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CENTRE CÍVIC DRASSANES
De dilluns a divendres de 9 a 14’30h i de 16 a 22h.
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 21h.

INSCRIPCIONS
Del 20 de març al 10 d’abril.
Inscripcions per internet: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/drassanes

INICI DELS TALLERS
A partir de la setmana del 17 d’abril
La seva duració serà entre els mesos d’abril, maig i juny.
Podeu consultar el preu a l’apartat específic de cada taller.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
El pagament del curs es pot fer en línia o presencial, mitjançant targeta de 
crèdit o ingrés bancari; en aquest cas no es considerarà formalitzada la 
inscripció fins al lliurament del resguard original d’ingrés al centre, el temps 
de lliurament del resguard és de 48 hores.

INSCRIPCIONS

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
Les persones en situació d’atur i les persones amb una discapacitat 
reconeguda de més d’un 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 ajusts seran només presencials i fins al 
10 d’abril.
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 o per falta d’alumnes. El temps per recollir aquesta devolució, 
en el cas de pagament presencial, serà del 17 d’abril al 16 de juny.
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 del curs 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.



TEATRE

Dimecres de 20 a 21’30h.
Tallerista: Marco Di Tieri

El curs proposa un apropament a l’idioma 
i al teatre. Treballarem a través d’activitats 
com l’entrenament físic, la improvisació, la 
creació escènica i la interacció lingüística. 
Enfocarem l’estudi 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. I, de manera transversal, el curs 
afavorirà l’exercici de la llengua anglesa, 
tant de forma pràctica com teòrica.

TEATRE EN ANGLÈS

Dimecres de 17’30 a 19h.
Sessions quinzenals
Tallerista: Eva Saumell

Dins de la nostra “cambra pròpia”, 
ens submergirem en l’univers 
particular de 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.

Caldrà recollir l’exemplar al 
Centre per poder llegir-lo abans 
de cadascuna de les sessions.

LLEGIR TEATRE EN
FEMENÍ - CLUB DE 
LECTURA

G

Dijous de 18 a 19’30h.
Tallerista: Rocío Raval, de
Improderadas

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 



DANSATEATRE

Dijous de 20 a 21’30h.
Tallerista: Claudia Cantone

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

CLOWN

Dilluns d’11 a 12’30h. 
Dimecres de 20 a 21’30h.
Tallerista: Trinidad García Espinosa, 
de Colectivo Deria + Rectificadora

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, les direccions, el flux, etc.

Dilluns de 18 a 19’30h. 
Tallerista: Elena García

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.

Iniciació:
Dimarts de 18’30 a 20h.
Female Dance Hall:
Dimarts de 20 a 21’30h.
Tallerista: Esmeralda Sánchez

El Dancehall és un estil musical i de ball 
provinent de l’illa de Jamaica, originat 
a finals dels anys 70, que ha anat 
evolucionant socialment creant una gran 
quantitat de moviments lligats a les seves 
arrels africanes, folklore i als ritmes de l’illa. 
Musicalment, es caracteritza per ritmes 
més ràpids que en el reggae, és sobretot 
energia i actitud. 
Si tens ganes de conèixer una cultura i 
moure’t sense parar aquest és el teu estil.

Al curs Female Dance Hall aprendrem 
“Dance Moves” creats per ballarines 
jamaicanes. Treballarem tècniques i 
“grooves” exclusivament per a noies 
dins del Dance Hall; juntament amb la 
sensualitat i el coneixement del nostre cos 
com a dones.

DANCEHALL

Divendres de 17’30 a 19’30h.
Tallerista: Adelaida Henao

A través d’exercicis de dansa, teatre i circ 
aprendrem a entrar profundament en el 
nostre ésser. 
Això ens permetrà presentar-nos davant 
l’altre i gaudir del ventall de possibilitats 
que ens ofereix el nostre cos.
En aquestes classes buscarem connectar 
ànima i cos per a gaudir de l’expressió 
autèntica del moviment i ballar amb major 
llibertat.

EXPRESSIÓ
CORPORAL

N

Dijous de 18’30 a 20h.
Tallerista: Claudia Cantone

Taller sobre l’estudi, exploració i creació 
escènica del Bufó del rei i la seva comèdia. 
Esmentat sovint de diverses maneres, el 
bufó, alter ego del rei, representa el poder 
invers, el caos primordial, el desordre 
social, la rebel·lió. 
Existeix des de temps immemorials en 
totes les cultures, romanent sempre 
al marge de la societat, fins i tot sent 
essencial pel seu funcionament. 
L’objectiu del curs és la creació escènica 
del nostre propi bufó personal, com a 
viatge d’exploració i integració dels nostres 
oposats, a través d’exercicis vivencials, 
improvisacions i una sessió d’artteràpia.

