
d’octubre a desembre

AGENDA
TARDOR
2018

Centre Cívic Drassanes /
Folch i Torres



Del 10 al 26 de setembre.
L’inici dels tallers serà a partir de la setmana de l’1 d’octubre.

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.
Oficina Tiquet Rambles - Palau de la Virreina de dilluns a diumenge de 10 
a 20’30h. La Rambla, 99.
També us podeu apuntar ON-LINE al web ccdrassanes.cat

TALLERS TARDOR 2018

INSCRIPCIONS

La seva duració serà entre els mesos d’ octubre, novembre i desembre.
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.

PREUS DELS TALLERS
9 sessions de 1h./setmana: 36’92€.
9 sessions de 1’5h./setmana: 55’38€.
9 sessions de 2h./setmana: 73’83€.

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 15 d’octubre al 15 de desembre.
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 setmana dels cursos i 
no s’abonarà cap diferència.

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

LLEGENDA:

NOVETAT

G GRATUÏT

CLASSES DE PROVA GRATUÏTES
La setmana del 17 de setembre us convidem a provar una classe 
oberta dels tallers trimestrals, en el mateix dia i horari en que estan 
programats. No cal inscripcio prèvia.

Busqueu les sigles C.P. a les activitats i veureu la data programada.



Dilluns de 18’30 a 20h.
C.P. 17 de setembre de 19 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

En aquesta classe donarem molta importància 
a la base tècnica (col·locació, flexibilitat, 
tonificació de glutis i abdominals...) dedicant 
una part de cada sessió a ballar diferents 
coreografies que ens ajudaran a millorar 
l’expressió i l’estil.
Una classe dinàmica i enèrgica on, a part 
de mantenir-nos en forma, ens divertirem i 
potenciarem la nostra autoestima.

MODERN JAZZ

DANSA

Matí - dijous de 10 a 11’30h. 
Tarda - dimecres de 18’30 a 20h.
C.P. 19 de setembre de 19’30 a 20’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA
CONTEMPORÀNIA

Introducció a la tècnica de la dansa 
contemporània, apropant-se als principis 
bàsics del moviment: comprensió i ús del pes, 
de l’impuls, de les direccions, del flux, etc.

Matí - dijous d’11’30 a 13h.
Tarda - dimecres de 20 a 21’30h.
C.P. 19 de setembre  de 19’30 a 20’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ESTIRAMENTS I
FLEXIBILITAT

Ampliarem les possibilitats de moviment i 
flexibilitat contribuint a la nostra salut física i 
equilibri emocional.
Alliberarem l’estructura òssia i cadenes 
musculars per harmonitzar l’energia i 
corregir la postura i la biomecànica funcional. 
Millorarem el nostre rendiment físic, la 
capacitat de relaxació i la relació força-
elasticitat.

Dimecres de 19’30 a 21h.
C.P. 19 de setembre  de 20 a 21h.
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!

Dimarts de 19’15 a 20’45h.
C.P. 18 de setembre  de 19’30 a 20’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

FLAMENC

Aprendrem no solament a ballar sinó també a 
entendre, estimar i gaudir el flamenc.
Treballarem la tècnica tant de peus com  
corporal, el compàs i com utilitzar allò après 
per a improvisar sobre el cante.

Dijous de 20 a 21’30h.
C.P. 20 de setembre  de 20 a 21h.
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.



Iniciació - divendres de 18’30 a 20h. 
Avançat - divendres de 20 a 21’30h.
C.P. 21 de setembre de 19’30 a 20’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA AFRICANA

DANSA

Dimarts de 20 a 21’30h. 
C.P. 18 de setembre de 20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

És recomanable venir amb parella.
Si no en teniu, truqueu al centre i us 
informarem.
Descobrirem els primers passos per poder 
sortir a ballar i donarem les claus principals 
per establir una bona connexió amb la parella.

