontanals/
CSIC Barcelona.

Lloc: Casal de Barri Folch i
Torres

CICLE RELLIGAT
G

G

Espai de participació setmanal, amb un grup 
de conversa dinamitzat per una coordinadora 
(Alejandra Rifé).
Per a més informació: cbfolchitorres.cat

Tots els dimarts de 16’30 a 20h. i 
dimecres de 18’30h a 21h.
Organitza: Taula de Mediació Folch 
i Torres
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

ESPAI DE LA VIDA
QUOTIDIANA

Intercanvi i aprenentatge de diferents idiomes 
(català, castellà, anglès, alemany, urdú, 
portuguès, esperanto, xinès, italià, àrab, etc.).
Per a més informació: aprenem.blog.cat

Tots els dissabtes
Organitza: Aprenem
Lloc: Centre Cívic Drassanes

APRENEM... IDIOMES

DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA

Cursos oberts i gratuïts per a nens i nenes 
de 4 a 12 anys. Aprendrem, tot jugant, els 
moviments, l’estratègia i les combinacions.
Per a més informació: cbfolchitorres.cat.

Tots els dimecres a partir de les 
18’15h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

ESCACS PER A
NENS I NENES



ACTIVITATS

Alumnes, usuaris i usuàries, companyies, talleristes, veïnes i veïns... Tothom 
hi està convidat! 
Ens agradarà molt que vingueu per gaudir plegats de la vetllada!
Us podem avançar que, a part d’un arròs rebò, la nit estarà plena d’espectacles.
Us convidem a un plat d’arròs vegetal, beguda i postres. Podreu resistir-vos-hi? 
Si voleu, podeu portar una mica de pica-pica de casa per compartir i fer l’aperitiu.

Important... cal inscripció prèvia!
Podreu apuntar-vos a la recepció del Centre Cívic a partir del proper dilluns 18 de juny 
i fins el dimecres 11 de juliol (o fins exhaurir les places).
Animeu-vos! Us hi esperem!

Divendres 13 de juliol a partir de les 20h.
Lloc: Jardins de les Voltes d’en Cirés

SOPAR DE FESTA MAJOR 
G

Sopar de Festa Major 2017

Sopar de Festa Major 2017



Requisits per exposar al Centre Cívic o al Casal de Barri
Cal lliurar els projectes mitjançant la presentació gràfica amb qualsevol 
tipus de suport gràfic o informàtic, adjuntant un currículum de l’artista i/o 
col·lectiu, sinopsi de l’obra a exposar i la sol·licitud de la sala. 
exposicions@ccdrassanes.cat  - dinamitzacio@cbfolchitorres.cat

EXPOSICIONS

Del 2 al 31 de juliol
Artista: Cristian Girotto
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

ALL YOU CAN EAT

Artista digital italià i resident a París que es 
dedica al retoc fotogràfic d’alta qualitat.

Del 27 de juny al 21 de juliol
A càrrec de l’Associació Enruta’t
Lloc: Centre Cívic Drassanes

REAPROPIANT-NOS DE
LES NOSTRES VIDES

Del 6 al 25 de setembre
A càrrec de Jaume Font, Lia Calvet, 
Goretti Pascual, membres del 
col·lectiu AGPrint del TPK
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DESTERRITORI

Del 2 al 31 de juliol
Artista: Susana Isunza Vizuet
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

PINTURA MEXICANA

En les seves pintures, el món és un ens viu 
que exigeix entrar-hi sense prejudicis ni 
categories racionals.

Del 15 de setembre al 15 d’octubre
Artista: Diversos artistes
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

IMPULSEM

Exposició d´una cooperativa d´iniciativa social 
i sense ànim de lucre que tracta de relatar més 
d´una dècada de treball social, d´educació, de 
formació, d´inserció laboral i d´emprenedoria 
al barri del Raval.



Barcelona Wifi i punt d’intercanvi de llibres durant l’obertura dels centres.

SERVEIS PERMANENTS

En ambdós centres disposem de diferents sales per a la cessió i el lloguer.
Obrim les portes a tothom: qualsevol persona, grup, entitat o companyia que necessiti un lloc per 
desenvolupar la seva tasca, malgrat que s’atendrà especialment a les entitats o artistes ubicats 
a Ciutat Vella i aquells projectes que facin referència a una de les especialitats dels centres (Arts 
Escèniques i Noves Cultures).

Entitats, grups i noves iniciatives 
Algunes de les Entitats i grups que es reuneixen periòdicament o realitzen alguna de les seves 
activitats al centre:

• APDO. Dimecres de 17 a 19’30h.
• APRENEM. Dissabtes al matí.
• ASSOCIACIÓ FILIPINA VISMIN. Dissabtes de 16 a 18h.
• ASSOCIACIÓ FILIPINO/CATALANA. Dissabtes de 18 a 20h.
• CENTRE CATALANO/ BOLIVIÀ i BALLET TINKUNA. Dissabtes de 18 a 21h.
• BALLET PARAGUAYO. Dissabtes de 18 a 20h.
• ASSOCIACIÓ CULTURAL BANGLA-CAT. De dilluns a divendres de 10 a 14h.
• MUCHA MUJER. Teatre per a dones en risc d’exclusió social.

Per a més informació podeu consultar el web muchamujer.org.

CESSIÓ D’ESPAIS

SERVEIS

Per a infants de 3 a 12 anys.
Informació a les famílies:
De dimarts a dijous de 10 a 14h.
De dilluns a divendres de 16 a 17h.
casalinfantil@ccdrassanes.cat

CASAL INFANTIL
DRASSANES Per a joves de 12 a 16 anys.

Informació a les famílies:
Dimarts de 16 a 20h i dijous de 16 a 17’30h.
franja@cbfolchitorres.cat

PROJECTE FRANJA

Façana principal del
Centre Cívic Drassanes

Façana principal del
Casal de Barri Folch i Torres



CASAL DE BARRI FOLCH I TORRES
C/ Reina Amàlia, 31 | 08001 Barcelona
Telèfon 933 294 295
cbfolchitorres.cat
info@cbfolchitorres.cat
facebook.com/casaldebarrifolchitorres
twitter.com/CasalBarriRaval
De dilluns a divendres de 9 a 21h.

CENTRE CÍVIC DRASSANES
C/ Nou de la Rambla, 43 | 08001 Barcelona
Telèfon 934 412 280
ccdrassanes.cat
informacio@ccdrassanes.cat
facebook.com/ccdrassanes
twitter.com/CCDrassanes
De dilluns a divendres de 9 a 14’30h i de 16 a 22h.
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 22h.

ADRECES I HORARIS
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