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Del 16 de desembre al 17 de gener.
L’inici dels tallers serà a partir de la setmana del 27 de gener.

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 20h.
Casal de Barri Folch i Torres de dilluns a divendres de 9’30 a 20’30h.

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

TALLERS HIVERN 2020

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 d’1h./setmana: 38’33€.
9 sessions d’1’5h./setmana: 57’50€.
9 sessions de 2h./setmana: 76’67€.

ATURATS
Si et trobes en situació d’atur, tens dret a fer UN taller amb el 50% de descompte.
Les inscripcions per a persones aturades seran només presencials fins el 17 de gener. 
Imprescindible aportar la documentació necessària en el moment de fer la inscripció.

*Preus pendents d’aprovació per part de la Comissió de Govern.

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 3 de febrer al 23 de març.
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



DANSA

Matí - dijous de 10 a 11’30h. 
Tarda - dimecres de 18’30 a 20h.
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.

Dimecres de 20 a 21’30h.
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 les 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.

Iniciació - dilluns de 19’15 a 20’45h.
Avançat - dimecres de 19’15 a 20’45h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

FLAMENC

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

Dimarts de 20 a 21’30h. 
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 - divendres de 18’30 a 20h. 
Avançat - divendres de 20 a 21’30h.
Inici: Divendres 7 de febrer
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA AFRICANA

Dijous de 19 a 20’30h.
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.



DANSA

Dijous de 20 a 21’30h.
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 18’30 a 20h.
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

Dilluns d’11 a 12’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

SHAKTI FLOW:
IOGA I DANSA

Coreografia dansa fusió.
Shakti Flow és una pràctica que potencia 
l’energia femenina, reconnecta amb l’essència 
de ser dona, potència l’autoestima i la força 
interior i estimula la creativitat i les pensaments 
positius.
La filosofia i practica yoguica prové de Shakti 
Dance®, “el ioga de la dansa”, amb arrels del 
ioga kundalini, desenvolupat per Sara Avtar 
Oliver.

Dimecres de 20 a 21’30h.
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 i moviments lliures 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 - dimarts de 18’30 a 20h.
Just Gurlzz - dimarts de 20 a 21’30h.
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.

Al curs Just Gurlzz aprendem “Dance 
Moves” creats per ballarines jamaicanes.
Treballarem tècniques exclusivament per 
a dones juntament amb la sensualitat i el 
coneixement del nostre cos.

DANCEHALL

Iniciació - dilluns de 18’30 a 20h.
dijous de 20 a 21’30h.

Avançat - dilluns de 20 a 21’30h.
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; també 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
Nivell obert - dimarts d’11’30 a 13h.
Iniciació - dimecres de 20 a 21’30h.
Avançat -  dimarts de 20 a 21’30h.
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 - dimarts de 18’30 a 20h.
Avançat - dijous de 18’30 a 20h.
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

Dilluns de 19’30 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Buscarem (i trobarem) com connectar i 
reconnectar amb el nostre clown, és a dir, la 
capacitat lúdica, creativa, poètica i tendra que 
tots tenim. 
Ens familiaritzarem amb l’”estat”, aprenent quins 
són els mecanismes d’activació per accionar, 
interaccionar i... deixar-nos sorprendre!

CLOWN

Acosta’t a l’actuació a través de jocs i 
improvisació en un entorn ple d’energia extra-
quotidiana, confiança i creativitat.
Aprendrem eines bàsiques que ens ajudaran 
expressar-nos tant a nivell físic com verbal.
T’agrada el teatre? Vine a compartir el plaer 
d’actuar!
Treballarem al teatre del centre.