LINDY HOP
(BALL DE SWING)

Iniciació - dimecres de 18’30 a 20h.
Avançat - dimecres de 20 a 21’30h.
C.P. 19 de setembre  de 19’30 a 20’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Amb el claqué  explorarem el món de la dansa 
i de la música d’una forma divertida i dinàmica, 
ja que ens permet, no solament expressar-nos 
mitjançant el moviment corporal, sinó també 
poder “tocar un instrument”, que en aquest 
cas seran les sabates.

CLAQUÉ

Dijous de 18’30 a 20h. 
C.P. 20 de setembre de 19 a 20h.
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 
el que hem après. Una bona manera de 
mantenir-te en forma i, alhora, divertir-te.

Dimarts de 12 a 13’30h.
C.P. 18 de setembre  de 19’30 a 20’30h.
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 allibera l’energia i l’estructura corporal.

Dilluns de 18’30 a 20h.
C.P. 17 de setembre  de 20 a 21h.
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 i psíquics com subtils.
Aprendràs a meditar amb mantres, a conèixer 
el teu interior millor i a fluir amb l’energia 
còsmica i les comunicacions celestials. 
Tancarem la sessió/pràctica amb amb relaxació, 
aromes i amb tarot; la carta del dia/setmana.



DANSES URBANES

Iniciació - dijous de 20 a 21’30h.
Queen - dimarts de 18 a 19’30h.
C.P. 20 de setembre de 20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

És un estil musical i de ball provinent de l’illa 
de Jamaica originat a finals dels anys 70. 
Musicalment es caracteritza per ritmes 
més ràpids que en el reggae, sempre lligat 
al ball que ha anat evolucionant socialment 
creant una gran quantitat de moviments 
lligats a la seves arrels africanes, al folklore 
i als ritmes de l’illa en cada moment.
És sobretot energía i actitut, a banda de 
tècnica.
Si tens ganes de conèixer una cultura i 
moure’t sense parar aquest és el teu estil.
Activitat molt aeròbica.

DANCEHALL

Iniciació - Dilluns de 20 a 21’30h.
Avançat - Dilluns de 18’30 a 20h.
C.P. 17 de setembre de 19’30 a 20’30h.
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 d’11’30 a 13h.
Tarda -  dimarts de 20 a 21’30h.
C.P. 17 de setembre de 12 a 13h.

18 de setembre de 20 a 21h.
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 20 a 21’30h.
Avançat - dimarts de 20 a 21’30h.
C.P. 20 de setembre de 19’30 a 20’30h.
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



TEATRE I RECURSOS TEATRALS

Tallers oberts a persones amb o sense experiència teatral prèvia

Dirigit a totes aquelles persones que vulguin 
gaudir d’actuar.
Abordarem el text, la veu i la construcció 
del personatge des del cos. Potenciarem les 
eines interpretatives innates que ja tenim. 
T’agrada el teatre? Vine a compartir el plaer 
d’actuar!
Treballarem al teatre del centre.

Dimecres de 19’30 a 21’30h.
C.P. 26 de setembre de 20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

INICIACIÓ AL TEATRE

Dirigit a cantants, a actrius i actors i a tothom 
que 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.

Dimarts de 19 a 20’30h.
C.P. 18 de setembre de 18’30 a 19’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CANT I TÈCNICA VOCAL

Dimarts de 19’30 a 21’30h.
C.P. 18 de setembre de 20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Eines de treball per arribar a aconseguir 
l’equilibri invertit. 
El posicionament correcte en parada de 
mans, diferents tipus de pujades i les seves 
progressions acrobàtiques. 
La cerca d’equilibri, desplaçaments de pes 
i resistència vertical en sòl i en diferents 
alçades.

VERTICALS

Dimecres de 20 a 21’30h.
C.P. 19 de setembre de 19 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

A través del joc, del nostre cos i de la 
seva comicitat, explorarem noves formes 
d’expressar les emocions i exercitar la 
imaginació, sense por al ridícul.
Per aprendre a riure, fer riure i a riure’s d’un 
mateix!

