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A causa de la situació actual s’han reduït les places de cada 
curs per tal de garantir la distància de seguretat entre tots els 
participants.

A més, cada persona haurà de portar el seu material per fer el taller 
(instrument, màrfega de ioga,...) i l’ús de la mascareta serà obligatori 
per accedir al centre i durant el desenvolupament del curs.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol 
autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat 
inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés 
a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma 
virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, 
sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es 
consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import
de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.
Aquests possibles canvis seran comunicats amb antelació, així com el suport o 
plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.
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Usuaris/es participants als tallers d’estiu 2021: del 13 al 15 de setembre.
Nous usuaris/es: a partir del 16 de setembre fins al 30 de setembre.
L’inici dels tallers serà a partir de la setmana del 4 d’octubre.

Centre Cívic Drassanes de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 21’30h. 
Casal de Barri del Raval de dilluns a divendres de 9’30 a 20’30h.

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

TALLERS TARDOR 2021

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*
8 sessions d’1h./setmana: 34’07€.
7 sessions de 1’5h./setmana: 44’72 €
8 sessions d’1’5h./setmana: 51’10€.
8 sessions de 2h./setmana: 68’15€.

TARIFES REDUÏDES
Actualment les persones en situació d’atur i les persones amb una discapacitat reconeguda 
de més del 33% poden gaudir d’una reducció en la tarifa dels preus dels tallers culturals del 
centre cívic (entre el 50 i el 75%).
Les inscripcions per aquests ajuts seran només presencials i fins el 30 de setembre.
Imprescindible aportar la documentació necessària en el moment de fer la inscripció.

DEVOLUCIONS
La devolució del curs tan sols es farà quan un curs s’anul·li per part de l’organització.
El temps per recollir aquesta devolució serà del 18 d’octubre al 17 de desembre.
Una vegada iniciats els tallers no es retornarà, en cap cas, l’import de la inscripció. 

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:

G GRATUÏT N NOU



DANSA

Iniciació - dijous de 19 a 20’30h.
Lloc: Casal de Barri del Raval

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.

Dimecres de 20’20 a 21’50h.
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

Iniciació - dijous de 18’05 a 19’35h. 
Avançat - dijous de 19’50 a 21’20h.
Inici el 28 d’octubre i finalització l’11 
de desembre (7 sessions)
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA AFRICANA

Dilluns de 20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

INICIACIÓ AL BALLET

La dansa clàssica és la base per a molts 
altres estils de dansa. Ens ajuda a augmentar 
la nostra flexibilitat, a millorar la coordinació 
i a corregir mals hàbits posturals. A classe 
treballarem a partir dels exercicis principals de 
la barra i del centre.
Una bona manera de mantenir-se en forma, 
aprendre i divertir-se.

Dijmecres de 18’15 a 19’45h.
Lloc: Casal de Barri del Raval

SEVILLANES

Aprendrem a ballar les quatre sevillanes: 
tant la seva coreografia, com el compàs, 
l’estructura, els passos bàsics i les posicions 
del cos.
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Dimecres de 20 a 21’30h.
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.

Dijous de 19’15 a 20’45h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Integra els diferents ritmes i estils de ball, des de 
la seva arrel folclòrica, que pertany al continent 
llatinoamericà (bachata, merengue, salsa, 
rumba, cumbia i timba cubana) fins a les danses 
afrollatinas de Perú (festejo) i de Brasil (samba, 
capoeira, maracatú). També ens endinsarem 
als balls moderns que han sigut fusionats a 
partir del seu element urbà i d’improvisació 
(freestyle) i el flow (barreja de reggaetón, 
dancehall, electrònica, pop i hip hop). 

