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LLEGENDA:

NOVETAT

G GRATUÏT

Del 3 al 21 de juny
L’inici dels tallers serà a partir de la setmana de l’1 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 2019

INSCRIPCIONS

La seva duració serà de l’1 al 26 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 8 al 26 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 18’30 a 20h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA CONTEMPORÀNIA

Dijous de 19’30 a 21’30h.
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.

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 Dance 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 subtils.

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

DANSA FUSIÓ
CREATIVA

Experimentarem una altra forma d’expressar 
i interpretar la dansa jugant amb la creativitat.
Barrejarem la dansa del ventre amb el 
flamenc, tant com la dansa moderna i altres 
estils del món i aprendrrem una preciosa 
coreografia amb molta força femenina.

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

Ens aproparem 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

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

SALSA 
(PASSOS LLIURES)

Què pots fer quan balles salsa i la teva parella 
et deixa anar? O quan senzillament vols ballar 
salsa sense parella? 
En aquest taller podrem veure una varietat 
de passos lliures i moviments que t’aportaran 
una quantitat increïble de recursos a l’hora 
de ballar salsa. Aprendrem a ballar a partir 
d’una consciència corporal i una escolta real 
de la música, per tal d’entendre els ritmes i 
la musicalitat que hem de traslladar al cos en 
forma de moviments. A partir de les tècniques 
de la salsa casino, la dansa contemporània, el 
ioga, la rumba i l’afro, treballarem la senzillesa 
i naturalitat del moviment perquè finalment 
cadascú pugui trobar una creativitat pròpia a 
l’hora de ballar i improvisar.



DANSES URBANES

Iniciació - dilluns de 18’30 a 20h.
Avançat - dilluns de 20 a 21’30h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.)
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 energia i actitud, 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 - dijous de 12 a 13’30h.
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, les 
cames i el cos sencer.

VOGUING
Matí - dilluns d’11’30 a 13h.
Iniciació -  dimecres de 20 a 21’30h.
Avançat -  dimarts de 20 a 21’30h.
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

Dimarts de 20 a 21’30h.
Dilluns de 12’30 a 14h.
Preu: 18’46€ (3 sessions d’1’5h.)
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

Una manera intel•ligent de treballar i enfortir tota 
la “faixa” abdominal de forma segura sense 
danyar cervicals i proporcionant una esquena 
forta, disminuint la incontinència urinària i 
corregint la postura corporal.

Dimarts de 20 a 21h.
Preu: 16’41€ (4 sessions d’1h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS 

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

Dilluns 1, 8 i 15 de juliol de 12 a 14h.
Preu: 24’61€ (3 sessions de 2h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Per 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.

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

QUÈ ÉS AIXÒ DE FER
TEATRE?



MÚSICA

Del 2 al 18 de juliol, els dimarts i 
dijous de 19’30 a 21h.
Preu: 36’92€ (6 sessions d’1’5h.)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Farem una introducció a les eines tècniques, 
teòriques i pràctiques fonamentals per al toc 
solista i d’acompanyament al cante i al ball.
Imprescindible portar instrument.

GUITARRA FLAMENCA

COSTURA I PATRONATGE

T’agradaria aprendre a 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 1, 8 i 15 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

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 4, 11 i 18  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

SALUT I BENESTAR PERSONAL

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.

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

HATHA VINYASA IOGA 

El millor de les dues disciplines: força, 
flexibilitat articular, relaxació, aprendre a 
respirar i adquirir higiene postural donant-li 
presència a la zona abdominal i lumbar.

Dijous de 17.30 a 19h.
Preu: 24’61€ (4 sessions d’1’5h.) 
Lloc: Centre Cívic Drassanes

YOGILATES 



ACTIVITATS

TEATRE

Dissabte 13 de juliol 
a les 19’30h.
Amb Jango Edwards
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CABARET CLOWN
G

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!

