AGENDA
HIVERN
2022
de gener a març

Drassanes

Centre Cívic Drassanes /
Casal de Barri del Raval

A causa de la situació actual s’han reduït les places de cada
taller 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 de totes les
activitats.

i

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.

TALLERS HIVERN 2022

INSCRIPCIONS
Usuaris/es participants als tallers de tardor: del 13 al 19 de desembre.
Nous usuaris/es: a partir del 20 de desembre fins al 14 de gener.
L’inici dels tallers serà a partir de la setmana del 24 de gener.
Centre Cívic Drassanes de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 21h i
dissabtes de 10 a 13’30h i de 16 a 21h.
Casal de Barri del Raval de dilluns a divendres de 9’30 a 21h.
També us podeu apuntar ON-LINE al web ccdrassanes.cat
La seva duració serà entre els mesos de gener, febrer i març.
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 al lliurament del resguard original d’ingrés al centre.
El temps fins al 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 ja que la inscripció és automàtica.
PREUS DELS TALLERS
9 sessions d’1h./setmana: 39’42€
9 sessions d’1’5h./setmana: 59’13€
6 sessions de 2h./setmana: 52’56€
3 sessions de 2h: 21’72€
2 sessions de 2h: 14’48€

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 (entre el 50 i el 75%).
Les inscripcions per aquests ajuts seran només presencials i fins al 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 7 de febrer al 7 de març.
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
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NOU

DANSA

DANSA AFRICANA

CLAQUÉ

Iniciació - dijous de 18’05 a 19’35h.
Avançat - dijous de 19’50 a 21’20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Dimecres de 20’20 a 21’50h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA
CONTEMPORÀNIA

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.

Dilluns de 10 a 11’30h.
Dimecres de 20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
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.

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

FLOW LATINO
Dimarts de 19’30 a 21h.
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
afrollatines 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).

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.

DANSES URBANES

BOOTY DANCE / TWERK

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

Dijous de 18’15 a 19’45h.
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 poderho 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.

DANCEHALL
Iniciació - 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 aprendrem “Dance
Moves” creats per ballarines jamaicanes.
Treballarem tècniques exclusivament per
a dones juntament amb la sensualitat i el
coneixement del nostre cos.

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.

TEATRE I RECURSOS TEATRALS
Tallers oberts a persones amb o sense experiència teatral prèvia

CLOWN

TEATRE EN ANGLÈS

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

Dimecres 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!

Orientat a alumnes d’iniciació al teatre que
tenen una prèvia base d’anglès.
El curs proposa un acostament a l’idioma i
al teatre en llengua original del dramaturg
Samuel Beckett.
Durant el curs, ens acostarem a les obres
de l’autor a través d’activitats com la lectura
de textos originals, l’entrenament físic, la
improvisació, la creació escènica i la interacció
lingüística, entre altres qüestions. Enfocarem
l’estudi de l’autor des d’una pedagogia actoral
basada en el Teatre Laboratori de Jerzy
Grotowski.
Els participants aprendran un entrenament
actoral, que suposa una important eina per a
la creació escènica. D’altra banda, de manera
transversal, el curs afavoreix l’exercici de
la llengua anglesa en cada trobada, tant de
forma pràctica com teòrica.

LLEGIM TEATRE
CLUB DE LECTURA
EN FEMENÍ
IMPROVISACIÓ
TEATRAL
Dimarts de 18 a 19’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Aprendrem tècniques i recursos per poder
improvisar i entrenar el “múscul creatiu” a fi
que 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.

CANT I TÈCNICA VOCAL
Dimarts de 19’30 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
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.
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Dimecres de 17’30 a 19h.
6 sessions quinzenals del 26
de gener al 6 d’abril
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Dins de la nostra “cambra pròpia”, ens
submergirem en l’univers particular de sis
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.

BENESTAR PERSONAL

PILATES

IOGA TERAPÈUTIC

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

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

Gimnàstica postural que ens ajudarà a sentirnos 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.

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 sentirvos 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.