FLOW LATINO



DANSES URBANES

Dimarts de 18’20 a 19’50h.
Female Dance Hall - dimarts de
20’10 a 21’40h.
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 Female Dance Hall 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 - dijous de 18’15 a 19’45h.
Avançat - dijous 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
Iniciació - dimecres de 18 a 19’30h.
Avançat - dimecres de 19’45 a 21’15h.
Nivell obert - dimarts d’11’15 a 12’45h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Sembla que faci anys de l’última vegada 
que vam moure l’esquelet en una pista 
de ball; que falti molt per poder fer-ho de 
manera amena i amb les persones més 
properes...
Siguem realistes! Les ganes de ballar no 
ens les treu ningú, i l’esperança de poder-
ho tornar a fer envoltades/tats dels que 
més estimem tampoc! Si no vols perdre el 
ritme en el proper sarau, anima’t amb el 
twerking: no podràs parar!
Cal portar genolleres per poder fer tots 
els moviments còmodament.

BOOTY DANCE / TWERK



TEATRE I RECURSOS TEATRALS

Tallers oberts a persones amb o sense experiència teatral prèvia

Dilluns de 12 a 13’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

El teatre és com l’esport, es gaudeix veient 
i practicant-lo, i de retruc és beneficiós per 
l’alliberament emocional i físic. D’una manera 
o altra, tots som artistes innats, però pocs 
podem fer callar el jutge interior que ens frena 
i ens fa ser els/les més racionals i correctes 
possibles. Aquest taller servirà per despertar 
i explotar al màxim la nostra faceta artística 
mitjançant el teatre. I tu, seguiràs dormint? 
Basat en l’entrenament físic aprofundint 
en tècniques que potenciaran les nostres 
habilitats físiques, emocionals i d’alliberament.  
A través del teatre i el moviment superarem 
els nostres punts febles i desenvoluparem la 
nostra faceta més emocional i creativa.

TEATRE I
ALLIBERAMENT Dijous de 20 a 21’30h.

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

Dirigit a cantants, actrius, 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 19’30 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CANT I TÈCNICA VOCAL

Taller de teatre anual.
Sessió oberta informativa dimecres 6 
d’octubre.
Dirigit a persones de totes les edats, en 
aquest taller combinarem tècniques teatrals 
diverses i treballarem tots els aspectes de la 
interpretació per finalitzar el curs amb una 
representació oberta al públic.
Treballarem al teatre del centre.

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

FEM TEATRE!
G



TEATRE I RECURSOS TEATRALS BENESTAR PERSONAL

Dilluns de 20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

No heu pogut sortir gaire de casa recentment? 
Tot i fer una mica d’exercici us noteu rovellats/
des i no sabeu ben bé per què?
El ioga és una forma d’exercici mil·lenària 
que us ajudarà moltíssim a destensar el cos, 
eliminar hàbits posturals incorrectes i a sentir-
vos molt millor física i mentalment; també 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

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.

Dimecres de 18’15 a 19’45h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ESTIRAMENTS I
FLEXIBILITAT

Dimarts de 18 a 19’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Aprendrem tècniques i recursos per poder 
improvisar i entrenar el “múscul creatiu” perquè 
ens ajudi a construir petites dramatúrgies 
espontànies. Si tens ganes de jugar amb el teatre, 
el cos, la veu i la creació d’històries i personatges, 
improdera’t! 
Un laboratori d’experimentació i aprenentatge 
100% pràctic per a persones amb o sense 
experiència.

IMPROVISACIÓ
TEATRAL

N

Dimecres de 17’30 a 19h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Dins de la nostra “cambra pròpia”, ens 
submergirem en l’univers particular de nou 
dones de teatre. 
Un espai per intercanviar opinions i lectures; una 
manera d’apropar-se al teatre en femení des del 
text per descobrir-lo a poc a poc i poder gaudir-lo 
més enllà de l’escenari.

LLEGIM TEATRE
CLUB DE LECTURA

N

La meditació és una pràctica mil·lenària 
d’Àsia que aporta molts beneficis psicofísics 
i és cada vegada més recomanada per a 
baixar els nivells d’estrès que produeix la vida 
moderna. Us convidem a descobrir l’aspecte 
més pràctic d’aquesta manera de treball 
interior que cada dia té més seguidors al 
voltant del món sencer. 