CLOWN

Dijous de 19’30 a 21’30h.
C.P. 20 de setembre de 20 a 21h.
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



BENESTAR PERSONAL

Dimarts de 18’30 a 20h.
C.P. 18 de setembre de 19 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

És un ioga dinàmic que combina la respiració 
conscient, la fluïdesa i la quietud, l’alineació 
física i energètica i la ment enfocada.
La seva pràctica continuada proporciona 
grans beneficis.

HATHA VINYASA IOGA
Dilluns de 20 a 21’30h.
C.P. 17 de setembre de 20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

El ioga terapèutic és una forma d’exercici 
mil·lenària destinada a millorar el potencial de 
cada persona. 
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 TERAPÈUTIC

Divendres de 10 a 11h.
C.P. 15 de setembre de 10 a 11h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Treballarem diferents tipus de meditacions 
com la vipassana, zen, budista, la meditació 
dinàmica o en moviment (les d’Osho), 
kundalini, etc. per poder triar i “endur-nos cap 
a casa” la que més ens agradi i ens sigui fàcil 
practicar-la.
També treballarem la Respiració Conscient, ja 
que aquesta és inseparable de tota meditació.

MINDFULNESS 

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.

Matí - dilluns de 10 a 11’30h.
Tarda - dilluns de 18’30 a 20h.
C.P. 17 de setembre de 19 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

PILATES

Els hipopressius són molt més que 
abdominals! Una manera diferent i intel·ligent 
de treballar i enfortir tota la faixa abdominal.
Aquesta gimnàstica t’enfortirà la teva 
musculatura abdominal sense crear dolors, 
tensions ni contractures a l’esquena o a les 
cervicals. Millores en la postura, reducció 
del perímetre de la cintura, rehabilitació de 
la faixa abdominal després de l’embaràs, 
disminució dels problemes d’esquena i molts 
més avantatges. 

Dimarts de 20 a 21h.
C.P. 18 de setembre de 20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS 



Us podeu inscriure a més d’un nivell. Imprescindible portar instrument

MÚSICA

Iniciació - dimarts de 19 a 20h.
Avançat - dimarts de 20 a 21h.
C.P. 18 de setembre de 19’30 a 20’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Iniciació: Aquest nivell no requereix cap 
coneixement musical previ. 
Aprendrem a afinar la guitarra, a col·locar els 
primers acords i a combinar-los amb  patrons 
senzills de rasguejat i arpegi, començant 
a acompanyar fragments de cançons 
conegudes de Pop, Rock, Folk, Bolero, etc.
Avançat: En aquest taller s’hi trobaran 
els alumnes que ja tenen les destreses 
elementals (acords bàsics i primers patrons 
rítmics). S’afegiran nous acords i tècniques 
de mà dreta. 
L’objectiu serà canviar els acords amb 
més rapidesa per tal d’acompanyar 
acompassadament cançons d’un repertori 
més ampli.

GUITARRA ESPANYOLA

Dilluns de 18 a 19h.
C.P. 17 de setembre de 18 a 19h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Aprendre el llenguatge de les palmes és la 
millor porta d’entrada al Flamenc. A través 
d’uns exercicis progressius, coordinarem 
palmes i peu i aprendrem les bases dels 
quatre sistemes rítmics principals:
1 - Sevillanes / Fandango de Huelva.
2 - Tango / Rumba.
3 - Soleá / Alegría.
4 - Bulería.

PALMES FLAMENQUES

Iniciació - dimarts de 18 a 19h.
Avançat - dilluns de 19 a 20h.
C.P. 18 de setembre de 18’30 a 19’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Iniciació: La metodologia d’aquest curs preveu 
l’assistència d’alumnes sense formació 
musical ni coneixements previs de guitarra.
Es treballaran les tècniques bàsiques del 
“toque a compás” a través de la Sevillana, el 
Fandango de Huelva i la Rumba Flamenca, 
dels que també n’analitzarem l’estructura i el 
seu acompanyament.
Avançat: Per accedir a aquest nivell, cal 
tenir les destreses elementals de la guitarra 
flamenca: el rasguejat, el revoleo i el colpejat, 
així com certa agilitat en el canvi d’acords. 
A través del Tango, l’Alegria, la Soleá, el 
Tiento, la Siguiriya o la Bulería, introduirem 
tècniques i fórmules més complexes, com 
el granejat, l’índex amb cop, l’arpegi; i 
aprendrem a combinar variacions, fent èmfasi 
en la interpretació ben acompassada.