HATHA VINYASA IOGA
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.

ESTIRAMENTS I
FLEXIBILITAT
Dimecres de 18’15 a 19’45h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
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 forçaelasticitat.

ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS
Dimarts de 20’15 a 21’15h.
Dimecres de 10 a 11h. - NOU Lloc: Centre Cívic Drassanes
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.

ARTS PLÀSTIQUES

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

GUITARRA FLAMENCA
D’ACOMPANYAMENT I
COMBO
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 tenirne coneixements previs prou sòlids.

RITMES DE LA
RUMBA CATALANA
Dilluns de 18 a 19’30h.
Lloc: Casal de Barri del Raval
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Aprèn els ritmes de la Rumba catalana de la
mà de CARABUTSÍ.
En aquest taller d’iniciació a la rumba catalana
aprendràs a tocar els ritmes bàsics d’aquest
estil musical.
Amb el cajón i les palmes, acompanyades de
guitarres i veus, cada dia serà un concert.

AQUAREL·LA
PER A PRINCIPIANTS
Dimarts de 19’45 a 21’15h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
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.

DIBUIX
Iniciació - dimecres de 18’30 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Aprendrem les tècniques bàsiques del dibuix
per 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.
Les classes estaran orientades als interessos
i les inquietuds personals de cada alumne/a.
Material a càrrec de l’alumnat.

DIARI CREATIU
Dilluns de 18’30 a 20’30h.
6 sessions quinzenals del 26 de
gener al 6 d’abril
Lloc: Centre Cívic Drassanes
T’agradaria potenciar la teva creativitat i tens
ganes d’experimentar? Et ve de gust tenir un
espai físic i mental per a tu mateixa? Regala’t
aquest mètode i aquesta trobada quinzenal
per deixar-te anar.
En sis sessions compartirem algunes tècniques
clau per fer servir el teu propi DIARI CREATIU,
un quadern personal eminentment visual, un
espai físic on experimentar i un moment mental
per a tu, de creació lliure per potenciar la teva
creativitat.
Aquest taller es realizarà de manera
presencial al centre, però podrá seguir-se en
línia en el mateix horari, si s’escull aquesta
modalitat. En qualsevol cas, es recomana
fortament assistir a la primera sessió de
manera presencial. Tot i que la base del
taller és el treball individual, el petit grup amb
qui es desenvolupa l’activitat és important
com a font d’inspiració i aprenentatge.

ARTS PLÀSTIQUES

BLUE CERÀMICA
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Curs INICIACIÓ:
Vols convertir un objecte de ceràmica quotidià
en una peça inspiradora i plena d’estil?
Aprèn a confeccionar el teu plat de ceràmica
pintat a mà per tu mateix/a. En aquestes dues
classes coneixerem les bases de les tècniques
i tots els materials necessaris per decorar les
teves peces (esmalts en suspensió, ceres,
llapis, papers de transferències, etc.)
Treballarem amb un dibuix predeterminat i
establirem el primer contacte amb aquesta
tècnica.
• Dijous 27 de gener i 3 de febrer de 19
a 21h.
Curs AVANÇAT:
Deixarem volar la imaginació amb la realització
de la teva pròpia idea i disseny materialitzada
en un plat (o diferents suports de ceràmica i
amb materials fàcils d’utilitzar a casa).
Començarem amb algunes nocions bàsiques
de dibuix i posarem en pràctica la tècnica d’
imprimació.
També treballarem el tipus de cocció idoni per
a la fixació, així com valuosos consells per a
cuidar i mantenir les vostres peces i donarles-hi un ús adequat.
• Dijous 10, 17 i 24 de febrer de 19 a 21h.
En tots dos cursos el material és a càrrec
de l’alumnat.