EL BUFÓ DEL REI
L’ART DE L’ABSURD I
L’HUMOR DADAISTA

N



DANSA

Iniciació:
Dimecres de 20 a 21’30h.
Intermedi:
Dimecres de 18’30h a 20h.
Tallerista: Julia Hernamperez, de 
Kim Jordan Creations

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 amb qui més estimem 
tampoc!
Si no vols perdre el ritme o desentonar en 
el proper sarau, anima’t amb el twerking, 
no podràs parar! 

Porteu genolleres per poder fer els 
moviments còmodament

BOOTY DANCE / TWERK

Intermedi:
Dimecres de 20’20 a 21’50h.
Tallerista: Sara Macchiavelli

CLAQUÉ

Amb el claqué explorarem el món de la 
dansa i de la música d’una forma divertida 
i dinàmica, ja que ens permet, no només 
expressar-nos mitjançant el moviment 
corporal sinó també, poder “tocar un 
instrument”, que en aquest cas seran les 
sabates.

Iniciació:
Dimecres de 18’30 a 20h.
Intermedi:
Dimecres de 20 a 21’30h.
Tallerista: Jara Puig

Allibera la pelvis i les vergonyes al ritme 
de la música més moderna del continent 
africà amb una fusió d’estils i passos de 
diversos països. Un taller per fer un tastet 
de la tècnica, passos i coreografia de 
l’estil i una oportunitat per deixar anar les 
tensions i explorar el propi cos.

AFROBEAT

MÚSICA

Dilluns de 18 a 19h.
Tallerista: Bernat Jiménez de
Cisneros

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. 

Imprescindible portar instrument.

GUITARRA FLAMENCA

Dimarts de 18’30 a 19’30h.
Tallerista: Ana Yanini

Treballarem cançons de teatre musical 
tant de manera individual, coral com en 
petites formacions. Farem una introducció 
a la tècnica vocal, fraseig, estil i repertori 
d’aquest gran gènere. 
Si t’agrada cantar i ets un amant del teatre 
musical, aquest és el teu taller! 

CANT PER 
TEATRE MUSICAL

N

Dimarts de 19’30 a 21h.
Tallerista: Ana Yanini

Dirigit a cantants, a actrius i 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.

TÈCNICA VOCAL I CANT



MÚSICA

Iniciació:
Dimarts de 18 a 19’30h.
Intermedi:
Dimarts de 19’30 a 21h.
Tallerista: Exequiel Coria

Aprendrem els rudiments de 
l’acompanyament de cançons a través 
d’exemples coneguts: els acords bàsics, 
els patrons rítmics característics i 
l’estructura elemental de les cançons. 
Treballarem la coordinació de les dues 
mans, posant acords correctament 
amb l’esquerra i, alhora sense perdre el 
compàs, farem patrons de rasgueado i 
arpegi amb la dreta.

GUITARRA ESPANYOLA

Dilluns de 19 a 20h.
Tallerista: Bernat Jiménez de
Cisneros

Aprendre el llenguatge de les palmes 
és la millor porta d’entrada al Flamenc. 
A través d’uns exercicis progressius, 
entrenarem la coordinació de palmes i 
peu, i dominarem les “bases” dels quatre 
sistemes rítmics principals: Sevillanes i 
Fandango de Huelva, Tango i Rumba, 
Soleá i Alegria, i Bulería.

PALMES FLAMENQUES

Dilluns de 20 a 21’30h.
Tallerista: Bernat Jiménez de
Cisneros

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 fet el 
curs d’iniciació a la guitarra flamenca 
o tenir-ne coneixements previs prou 
sòlids.

COMBO FLAMENC

ARTS CREATIVES

Ens iniciarem en el món de la il·lustració 
a través de nocions bàsiques de dibuix, 
per a després aconseguir el nostre propi 
estil. Descobrirem els diversos tipus de 
materials: retoladors, llapissos, colors 
pastel, tinta negra xinesa, etc. per al 
desenvolupament il·lustratiu de les nostres 
idees.
Farem volar les nostres fantasies amb la 
finalitat de crear la nostra pròpia història 
plasmada en una llibreta 100% auto 
produïda, com a projecte de final de curs.

Les classes estaran orientades a l’interès i 
inquietud de cada alumne.
Material a càrrec de l’alumnat.