Dimecres de 19’45 a 20’45h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

MEDITACIÓ
PER A PRINCIPIANTS

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

MÚSICABENESTAR PERSONAL

Dimarts de 18’30 a 20h.
Dimecres de 10 a 11’30h.
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

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 18’15 a 19’45h.
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 20’15 a 21’15h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS

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

En un ambient semblant al d’un corrillo 
flamenco, aprendrem d’una banda a 
acompanyar el cante amb la guitarra i les 
palmes. En diferents pals, estudiarem les 
rodes d’acords adients a cada cante i el seu 
desplegament rítmic, així com a incorporar 
falsetes quan sigui necessari.
D’altra banda, aprendrem també 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.
Aquest taller mixt requereix haver superat el 
curs d’iniciació a la guitarra flamenca o tenir-
ne coneixements previs prou sòlids.

GUITARRA FLAMENCA 
D’ACOMPANYAMENT I
COMBO

ARTS PLÀSTIQUES

Iniciació: Aprendrem les tècniques bàsiques 
del dibuix per a poder representar qualsevol 
imatge que desitgem i aconseguir una 
composició en l’espai bidimensional. 
Treballarem amb fotografies o objectes 
quotidians, observant les proporcions, llums i 
ombres; amb llapis i carbonet.
Avançat: Aprofundirem les tècniques del 
dibuix en rostres, figura humana i paisatges, 
incorporant nous materials, com la tinta 
xinesa, el llapis i el pastel. 
Mitjançant l’observació d’imatges treballarem 
per a desenvolupar la creativitat i composició 
segons la inquietud de cada participant.

Les classes estaran orientades als interessos 
i les inquietuds personals de cada alumne/a.
Material a càrrec de l’alumnat.

Iniciació - dimecres de 18’30 a 20h.
Avançat - dimecres de 20’10 a 21’40h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DIBUIX



COSTURA I PATRONATGE

Curs INICIACIÓ:
T’agradaria aprendre a cosir a màquina? Tens una màquina de cosir i no saps per on començar?
En aquest taller aprendrem les nocions bàsiques de la màquina de cosir (enfilar l’agulla, puntada 
recta, corba, tensions, etc.) mitjançant exercicis pràctics. Coneix la teva màquina!

• Grup A: Divendres 8 d’octubre de 17 a 21h.
• Grup B: Dissabte 15 d’octubre de 17 a 21h.

Curs AVANÇAT:
Aprendràs 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 30 d’octubre de 17 a 21h.

INICIACIÓ A LA MÀQUINA DE COSIR

Aquest taller està pensat per a donar una segona vida al teu armari, ja sigui per mitjà 
d’arranjaments (canviar cremallera, escurçar, allargar, estrènyer) o customitzant les peces 
(agregant detalls per a personalitzar-les).

• Del 4 d’octubre al 15 de novembre.
  Dilluns 17’15 a 19’15h.
• 6 sessions de 2h. - 51’11€

TALLER OBERT D’ARRANJAMENTS

ARTS PLÀSTIQUES ARTS VISUALS

La fotografia és un llenguatge expressiu, i no 
cal  tenir una càmera molt cara o conèixer la 
tècnica per a utilitzar-la. Tots podem aprendre 
a treure fotografies de les nostres emocions i 
totes elles són benvingudes. Ho farem junts, 
jugant amb les càmeres dels nostres mòbils 
i deixant-nos portar per una creativitat que, 
potser, no pensaves tenir! T’hi atreveixes?
Material a càrrec de l’alumnat.

Dijous de 19 a 20’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

FOTOGRAFIEM
LES EMOCIONS

N

Aprendrem les tècniques bàsiques de 
l’aquarel·la atenent el color, el valor i la 
composició, a través de l’observació d’imatges, 
ja siguin flors, natures mortes o paisatges i 
experimentant les possibilitats que aquest 
material ens brinda.
Les classes estaran orientades als interessos 
i les inquietuds personals de cada alumne/a.
Material a càrrec de l’alumnat.