GUITARRA FLAMENCA

Dilluns de 20 a 21’30h.
C.P. 17 de setembre de 20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Aquest taller vol reunir alumnes de cante, 
guitarra, “cajón”, ball, palmes, etc. que hagin 
superat la primera etapa de formació, amb 
l’objectiu d’aprendre a interpretar en grup, 
controlant el tempo, el compàs i els aspectes 
formals, tot construint un repertori comú de 
temes flamencs i de rumbes, d’acord amb les 
pautes tradicionals i les versions originals.

COMBO FLAMENC/
RUMBA 



COSTURA I PATRONATGE

A partir d’uns models, treballarem la 
construcció de patrons base per a la confecció 
de peces de vestir.
Un cop s’hagin assolit els nivells bàsics, els 
alumnes podran dissenyar la seva pròpia 
peça, tallar-la, muntar-la i confeccionar-la.

Dilluns de 19’30 a 21’30h.
Del 15 d’octubre al 3 de desembre
C.P. 17 de setembre de 20 a 21h.
Preu: 65’63€ (8 sessions) 

+ 5’00€ de material
Lloc: Centre Cívic Drassanes

PATRONATGE I 
CONFECCIÓ

Aprendrem les nocions bàsiques de la 
màquina de cosir (puntada recta, corba, 
tensions, etc.), mitjançant exercicis pràctics. 
Confecció d’un necesser bàsic.
Pots portar la teva màquina.

Dissabte 6 d’octubre de 17 a 21h.
Preu: 16’50€ (1 sessió de 4h.)

+ 2’00€ de material
Lloc: Centre Cívic Drassanes

INICIACIÓ A LA MÀQUINA 
DE COSIR (NIVELL I)

Aprendrem a fer traus, a cosir cremalleres i a 
fer puntades invisibles. 
Confecció d’un necesser amb cremallera i 
folre.
Pots portar la teva màquina.

Dissabte 20 d’octubre de 17 a 21h.
Preu: 16’50€ (1 sessió de 4h.)

+ 2’00€ de material
Lloc: Centre Cívic Drassanes

INICIACIÓ A LA MÀQUINA 
DE COSIR (NIVELL II)

Si acabes d’iniciar-te en el fantàstic i infinit 
món de la costura, aquest taller és perfecte 
per a tu. 
Aprendràs a cosir cremalleres, frunzir, cosir 
biaixos, patchwork i col·locar folre entre 
d’altres tècniques, per aplicar-les a diferents 
projectes.

Dilluns de 17 a 19’30h.
Del 15 al 29 d’octubre
C.P. 17 de setembre de 18’30 a 19’30h.
Preu: 30’76€ (3 sessions de 2’5h.) 

+ 5’00€ de material
Lloc: Centre Cívic Drassanes

COSTURA DE
SUPERVIVÈNCIA 
I CREATIVA

Aprendrem a confeccionar diferents peces de 
llenceria: unes calces, uns sostenidors sense 
cèrcol i un picardies.
Aprendrem a realizar el patró i l’escalat i els 
diferents tipus de teixits i materials.

Dijous de 19’30 a 21’30h.
C.P. 20 de setembre de 20 a 21h.
Preu: 65’63€ (8 sessions) 

+ 5’00€ de material
Lloc: Centre Cívic Drassanes

LLENCERIA BÀSICA

Les línies, les formes i el volum són elements 
que componen el dibuix i que estan en tot el que 
ens envolta. Despertarem i desenvoluparem 
les nostres habilitats per portar aquests 
elements al paper i gaudir del dibuix.
Material a càrrec de l’alumnat.