Dimecres de 18’30 a 20h.
Tallerista: Federico Marigonda

EXPLICA LA TEVA
HISTÒRIA A TRAVÉS DE
LA IL·LUSTRACIÓ 

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, experimentant les possibilitats 
que aquest material ens ofereix.

Material a càrrec de l’alumnat.

Dimarts de 19 a 21h.
Tallerista: Federico Marigonda

AQUAREL·LA 
PER A PRINCIPIANTS

Aprendrem les tècniques bàsiques del 
dibuix per a poder representar qualsevol 
imatge que desitgem i obtenir una 
composició en l’espai bidimensional. 
Treballarem amb fotografies, objectes 
quotidians o sortida a l’exterior, observant 
les proporcions, llums i ombres; amb llapis 
i carbonet.

Material a càrrec de l’alumnat.

Dijous de 19 a 20h.
Tallerista: Federico Marigonda

INICIACIÓ AL DIBUIX

ARTS PLÀSTIQUES



ARTS CREATIVES

T’agradaria potenciar la teva creativitat i 
tens ganes d’experimentar? 
Compartirem algunes tècniques clau 
per fer el teu propi diari vital, 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.

Material a càrrec de l’alumnat.

Dissabte 17 de juny de 10’30 a
13’30h.
Tallerista: Kura Kura Clementina

DIARI CREATIU

MANUALITATS

Taller d’Ecoprint.
Descobreix els colors que ens proporciona 
la naturalesa i dona-li nova vida a la teva 
roba! 
Treballarem amb fulles, escorces, flors 
i pigments naturals per a intervenir una 
peça de vestir a més d’un mostrari per a 
conèixer més sobre aquesta tècnica. 

No es requereix experiència prèvia.
Cal portar una peça de cotó per 
manipular.

Dissabte 22 d’abril de 10’30 a
13’30h.
Tallerista: Ina Olavarria, Mardeolas

PERSONALITZA
LA TEVA ROBA

N Taller d’enquadernació artesanal. 
Realitza amb les teves pròpies mans un 
objecte d’ús personal. 
En aquest taller aprendrem la tècnica 
d’enquadernació manual Copta, la qual 
està basada en la unió de diferents 
quadernets a través de la costura 
cadeneta. 

No es requereix experiència prèvia.

Dissabte 20 de maig de 10’30 
a 13’30h.
Tallerista: Ina Olavarria, Mardeolas

FES LA TEVA PRÒPIA
LLIBRETA

N



ARTS CREATIVES

Aprendràs tot el procés de confecció, des 
de modificar un patró, tallar la tela… fins a 
acabar la peça. Fes-te la roba al teu gust!

• CONFECCIÓ D’UNA BOSSA - 24 d’abril
Aprendrem a fer una bossa ampla, folrada, 
amb butxaca interior i cinta per a les claus. 
Caldrà abonar 12€ al professor a l’inici de 
la sessió en concepte de tela exterior, tela 
interior, mosquetó i cinta.

• CONFECCIÓ D’UNA PEÇA DE
LLENCERIA - 15 de maig
Aprendrem a fer una peça de llenceria de 
cotó a partir d’un patró base i aprendrem 
a modificar-lo per a adaptar-lo als teus 
gustos i necessitats (talles calceta 34 a 52).
Caldrà abonar 8€ al professor a l’inici de la 
sessió en concepte de tela, patró i goma.

• CONFECCIÓ D’UN BIQUINI - 12 de juny
Aprendrem a fer un biquini folrat (top/
calceta) a partir d’un patró predeterminat 
(talles top 85 a 120 / talles calceta 34 a 
52). Aprendràs a treballar amb tela elàstica 
i a engomar totes les peces. Caldrà abonar 
10€ al professor a l’inici de la sessió en 
concepte de licra, folre bany i gomes.

Són necessaris coneixements bàsics de 
costura a màquina (enfilar, fer canilla, 
puntada recta, zig zag).

Dilluns de 17’30 a 21’30h.
Tallerista: Marisol Saavedra

CONFECCIÓ DE…

COSTURA

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!

Les sessions son independents.

Dissabte 22 d’abril, 13 de 
maig i 10 de juny de 16’30 a 
20’30h.
Tallerista: Marisol Saavedra

INICIACIÓ
A LA MÀQUINA
DE COSIR

G

BENESTAR PERSONAL

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.
Tallerista: Ciro Berenguer

PILATES

Farem una aproximació al moviment des 
d’un aprenentatge orgànic, moviments que 
tendiran a reorganitzar l’equilibri del nostre 
esquelet, aportant-li nova informació.
Elements de gimnàs suau, ioga i altres 
tècniques somàtiques.