Dimarts de 19’45 a 21’15h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

AQUAREL·LA
PER A PRINCIPIANTS

N

G

Tots els tallers es fan al Centre Cívic Drassanes.
Necessaris coneixements bàsics de costura a màquina (enfilat, puntada recta, zig-zag).

LLENCERIA
Aprendràs a confeccionar un 
conjunt de roba interior (calça + 
sostenidor bralette) a partir de 
patrons predeterminats i a fer 
modificacions del patró, en cas 
necessari, per ajustar-lo a les 
teves mesures o gustos.

• Dilluns 4,11,18 i 25
d’octubre de 19’30 a 21’30h.

• 4 sessions de 2h. - 34’07€

DESSUADORA
Aprendràs a confeccionar 
una dessuadora amb màniga 
“raglán” a partir d’un patró 
predeterminat, així com a 
modificar el patró (llarg), tallar 
la tela i etcètera, fins acabar 
la peça.

• Dilluns 8,15, 22 i 29 de
novembre de 19’30 a 21’30h.

• 4 sessions de 2h. - 34’07€

MOTXILLA
Confeccionarem una motxilla 
molt pràctica i completa amb 
butxaques exteriors, butxaca 
interior amb cremallera, folre 
i anses regulables.

• Dilluns 13 i 20 de
desembre de 18’30 a 21’30h.

• 2 sessions de 3h. - 25’56€

CONFECCIÓ DE...



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. 

• CAMINS DEL REC COMPTAL
21 de novembre a les 9’30h.

• LA LAMPISTERIA DE CASA
24 de novembre a les 17h.

• ELECTRICITAT DE LA LLAR
29 de novembre a les 17h.

• CREA EL TEU PROPI PERFUM
  EMOCIONAL

14 de desembre a les 18h.
• PATINETS ELÈCTRICS (reparació)

15 de desembre a les 17h.

Més informació a la publicitat específica 
i a ccdrassanes.cat

Durant el trimestre

#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

G

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

G

Activitats per impulsar una transició alimentària 
cap a la sostenibilitat per aconseguir enfortir 
les economies locals sostenibles i millorar la 
salut de les persones, així com la del conjunt 
del planeta.

• Plàstic al mar, plàstic al plat
Xerrada a càrrec d’Anna Bozzano.
3 de novembre a les 19’30h. 

• Què menjàvem? Què mengem? 
Xerrada a càrrec d’Eva Saumell i Olivella.
10 de novembre a les 19’30h.

• Fruïts silvestres de tardor: usos
  medicinals i culinaris

Taller teòric demostratiu a càrrec de Judith 
Ramirez. 17 de novembre a les 18’30h. 

• L’Escudellòmetro
Lectura dramatitzada a càrrec d’Eva Saumell i 
Olivella. 24 de novembre a les 19’30h.

Més informació a ccdrassanes.cat.

Mes de novembre
Lloc: Centre Cívic Drassanes

BARCELONA CAPITAL 
MUNDIAL DE
L’ALIMENTACIÓ
SOSTENIBLE

G



ACTIVITATS

Espectacle essencialment de mímica i 
clown, amb elements de ball. Es tracta d’un 
projecte de creació artística en què el teatre, 
la cançó, el clown i la mímica es barregen per 
contar la història d’una dona que -finalment, 
després de vagar infinitament-, es troba a si 
mateixa i aprèn a córrer amb les llobes -llur 
consciència-. 
En totes nosaltres, dones, hi ha una Joker 
disposada a revelar qui som verdaderament 
i transformar cada moment de la nostra vida. 
Autora, directora i clown protagonista: Claudia 
Cantone / Text i traduccions: Xesco Izquierdo 
/ Supervisió a la direcció i expressió corporal: 
Carlo Mo.