Dimecres de 19’30 a 21’30h.
C.P. 19 de setembre de  20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DIBUIX

ARTS PLÀSTIQUES



Has ballat mai per divertir-te? I per  expressar com et senties? I per reivindicar el que no 
et deixen dir amb paraules? 
En aquest taller, ens aproparem a diverses danses urbanes de diversos punts del globus. 
Coneixerem els moviments que les representen, perquè van ser creades, les músiques 
que les acompanyen, i, és clar, les provarem al nostre cos.
Si vols saber-ne més, apunta’t. Per ballar només et cal el teu cos!

Dijous de 18 a 19’30h.
Lloc: Casal del Barri Folch i Torres

DANSES URBANES / SOCIAL DANCE

JOVES

Vols saber com s’ho han fet DJs famosos i 
professionals per arribar on són ara? Vols 
saber què necessites per començar el teu 
propi camí de DJ? Vols ser DJ però no 
saps què s’ha de saber per ser-ho? 
Vine i t’ho explicarem i, a més a més, 
tindràs a la teva disposició el material 
bàsic perquè practiquis les teves pròpies 
mescles i sàpigues perquè serveixen tants 
botons, i si realment es fan servir o no! 
Si vols saber què és ser un DJ professional, 
apunta’t al Taller de DJ!

Dimecres de 18’30 a 20h.
Lloc: Casal del Barri Folch i Torres

TALLER DE DJ!

Has pensat alguna vegada en fer les teves 
pròpies rimes?
O a compondre els teus propis temes? 
T’agradaria saber quin és el procés per 
construir una cançó de rap?
Aprendrem a compondre i cantar els teus 
propis temes en col·lectiu, sempre amb 
respecte i sense necessitat d’ofendre a 
ningú. 
Apunta’t i no deixis escapar aquesta 
oportunitat, ens ho passarem molt bé.

Dimecres de 18’30 a 20h.
Lloc: Casal del Barri Folch i Torres

TALLER DE RIMES

Tallers adreçats a joves d’entre 14 i 18 anys.
Per a més informació i inscripcions: tallers@ccdrassanes.cat



TALLERS COMUNITARIS

Organitzar per Carabutsí - Desenvolupament Integral de la Comunitat 
Gitana a Catalunya.

Vols aprendre a tocar Rumba Catalana i 
fer el teu grup? 
En Sam Mosketón, gitano català i activista 
rumbero, ens ensenyarà, des d’un nivell 
inicial, a tocar els bongos i el cajón 
flamenco, que es regalarà a l’inici del curs. 
Com a cloenda es farà una actuació al 
mateix casal. 
L’activitat està dirigida a totes les edats i 
tindrà suport audiovisual.

Dimarts de 19’30 a 21h. 
Inici al mes d’octubre
Inscripció prèvia.
Places limitades
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

TALLER DE RUMBA
CATALANA

G
Creació d’un capgròs en homenatge a Peret.
Taller intergeneracional a partir d’11 anys.
Més informació properament.

Lloc: Casal de Barri 
Folch i Torres

TALLER CAPGRÒS
G

ACTIVITATS

TEATRE I CICLES

• Cultiu energia sexual
Divendres 5 d’octubre de 19 a 21h.
Taller per a dones que vulguin aprofundir en 
el coneixement del propi cos.

• Dansa i Cosmogonia
Divendres 9 de novembre de 19 a 21h.
A través del ritme de la dansa s’activen els 
canals que permeten regenerar l’energia 
i mantenir saludable el cos. Es ballaran 
cercles de dansa asteca i Mayawel.

• Dansa Creativa infantil
Divendres 30 de novembre de 18’15 a 19’15h.
Taller divertit  per a nens i nenes de 3 a 7 anys 
on es treballarà la flexibilitat, la coordinació, 
la postura i l’amplitud dels moviments.

A càrrec: Ollin Kaos
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

ELIXIRS
G

Amb diferents intèrprets.
Una nova edició dels Cabarets Cabrons, 
produïts pel Nouveau Clown Institute. 
Sota la direcció de Jango Edwards teniu una 
oportunitat única de gaudir de 3 espectacles 
de qualitat i de nivell internacional de forma 
gratuïta. Us esperem per riure junts!