Tots els dissabtes del
mes de setembre a les 19’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CABARETS 
CABRONS

G

Direcció: Salvador Esplugues
Obra de Luigi Pirandello.
No us perdeu aquesta trepidant sàtira sobre 
les regles cavalleresques de l´honor.

Dijous 11 de juliol a les 20h.
Cia. Frog
Lloc: Centre Cívic Drassanes

LAS REGLAS 
DEL JUEGO

G

Dijous 18 de juliol a les 20h.
Cia. TiriTrans Trans Trans
Lloc: Centre Cívic Drassanes

¿ESTAS SON LAS COSAS 
CON LAS QUE TENEMOS 
QUE APRENDER
A VIVIR?

G



ACTIVITATS

Activitat d’escacs oberta i gratuïta per a 
persones de 4 a 99 anys.
Per a més informació podeu enviar un correu 
a: proximitat.veinatge.36@gmail.com

Quinzenalment 
Lloc: Plaça  Folch i Torres

ESCACS
INTERGENERACIONALS

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.
Més informació: cbfolchitorres.cat.

tatianakichuk@hotmail.com

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

ESCACS PER A
NENS I NENES

Vols aprendre a ballar Samba de Gafieira? 
Vine i prova-ho. 
T’ho passaràs molt bé!
Per a més informació truqueu al 690 859 573 
o envieu un mail a info@spaicarioca.com

Tots els divendres de 19’30 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

SPAI CARIOCA

Vine a aprendre àrab amb l’Associació de 
Dones Marroquines a Catalunya
Per a més informació truqueu al 661 756 188 
o envieu un mail a admcatalunya@gmail.com
Classes obertes i gratuïtes.

De dilluns a divendres
de 17 a 19’30h.
Organitza: Associació de Dones 
Marroquines a Catalunya
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CLASSES D’ÀRAB
G



ACTIVITATS

Alumnes, usuaris i usuàries, companyies, talleristes, veïnes i veïns... Esteu 
totes i tots convidats! 
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 17 de juny 
i fins el dimecres 10 de juliol (o fins exhaurir les places).
Animeu-vos! Us hi esperem!

Divendres 12 de juliol a partir de les 21h.
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 25 de juny al 30 de setembre
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

MEMÒRIA DE LA COMUNITAT GITANA DEL CARRER 
DE LA CERA 

TRENCANT ESTEREOTIPS SOBRE LA CULTURA GITANA.
Saps que la comunitat gitana viu en aquests carrers des del segle XVIII?
Coneixes l’aventura de les gitanes a les Amèriques?
Identificaries els principals oficis gitanos i les causes de la desaparició i/o transformació 
d’aquests?
I quantes de les principals figures de la Rumba són del Raval?  
Moltes de les respostes les trobaràs a aquesta exposició, fruit de la tasca d’investigació, 
preservació i divulgació dels integrants de la comunitat gitana del Raval liderat per les 
Associacions Carabutsi i Inter-Acció, amb el suport del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), el Casal de Barri  Folch i Torres, i finançat per l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Obra Social “La Caixa”.
Complementàriament, es desenvoluparan xerrades, rutes-experiències i espectacles fins al mes 
de setembre.

Exposició temàtica sobre obres a llàpis de 
l’artista cordobés autodidacta i multidisciplinar.

Durant el mes de juliol
Artista: Manuel Molina
Lloc: Centre Cívic Drassanes

MIRADAS A LÁPIZ



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:

• APRENEM. Dissabtes al matí.
• 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.

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



ADRECES I HORARIS
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La Rambla

Av
in

gu
da

 d
el

 P
ar

al
·le

l

Av
in

gu
da

 d
el

 P
ar

al
·le

l

Drassanes

Paral·lel
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Drassanes

Liceu

CASAL
DE BARRI
FOLCH I
TORRES

CENTRE
CÍVIC
DRASSANES

MAPA

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 9’30 a 20’30h.

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.