A càrrec de Claudia Cantone
Dimecres 8 de setembre a les 20’30h.

JOKER

Amb l’ajuda d’un flashback, presentem la 
vida de la Maia i la Mariana, des del seu 
enamorament accidental fins a la irrupció 
d’unes noces. Després de molt de temps 
sense veure’s, dues persones amb notòries 
diferències hauran d’enfrontar-se a les seves 
pors, passats, famílies i tot d’actes imposats 
per a descobrir si encara encaixen en la vida 
romàntica de l’altra.
Creació i intèrpretació: Sara Bayoumi i Anahí 
Patiño.

A càrrec de La Polla Teatre
Dijous 30 de setembre a les 20h.

INSERTAR TÍTULO

Una performance, live, espectacle actiu, en 
el qual presentarem el projecte pedagògic i 
escènic que oferim des del Centre Cívic.
Un concert en directe, un viatge a través 
del cinema i una mostra dels exercicis 
multidisciplinars... Tota una experiència!
Pintem la música es un projecte desenvolupat 
per en Rafa Castanyer amb la col·laboració 
de  Jesús Portela, Sergi Pedró i Eva Ortega.

A càrrec de Rafa Castanyer
Divendres 8 d’octubre a les 20h.

PINTEM LA MÚSICA

Davant el públic es presenta algú que afirma 
ser el famós artista urbà. 
Una obra de teatre diferent que ens 
submergeix en l’apassionant món del grafit, 
de l’art urbà, de l’art de guerrilla, del tag, del 
rap i el hip hop... I com diu el protagonista 
d’aquesta història: “l’Art Urbà és l’art més 
honest, perquè no has de pagar entrada per 
a gaudir-lo i perquè conserva l’efímer de la 
creació, tic-tac efímer”
A més, l’obra conté la creació en directe, a 
temps real, dels aerosols i diferents materials 
de l’artista urbana Julia Mulet. També, en 
estricte directe, la valuosa aportació del 
músic de Rap: Pokotakto.
Autor i intèrpret: Nelson Vera / Direcció: Alexa 
Vivas Guittard / Artista urbana i grafit: Julia Mulet 
Ortega / Grafit i rap: Pokotakto.

A càrrec de Nelson Vera
Dissabte 23 d’octubre a les 19h.

SOC BANKSY

Cicle que es nodreix del treball de residències artístiques que es realitza al centre. 
Fruit d’aquesta tasca, es genera un programa de propostes d’arts escèniques, gratuïtes, 
variades i obertes a tots els públics.
Per a tots els espectacles caldrà fer reserva prèvia a informacio@ccdrassanes.cat.
Aquesta és la programació:

De setembre a desembre
Lloc: Centre Cívic Drassanes

RESIDÈNCIES TARDOR 21
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ACTIVITATS

Sandra Artigas i Dani Pérez portaran a l’oient 
amb la seva música a través d’un viatge de 
textures i colors al seu propi món creatiu. 
Experimentant amb la llibertat musical 
i el balanç entre avantguarda i tradició, 
escoltarem a veu i guitarra en rigorós directe, 
des de jazz o música brasilera a temes 
propis.
Veu: Sandra Artigas / Guitarra: Dani Pérez.

A càrrec de Sandra Artigas
Dissabte 13 de novembre a les 19h.

CONCERT
SANDRA ARTIGAS

Roots és una recerca corporal que té com 
a punt de partida les fotografies de l’artista       
@AndreiFarcasanu. És un diàleg entre dos 
universos que s’expressen diferent però 
que tenen en conjunt el tracte personal 
i el minimalisme que evoca precioses 
manifestacions del subtil.
La perfomance convida a reflexionar sobre 
com neixen les propies arrels, què passa amb 
elles en el transcorregut de la nostra vida i com 
ho portem en els diversos paisatges que vivim.
Creació i interpretació:  Valentina Ursache / 
Imatges: Andrei Farcasanu.