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

CABARETS
CABRONS

G



ACTIVITATS

Dues monges d’identitat secreta i aparença 
agradable i inofensiva, recloses en un 
monestir inaccessibles i lluny de la vida 
terrenal, són cridades pel Vaticà p er lluitar 
contra tota les formes de pecat i contra tots 
els mals que amenacen a l’Església, usant els 
superpoders derivats de l’oració i la fe! 
Aconseguiran guanyar contra el mal nostres 
super heroïnes?

Divendres 14 de setembre a les 20h.
Preu: 7’00€
A càrrec: Cia. Enclownadas
Lloc: Centre Cívic Drassanes

LAS AVENTURES DE LES
SUPERSISTERS

Concert de  piano de la mà de David Ugalde. 
Amb temes propis i versions de sempre.
Una bona oportunitat de gaudir de la música 
en directe.

Dissabte 29 de setembre a les 19’30h.
Preu: Taquilla inversa
A càrrec: David Ugalde
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CONCERT DE PIANO

Introducció al naixement i característiques del 
pallasso tradicional, que es desenvoluparà 
parlant sobre el treball del pallasso de circ al 
llarg de  la dècada dels 60.

Divendres 14 de setembre
a les 10h.
A càrrec: Professor 
Massimo Locuratolo
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ORIGEN I
DESENVOLUPAMENT
DEL PALLASSO 
MODERN

G Eva i nada neix de la necessitat d’anar a 
l’origen, a l’essència; de la necessitat de 
navegar sense anticipar el destí, per arribar a 
descobrir des de l’incert, des d’allò que encara 
està sense nomenar, un nou discurs com a 
pallassa i donar-li regna solta.

Divendres 21 de setembre
a les 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

EVA Y NADA
G

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

• La tradició oral al nord del Marroc. Els 
cants i contes transmesos per dones.
Data: dimecres 28 de novembre a les 
18’30h. 
A càrrec d’Araceli González Vázquez,  
Institució Milà i Fontanals/CSIC Barcelona.

Lloc: Casal de Barri Folch i
Torres

RELLIGAT
G



ACTIVITATS

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

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

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.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

ESPAI DE LA VIDA
QUOTIDIANA

Activitats de caire familiar (teatre, tallers, 
exposicions, espectacles, etc.). 
Més informació a la publicitat específica i a 
ccdrassanes.cat.

Mes de desembre
Lloc: Centre Cívic Drassanes

FANTASIA AL RAVAL

Cicle amb activitats de sensibilització i 
educació ambiental per dedicar un temps 
de la nostra vida a conscienciar-nos amb 
el medi ambient i així gaudir d’un planeta 
més sa i biodivers. 

• SEMBRA UN JARDÍ A CASA
• CAMINS EN LA NATURA
• FES-T’HO TU MATEIX
• VERD I BIODIVERSITAT

Més informació a ccdrassanes.cat

Durant el mes d’octubre
Activitats gratuïtes

#ELRAVALÉSVERD
G

Tallers de sensibilització i activitats en 
commemoració del Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència vers les dones.
Més informació a la publicitat específica i a 
ccdrassanes.cat.

Mes de novembre
Lloc: Centre Cívic Drassanes

25N: DIA INTERNACIONAL
PER A L’ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA VERS LES 
DONES



EXPOSICIONS

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

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.

Del 5 al 30 de novembre
Artista: Cristian Girotto
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

THE BEAT VEGETATION

Artista digital italià i resident a París que es 
dedica al retoc fotogràfic d’alta qualitat i de 
contingut fantàstic.
La Beat Vegetation va ser un famós col·lectiu 
d’artistes vegans que eren extremadament i 
espectacularment guais.

Durant el mes de setembre
A càrrec de Jaume Font, Lia Calvet, 
Goretti Pascual, membres del
col·lectiu AGPrint del TPK
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DESTERRITORI



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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