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Centre Cívic Drassanes

Activitats

GRATUÏTES

Apunta’t!



Activitats gratuïtes
Cal inscripció prèvia.
Envieu un correu electrònic a 
l’adreça:
informació@ccdrassanes.cat

Dimecres 17 d’octubre a les 18h.
A càrrec de FICMA 
Lloc: Centre Cívic Drassanes

SEA OF LIFE, una pel·lícula sobre biodiversitat 
marítima (V.O.S.E.) 
Inspirada en Revolution, de Rob Stewart, la 
cineasta Julia Barnes s’embarca en un viatge èpic 
al voltant del planeta per salvar els ecosistemes dels 
quals depèn la nostra supervivència, ja que cada 
vegada som més a prop de provocar una extinció 
massiva als oceans. Sea of Life guia el públic a 
través d’un món espectacular d’esculls coral·lins 
fins al cor del moviment mediambiental, i presenta 
científics, activistes i exploradors apassionats que 
posen de manifest grans oportunitats de reaccionar 
i convertir-se en els herois que necessita el món.
La projecció anirà seguida d’un debat. 

CLAQUETA I ACCIÓ!

Dijous 18 d’octubre de 20 a 21’30h.
A càrrec del programa Com Funciona 
Barcelona?
Organitzat per La Fàbrica del Sol
Lloc de trobada: Centre Cívic Drassanes 
a les 19’15h.

LA FONT MÀGICA DE MONTJUÏC.
ELS ENGRANATGES MÀGICS DE MÚSICA, 
LLUM I COLOR.
Coneixerem allò que no veiem de la font més 
emblemàtica de Barcelona per acostar-nos al cicle 
de l’aigua a la ciutat i conèixer com funciona.
D’aquesta gran font hi brollen 2.600 litres d’aigua 
per segon procedent del subsòl, amb un sistema 
de recirculació d’aigua.
Construïda amb motiu de l’Exposició Universal de 
1929 per Carles Buïgas amb procediments força 
artesanals, pot crear fins a trenta jocs d’aigua de 
diferents coloracions.
Cal anar amb sabates tancades.
No apta per a persones amb mobilitat reduïda.

EL CICLE DE L’AIGUA A
LA CIUTAT



Dimecres 24 d’octubre de 18 a 19’30h.
A càrrec del programa Sembra Natura 
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Sovint, les nostres cases no disposen d’espai 
suficient per poder tenir-hi un hort o fins i tot, una 
taula de cultiu. Crear un petit hort vertical i penjar-
lo de la paret pot ser una bona solució per plantar 
alguna hortalissa a casa nostra.
S’explicarà la diferència entre els murs verds i els 
jardins verticals.

SEMBRA UN JARDÍ A 
CASA.
L’HORT VERTICAL Divendres 26 d’octubre de 17’30 a 19’30h.

A càrrec de Cool Recycling
Lloc: Centre Cívic Drassanes

COM FER CARPETES AMB BANDEROLES.
REDUIR, REUTILITZAR, RECICLAR.
Vols fer-te una carpeta mida foli tot reaprofitant una 
banderola publicitària?
No cal que siguis professional de la costura, ja que 
farem puntades molt senzilles amb l’ajut d’un patró 
que us facilitarem el dia del taller.
Taller per adults i nens +7 anys.

FES-HO TU MATEIX

Dissabte 27 d’octubre a les 9h.
Lloc de trobada: Centre Cívic Drassanes

DE BARCELONA A SANT CUGAT PEL CAMÍ DE 
SANT JAUME I EL TURÓ DE LA MAGAROLA.
Ruta que ens porta a travessar la serra de 
Collserola entre les poblacions de Barcelona (metro 
Mundet) i Sant Cugat seguint el GR-6 Camí Romeu 
a Montserrat (Camí de Sant Jaume). 
Es tracta d’un recorregut fàcil i sense massa 
desnivells, El recorregut té un alt valor patrimonial. 
Durant la caminada podrem visitar les ermites 
romàniques de Sant Medir i Sant Adjutori; també 
visitarem un forn ibèric. Al capdamunt del Pas del 
Rei, dalt de la carena, ens desviarem uns metres 
per trepitjar el Turó de la Magarola, amb unes 
espectaculars vistes sobre Barcelona.

CAMINS EN LA NATURA



Avinguda del Paral·lel

Avinguda de les Drassanes
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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