Dimecres de 19’30 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

INICIACIÓ AL TEATRE

Dimarts de 19’30 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

L’art pot ser una alternativa terapèutica per a 
aprendre a viure amb més salut, sentit i gaudi, 
promovent diferents capacitats.
Aquest taller ens convida a la trobada 
interpersonal, a crear un vincle diferent a 
través del joc, les sensacions, el cos, el 
contacte i la interacció amb els altres. Impulsa 
l’exploració, l’espontaneïtat i la creativitat. 
Millorarem l’expressió corporal, l’autoconfiança 
i l’ autoconeixement.  Així com d’altres beneficis 
socials i grupals: guanyarem major flexibilitat 
davant noves propostes, treballarem l’escolta 
activa, la comunicació, la confiança en l’altre, 
la tolerància, la col·laboració i el sentiment de 
pertinença a un grup.

TEATRETERÀPIA



BENESTAR PERSONAL

Dimarts de 18’30 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.
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

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.
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 reforçarà 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.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS 

Combinarem, d’una forma molt dinàmica,  
les sèries d’exercicis del pilates amb les 
tècniques mil·lenàries de relaxació del ioga.

Dimecres de 10’30 a 12h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

YOGUILATES 



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

MÚSICA

Iniciació - dimarts de 19 a 20h.
Avançat - dimarts de 20 a 21h.
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 
compassadament cançons d’un repertori més 
ampli.

GUITARRA ESPANYOLA

Dilluns de 19 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

En un ambient semblant al d’un corrillo 
flamenco, aprendrem a acompanyar el cante 
amb les palmes i la guitarra. En diferents pals, 
aprendrem a utilitzar les bases de palmes i a 
fer matisos a contratemps. Els alumnes de 
guitarra aprendran les rodes d’acords adients 
a cada cante i el seu desplegament rítmic, 
així com a incorporar falsetes quan sigui 
necessari.
Aquest taller requereix haver superat el 
curs d’iniciació a les palmes o a la guitarra 
flamenca, o tenir coneixements previs en 
alguna d’aquestes especialitats.

PALMES FLAMENQUES
I GUITARRA 
D’ACOMPANYAMENT

Dimarts de 18 a 19h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

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.

GUITARRA FLAMENCA

Dilluns de 20 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Aquest taller reuneix alumnes de cante, de 
guitarra i de palmes que han superat una 
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

Treballarem, a partir d’uns models ja definits, la confecció de diferents peces de vestir: podrem 
escollir entre samarreta, pantaló amb goma i vestit. 
Són necessaris coneixements bàsics de costura a màquina.

Dilluns de 19’30 a 21’30h.
Inici: dilluns 3 de febrer
Preu: 68’15€ (8 sessions) + 5’00€ de material
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CONFECCIONA LA TEVA ROBA

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 1 de febrer de 17 a 21h.
Preu: 17’04€ (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 15 de febrer de 17 a 21h.
Preu: 17’50€ (1 sessió de 4h.)

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

INICIACIÓ A LA MÀQUINA 
DE COSIR (NIVELL II)

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.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DIBUIX

ARTS PLÀSTIQUES



ACTIVITATS

CICLES

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 la publicitat específica 
i a ccdrassanes.cat

Durant el trimestre
Activitats gratuïtes

#ELRAVALÉSVERD
G

Exhibició de més de 10 obres en aquest 
format teatral.

Del 19 al 23 de febrer
Col·labora: La Misiva
Lloc: Centre Cívic Drassanes

FESTIVAL DE
MICROTEATRE

G

• 4 de març.
Les Fusa en Concert!

• 11 de març.
Xerrada Col·loqui “Dones, gènere, 
feminisme i arqueologia”. A càrrec de 
l’antropòloga Araceli González Vázquez 
(CSIC-IMF).

• 18 de març.
Xerrada Col·loqui: “Dones en les sèries. Les 
protagonistes de les sèries de televisió”. A 
càrrec de l’escriptora Anabel Vélez.

• 25 de març.
Xerrada Col·loqui: “Superheroïnes. El paper 
de la dona en el còmic de de superherois”. 
A càrrec de l’escriptora Anabel Vélez.

Més informació a la publicitat específica.

Tots els dimecres a les 19h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

MES DE LA DONA AL
CASAL DE BARRI

G

Cicle amb exposicions, tallers i espectacles al 
voltant de la dona.
Més informació a la publicitat específica i a 
donart@ccdrassanes.cat.