A càrrec de Valentina Ursache
Dissabte 20 de novembre a les 19h.

ROOTS

De Cervantes no se sabia i no se sap res. 
No sabem quina pinta tenia. Desconeixem 
com pensava i sentia, ja que no va escriure 
ni una sola línia en primera persona. 
Tampoc conservem cap document de la 
seva vida privada. La vida de Cervantes 
és una fabulació mítica creada de manera 
interessada pels erudits a partir del rastreig 
en arxius i la interpretació d’allò que va 
escriure com a ficció.
Amb el joc teatral, els actors desmuntaran l’arrogància d’un personatge mític i inexistent 
batejat com a Miguel de Cervantes Saavedra, i ens desvetllaran la quotidianitat d’un ésser 
humà, igual a qualsevol altre, anomenat Miguel. L’hem titulat Cervantes i el joc de l’oca perquè 
aquest era el joc predilecte de Felip II i de la seva cort i perquè va existir un particular joc de 
l’oca dit La filosofia cortesana on va col·laborar Cervantes. Però sobretot, per fer-li l’ullet al 
sentit de l’humor tan present a la seva obra.
Espectacle en català. Versió en castellà el dia 9 de gener.

A càrrec de Cia. Botarga
Dissabte 11 de desembre a les 20h.

JOC DE LA OCA

Convidem l’espectador a perdre el temps 
lliure i desacomplexadament com a acte de 
resistència a la productivitat salvatge en la 
qual vivim immersos. No se’ns permet perdre 
el temps i això ens fa preguntar-nos: per a què 
l’hem de fer servir? Se’ns diu que hem de ser 
útils i alhora viure i gaudir el moment. 
Aquestes dues imposicions se’ns presenten 
contradictòries per l’esperit, però tenen sentit 
dins un sistema que de tot en treu profit. Fins i 
tot el nostre temps “no-productiu” hi està lligat 
des del consum del lleure. 

A càrrec de Cia. La Berguny
Divendres 5 de novembre a les 20h.

NO ÉS NECESSARI
ANAR A LA PLATJA 

Camila, una dona prop dels quaranta, soltera 
i sense fills, sent solitud. El seu entorn social 
més pròxim viu una realitat completament 
diferent a la seva: casats, amb o sense fills, 
fan vida en parella o de família i estan molt 
ocupats. Se sent volguda per tots ells/as, 
però encara així, se sent sola. Percep que 
la societat no està dissenyada per a qui no 
té parella o una família formada, i això no li 
agrada. Davant aquesta situació, idea un pla 
que li acabarà portant algun problema.

A càrrec de Ximena Marsé
Divendres 10 de desembre a les 20h.

LA POSIBILIDAD DE...



ACTIVITATS

Avui en Sabanni arriba disposat a veure 
un espectacle. Però... Ostres, tu! Està ben 
despistat! Sembla que és ell qui ha d’actuar! 
I no hi comptava! I ara què, Sabanni? 
Tranquils, no passa res! Amb unes gotes 
de màgia, un polsim de bogeria, la bona 
companyia del Mestre Vallcorba i el seu 
inseparable colom Jordi, la faran grossa!
És un espectacle fresc i divertit que trenca la 
quarta paret i posa cara a cara el públic i un 
pallasso amb les seves bogeries.

A càrrec de Cia. Sabanni
Divendres 22 d’octubre a les 18h.
Lloc: Jardins de les Voltes d’en Cirés

AMB P DE PAYASO

Qui no voldria perdre’s als camps de lliris 
o de gira-sols que va pintar Vincent Van 
Gogh, per passejar entre els camps de blat o 
entre les vinyes? A qui no li agradaria tornar 
a passejar la mirada pels cels estrellats o 
seure en una de les terrasses d’un dels petits 
cafès que va immortalitzar als seus quadres 
l’artista neerlandès, un dels més grans, a 
qui la seva passió artística va fer vorejar els 
camins de la bogeria?