ARTS VISUALS

FOTOGRAFIA
RETRAT: DONES
DEL BARRI

G

Dimarts de 19 a 20’30h.
Lloc: Casal de Barri del Raval

N

Taller a càrrec de Denisse Barahona, on
la fotografia amb el mòbil es converteix
en el mitjà d’unió del grup per a la creació
d’un seguit de fotografies que s’exposaran
durant el 8M. Aprendrem a fer retrats
fotogràfics com a punt de partida per
explicar històries presents al barri del Raval.
Aquest taller és un projecte de dinamització
territorial que es durà a terme al Casal de
Barri del Raval amb la participació de les
veïnes i entitats.

COSTURA I PATRONATGE
Tots els tallers es fan al Centre Cívic Drassanes.

Necessaris coneixements bàsics de costura a màquina (enfilat, puntada recta, zig-zag).

MÀQUINA DE COSIR
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 28 de gener de 16’30 a 20’30h. (1 sessió de 4h.)
• Grup B: Dissabte 5 de febrer de 16’30 a 20’30h. (1 sessió de 4h.)
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 12 de febrer de 16’30 a 20’30h. (1 sessió de 4h.)

CONFECCIÓ DE...
KIMONO
Confeccionarem un abric kimono amb un patró
de la revista Burda que et podràs endur per
reproduir-lo les vegades que vulguis.
Ample, còmode i fàcil.

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

• Dilluns 7, 14, 21 i 28 de febrer de 19’30
a 21’30h.

• Dilluns 7, 14, 21 i 28 de març de 19’30
a 21’30h.

ACTIVITATS

CICLES

#ELRAVALÉSVERD
Durant el trimestre

GENEREM CINEMA
G

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.
Més informació a la publicitat específica i
a ccdrassanes.cat

DONART 2022
EL RAVAL EN FEMENÍ
Mes de març
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Dilluns 24 de gener a les 18’30h.
Durada: 1’30h.
A càrrec de Càmeres i Acció
Lloc: Casal de Barri del Raval

G

Mitjançant l’anàlisi cinematogràfic de diferents
escenes audiovisuals, es pretén crear un
debat sobre com l’audiovisual influeix en la
nostra percepció d’entendre el gènere.
Edat recomanada a partir de 14 anys.

G

Cicle amb exposicions, tallers i espectacles
al voltant de la dona. Un altaveu del talent
femení i la creació cultural de les dones del
Raval per a la comunitat i l’entorn artístic de
la ciutat. La finalitat és fomentar la creació
cultural de les dones, des del territori i amb
perspectiva de gènere.
Més informació a la publicitat específica i a
ccdrassanes.cat.

FESTIVAL MUTIS
Del 17 al 19 de març
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CINEMA INFANTIL
G

Com cada any, el Centre Cívic participa i
col·labora amb el Festival Mutis formant part
dels escenaris on es representen les noves
propostes de teatre independent.
Més informació a la publicitat específica i a
ccdrassanes.cat.

Durant el trimestre
Lloc: Casal de Barri del Raval

G

Programació mensual de cinema infantil i
familiar a les 18h.
Més informació a la publicitat específica i a
casaldelraval.cat.

LA MIDA NO IMPORTA
Festival internacional de
curtmetratges al Raval
Del 20 al 22 de gener
Lloc: Casal de Barri del Raval
La mida no importa és un festival cinematogràfic
de curtmetratges d’abast internacional.
Tracten, a través de diferents gèneres i codis
expressius, de les vivències personals i
quotidianes, de les múltiples i diverses relacions
humanes, del diàleg i la interacció de valors
culturals… Tot això, fotograma a fotograma,
projectat al Raval, espectador i protagonista.
Més informació a lamidanoimporta.cat

ACTIVITATS

CIRCUIT BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
Hivern - Primavera 2022
Lloc: Centre Cívic Drassanes

G

El Centre Cívic participa en el programa d’aquest circuit cultural ple de propostes
escèniques, de gran qualitat i que es poden gaudir, de forma gratuïta, als escenaris de la
xarxa de centres cívics de la ciutat.
Trobareu la programació del circuit a: https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca
Per a tots els espectacles caldrà fer reserva prèvia a ccdrassanes.cat.
Aquesta és la programació:

¿QUÉ FUE DE ANDRÉS
VILLAROSA?