Durant el mes de març
Publicitat específica
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DONART 2020
G El MUTIS és una mostra cooperativa de teatre 

independent que té per objectiu acostar a 
estudiants i esperits joves de Barcelona una 
trentena de propostes escèniques de nova 
creació i adaptacions arriscades de grups de 
tota la península i hispanoamericà en un clima 
de propostes, intercanvi i celebració.
Una manera d’impulsar un teatre més d’autor, 
consolidar produccions emergents, ser 
formadora de nous públics i elevar el sentit 
crític d’aquells ja existents.

Del 6 al 15 de març a diferents espais de la 
ciutat.
De l’11 al 14 de març programació al Centre 
Cívic Drassanes de 4 peces. 
Més informació a la publicitat específica.

Mes de març
Lloc: Centre Cívic Drassanes

XI FESTIVAL MUTIS
G

4 espactacles de Impro que acaben amb un 
Match tots contra tots.
Vine i participa!

Del 26 al 29 de Febrer 
Col·laboren: La cia polaca TE-ART, 
The Community (impro en anglés), 
Improderades i Match Barcelona
Lloc: Centre Cívic Drassanes

SETMANA
DE LA IMPRO

G



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

Quinzenalment
Lloc: Plaça Folch i Torres

ESCACS
INTERGENERACIONALS

ACTIVITATS

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.
Organitza: Spai Carioca
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 de Catalunya
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CLASSES D’ÀRAB
G

DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

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
G

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

G

G



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 7 al 15 de febrer
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

EL CATALÁ AL CINEMA

Exposició cedida per la Plataforma per la 
Llengua.

Aquesta exposició ens dona informació 
relacionada amb la situació del cinema 
en català, la seva demanda i també altres 
mercats lingüístics similars.

Del 15 de gener al 15 de febrer
A càrrec de: Joan Manel Salichs 
(pintura)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

MIRANT I EMMARCANT 
EL TEMPS

André Lhote (Cubista 1908-1967) cita:

Hi ha dos tipus d’artistes, els que pinten 
per fer quadres i els que pinten per 
aprendre a pintar.

Jo m’incloc en el segon grup: la pintura em fa 
créixer i sé que mai en sabre prou.
Aquesta mostra d’aquarel·les és fruit d’un 
propòsit, com gairebé totes les exposicions 
que he fet, en aquest cas és el de fer una 
recerca per obtenir més coneixements 
d’aquest medi, l’aquarel·la; i una cosa que 
sovint em preocupa que és obtenir una 
paleta de colors adequada al treball que m’he 
proposat.

Més informació de l’artista:
https://joanlenam.wixsite.com/salichsart



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.
• CEAR. Comissió Espanyola Ajuda al Refugiat. A demanda. 
• ASSOCIACIÓ FILIPINO/CATALANA. Dissabtes de 18 a 20h.
• CENTRE BOLIVIÀ CATALÀ i BALLET TINKUNA. Dissabtes de 18 a 21h.
• ASSOCIACIÓ DE DONES MARROQUINES DE CATALUNYA. De dilluns a divendres de 
17 a 20h.
• AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN. Un cop al mes (consultar 
programació trimestral).

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

Espai per a dones.
Dimarts i dijous de 17 a 19’30h.
casalfamiliar@ccdrassanes.cat

CASAL FAMILIAR
DRASSANES

Façana principal del
Centre Cívic Drassanes

Façana principal del
Casal de Barri Folch i Torres

Tens entre 12 i 16 anys?
Tens ganes de fer activitats (esport, 
deures, cuina, sortides, Lliga de 
Valors,...) amb companys i companyes 
del barri? Vine a Franja Raval, inscriu-te 
i participa amb nosaltres!
Informació a les famílies:
Dimarts de 16 a 20h i dijous de 16 a 
17’30h. franja@cbfolchitorres.cat

De dilluns a divendres de 17 a 
20h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

PROJECTE FRANJA





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 21h.

ADRECES I HORARIS
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