A càrrec de Versus Teatre
Divendres 12 de novembre a les 20h.

VAN GOGH

Tres personatges i l’espera. L’eterna espera 
que pateixen els milers de refugiats després 
d’haver fet el viatge més llarg i difícil de 
les seves vides. L’espera eterna, sense 
informació, en un camp de refugiats.
La Júlia, voluntària, arriba a un camp de 
refugiats a Grècia i coneix en Hadi, un 
refugiat sirià. Comencen a comunicar-se 
amb una pissarra: paraules i dibuixos. 
Mig en català, mig en anglès, mig en àrab. 
S’entenen com si fossin amics de tota la 
vida. A aquesta complicitat s’hi afegeix la 
Samura, la germana d’en Hadi. La passió 
que comparteixen per la literatura es 
materialitza en un projecte per construir una 
biblioteca al camp.

A càrrec de La Viciosa
Divendres 19 de novembre a les 20h.

ALHAYAT
O LA SUMA DELS DIES 

T’has emprovat mai una perruca? Has 
sentit que, en canviar de pentinat, podries 
convertir-te en un personatge diferent i viure 
experiències desconegudes? 
Aquesta és la premissa de l’espectacle Under 
The Pelucas, del duet còmic Cia. Dejabugo, 
format per Judit Martín i Emma Bassas. Sota 
cada perruca s’amaga un personatge, i en 
aquest espectacle d’humor inclassificable 
coincideixen tota mena de personatges i 
situacions delirants i inesperades.

A càrrec de Cia. Dejabugo
Dissabte 30 d’octubre a les 20h.

UNDER THE PELUCAS 

El Centre Cívic Drassanes forma part del circuit d’arts escèniques Barcelona Districte 
Cultural, on podeu trobar propostes de gran qualitat de forma gratuïta.
Aquesta es la programació:

D’octubre a desembre
Lloc: Centre Cívic Drassanes

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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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@casaldelraval.cat

Del 6 al 30 de setembre
A càrrec d’Antonela Maria Lauri 
Lloc: Centre Cívic Drassanes

SOM NATURA

L’Antonela, a través de l’imaginari artístic, 
utilitza les màscares com el símbol ancestral de 
connexió entre l’humà i el natural: 

Sento la màscara com aquell símbol 
amb el qual qualsevol ésser humà 
pot identificar-se, i fins i tot regenerar 
aquesta unió perduda i oblidada amb 
la natura.
Les màscares ens representen a tots, 
amb elles som tots i ningú al mateix 
temps.
En elles viu l’humà i el natural, per a 
fondre’s junts en un únic ésser.

Durant el mes d’octubre
A càrrec de Colectivo Imaginario 
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CONFINES

El terme confí fa pensar en límits, en fronteres; 
en una cosa llunyana, inassolible…
Una línia que divideix, una fractura que suscita 
una sèrie de dicotomies...

Durant el mes de novembre
A càrrec de l’Agència de Residus 
de Catalunya
Lloc: Centre Cívic Drassanes

MARVIVA

Cada any s’aboquen enormes quantitats de 
residus al mar Mediterrani. Aquest projecte 
pretén reduir l’impacte de les deixalles sobre la 
fauna i aconseguir aigües més netes i amb una 
millor qualitat.

Durant el mes de desembre
A càrrec de la FAVB - Federació 
d’Associacions Veïnals de Barcelona
Lloc: Centre Cívic Drassanes

BARRI, ESPAI DE
CONVIVÈNCIA (BEC)



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).

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.
Dimecres 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 del Raval

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 del Raval

PROJECTE FRANJA



CASAL DE BARRI DEL RAVAL
C/ Reina Amàlia, 31 | 08001 Barcelona
Telèfon 933 294 295
cbfolchitorres.cat
info@casaldelraval.cat
facebook.com/casaldebarrifolchitorres
twitter.com/CasaldelRaval
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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