LA VOLTA AL MÓN
EN 80 TIES

A càrrec d’Associació Teorema
Teatre
Divendres 18 de febrer a les 20h.

A càrrec de Cia. La Protagonista
Dimecres 9 de març a les 20h.

Andrés Villarrosa es resisteix a l’oblit.
Després de més de vint anys de la seva
desaparició, vol fer el seu cant del cigne
particular. Ha tret el perruquí del calaix i
les jaquetes llampants de l’armari perquè
tornin a veure la llum del dia. I també ha
desempolsat les cintes de casset dels
instrumentals de playback que el van
acompanyar en les seves actuacions
aparentment més memorables.
D’aquesta manera, el respectable podrà
tornar a sentir les cançons emblema que
mai no el van fer famós, títols oblidables
com Hermano, La canción del guau guau,
Vaya chófer o Mambo Caracoles.

200.000 DONES
A càrrec de Cia. Càndida
Divendres 18 de març a les 20h.
Un total de 200.000 bruixes van ser
torturades i condemnades a mort a Europa
entre els segles XVI i XVII. La raó? Se les
acusava de provocar epidèmies, gelades i
morts sobrenaturals guiades pel diable.
La Joana, la Jaumeta i la Felipa, llevadora,
remeiera i pagesa, comparteixen una
mateixa preocupació i una por: ser
acusades, elles també, de bruixeria pels
seus oficis segons un llibre aprovat pel
Papa.

Per què és important El viatge de Egeria?
A qui li devem el WiFi i el Bluetooth? Com
és que Clara Schumann va deixar de
compondre? La Teoria de la Relativitat és
només d’A. Einstein? Quantes dones tenen
Premi Nobel?
Us proposem un viatge teatral i musical a
través del teatre documental, la performance,
les cançons, la imatge i la dansa amb el qual
descobrirem a 80 “ties”, sovint silenciades.
Viatjarem a través de la història i dels cinc
continents per conèixer el testimoniatge vital
d’aquestes “ties” fonamentals i veurem com,
encara avui, ens ressona el que van fer i tot
el que van ser.

¡PLAY!
A càrrec de UAL·LA!
Divendres 15 d’abril a les 20h.
Les cançons són la base d’un muntatge durant
el qual escoltareu tocar la guitarra, cantar, fer
sorolls de tota mena amb la boca, sobre la
taula on s’asseuen o amb objectes diversos.
No són cançons convencionals, però sempre
són divertidíssimes i sorprenents.
Són músics? Són actors? Els Ual·la són una
mica de cada, perquè els seus muntatges
són una mena de concert que no ho acaba
de ser del tot... Uneixen l’humor i la música
amb la reflexió i la consciència de la societat
i el món actual.

ACTIVITATS

HISTÒRIES DEL RAVAL:
COMBAT DE
DRAMATÚRGIES
Del 10 de gener al 19 de febrer
Lloc: Centre Cívic Drassanes

G

T’agraden les històries? En vols explicar
una? I si, a més, la convertim en una obra
de teatre i la veus representada? Com que
ens agrada el barri, l’únic que demanem
és que estigui ambientada o contingui
referències al Raval. Poden ser històries
reals o inventades, notícies o llegendes,
actuals, del passat o del futur.
Entre totes, un jurat triarà vuit històries.
Després, les convertirem en peces teatrals
i combatran davant del públic per triar la
millor.
Vols participar?
• Del 10 de gener al 19 de febrer envia’ns
la teva proposta per correu electrònic a
infomacio@ccdrassanes.cat
• Bases i més informació a la publicitat
específica i a ccdrassanes.cat.

DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

BORSA D’INTERCANVI
LINGÜÍSTIC
Durant tot l’any
Lloc: Casal de Barri del Raval

APRENEM... IDIOMES
G

La borsa d’intercanvi lingüístic és un servei
permanent del Casal de Barri.
És una activitat per fomentar l’aprenentatge
d’idiomes a través de la conversa i conèixer
noves persones del barri.
Apunta’t a la borsa enviant un correu electrònic
a dinamitzacio@casaldelraval.cat.

Tots els dissabtes
Organitza: Aprenem
Lloc: Centre Cívic Drassanes

G

Intercanvi i aprenentatge de diferents idiomes
(català, castellà, anglès, alemany, urdú,
portuguès, esperanto, xinès, italià, àrab, etc.).
Per a més informació: aprenem.blog.cat

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

PASSEJANT PELS
ESCENARIS DEL JAZZ
Durant el mes de gener
A càrrec d’Enric Bastida Paintinings
Lloc: Centre Cívic Drassanes
La meva obra abraça temàtiques on la
sensibilitat gestual i expressiva és molt
present i transpira seducció pel moviment i la
comunicació corporal. Fa més d’una dècada
que m’inspiro principalment en la força escènica
jazzística i el virtuosisme ple d’energia,
on vull captar la bellesa i la passió que es
transmet a cada fraseig musical. Les meves
obres, basades en fotografies i fotogrames
d’enregistraments, cerquen moments sublims
d’una actuació i recullen alguns dels músics
que formen part de la història del jazz.

XV EXPOSICIÓ MEMÒRIA
FOTOGRÀFICA DEL
RAVAL
Del 13 de desembre al 10 de gener
A càrrec de l’AIPCC
Lloc: Casal de Barri del Raval

ART JOVE RAVAL
Durant el mes de gener
Exposició col·laborativa
Lloc: Casal de Barri del Raval
Exposició col·laborativa de joves artistes del
barri del Raval.
Mostra de diferents tècniques artístiques.

DIBUIXOS
DESCONFINATS
Durant el mes de febrer
A càrrec d’Sketchers Dibuixem
Lloc: Centre Cívic Drassanes
En aquests últims i durs anys que estem vivint,
molts dibuixants, pintor, sketchers i il·lustradors
hem volgut representar les persones que hi han
estat i hi segueixen estant.
Encara que hem fet molts més dibuixos
reflectint les notícies que anaven succeint
diàriament a tot el món, en aquesta exposició
hem volgut representar alguns professionals
de la branca sanitària com agraïment a la labor
que estan fent en aquests durs moments.

VIOLÈNCIA 0
Durant el mes de març
A càrrec d’AFOCER (Agrupació
Foto Cerdanyola - Ripollet)
Lloc: Centre Cívic Drassanes
L’exposició mostra els diferents tipus de
violencia envers les dones: econòmica,
laboral, institucional, psicològica, física, sexual
i simbòlica.
Perquè per tal de combatre les violències més
visibles, cal comprendre que n’hi ha moltes
d’altres que les tenim incorporades a nivell
social i cultural.

BALCONS DEL RAVAL
Del 10 al 28 de febrer
Lloc: Casal de Barri del Raval

VEÏNES DEL BARRI
Durant el mes de març
Exposició col·laborativa
Lloc: Casal de Barri del Raval

SERVEIS

CESSIÓ D’ESPAIS
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).

Façana principal del
Centre Cívic Drassanes

Façana principal del
Casal de Barri del Raval

SERVEIS PERMANENTS
Barcelona Wifi i punt d’intercanvi de llibres durant l’obertura dels centres.

CASAL INFANTIL
DRASSANES
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 FAMILIAR
DRASSANES
Espai per a dones.
Dimecres i dijous de 17 a 19’30h.
casalfamiliar@ccdrassanes.cat

PROJECTE FRANJA
De dilluns a divendres de 17 a
20h.
Lloc: 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. info@casaldelraval.cat
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ADRECES I HORARIS
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.

CASAL DE BARRI DEL RAVAL
C/ Reina Amàlia, 31 | 08001 Barcelona
Telèfon 933 294 295
casaldelraval.cat
info@casaldelraval.cat
facebook.com/casaldebarrifolchitorres
twitter.com/CasaldelRaval
De dilluns a divendres de 9 a 21h.
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 21h.