Dilluns de 10 a 11h.
Tallerista: Trinidad García Espinosa 
de Colectivo Deria + Rectificadora

GIMNÀSTICA SUAU PER
A GENT GRAN

N

Dilluns de 20 a 21’30h.
Tallerista: Ciro Berenguer

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.
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

Dimarts de 18’30 a 20h.
Tallerista: Puri Mateos

Exercicis enfocats en la respiració, clau 
per equilibrar el nostre cos físic, mental 
i energètic. Practicarem un ioga per 
aturar la ment, exercitar el cos de forma 
conscient, respirar, relaxar-se i sobretot 
per connectar amb nosaltres mateixos.
Practicarem Asanes (postures de Ioga), 
Pranayama (exercicis de respiració) i 
relaxació conscient. Tot això adaptat a les 
necessitats del grup. Namasté.

HATHA IOGA



BENESTAR PERSONAL

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 18’30 a 20h.
Tallerista: Trinidad García de
Colectivo Deria Rectificadora

ESTIRAMENTS I
FLEXIBILITAT

Tècnica global basada en exercicis 
posturals i respiratoris associats a una 
disminució de la pressió intra-abdominal.
Millora el to muscular aportant beneficis 
sobre la salut, el rendiment i l’estètica.

Dimecres de 12 a 13h.
Tallerista: Carol Costanzo

HIPOPRESSIUS



ARTS ESCÈNIQUES

PROGRAMA RESIDÈNCIES 23

Divendres 21 d’abril a les 19’30h.
A càrrec de Cia Les Mans Buides

PSICOSI 4.48

Psicosi 4.48 és una relectura de l’obra 
homònima de Sarah Kane, posant especial 
èmfasi en la interdisciplinarietat i la visió 
amb perspectiva de gènere, més enllà del 
fet binari. Partint del text original, sense 
modificacions significatives en la traducció, 
la proposta explora altres maneres de 
llegir-lo i explicar-lo.
Què passa, quan et despertes a les 4:48 
de la matinada sense res a què aferrar-te? Divendres 28 d’abril a les 19’30h.

A càrrec de Francis Gómez

NO SOY YO, ES OTRO

A l’ambient festiu i carnavalesc de la plaça 
pública, el bufó narra diferents històries. A 
l’espera d’un imaginari encontre real amb 
el Rei, el bufó, enfront del poble i davant 
un monarca de cartró, assaja i representa 
diverses històries amb titelles extretes 
de la seva panxa i del seu cos. Una rata 
que descobreix per primera vegada la 
seva imatge a un mirall, un talp paranoic i 
obsessiu del control i un llarg etc

Dissabte 22 d’abril a les 18h.
A càrrec de Sarah Stearns

LIKE GETTING HIT BY 
A BUS

Dansa i monòleg.
Una proposta de recerca que posa la 
inestabilitat física al costat de la de ser un 
artista. En aquest monòleg puntuat per 
dansa, Sarah, que va ser atropellada el 
2021, usa la performance per a preguntar 
allò que no es pot explicar amb paraules.



ARTS ESCÈNIQUES

Dissabte 29 d’abril a les 18h.
A càrrec de Cia Doble TT

FINALES FELICES

Com un mirall, aquesta obra només 
compta la veritat que es reflecteix en 
ella, finestres al regne de la vida mateixa. 
Barris, carrers, veïns. 
Sans i malalts, homes, dones, joves i vells. 
Tots tenen una cosa urgent per fer: viure!

Dissabte 20 de maig a les 18h.
A càrrec de Cia La Suspesa

FULCRE

En el soroll aclaparador d’un món que no 
respira, m’aturo. M’observo, em miro des 
de fora, em veig com si fos la primera 
vegada i em pregunto: com he arribat fins 
aquí?, porto tantes capes acumulades des 
que vaig néixer, que és el pes d’aquestes 
qui acaba per sostenir-me. M’escapo, em 
desfaig de totes elles.
Un espectacle de dansa que s’endinsa en 
el llenguatge de la performance.

Dissabte 13 de maig a les 18h.
A càrrec de Kamala Teatre

ZHU ZHI 

Zhu-Zhi ve de Bhutan, un país situat a la 
serralada de l’Himalaia que exporta felicitat.
L’objectiu de la seva visita és explicar-nos 
quines són les seves tres regles bàsiques 
per a ser feliç i els tres obstacles per a ser 
una mateixa. 
Un viatge per la complexitat de l’ànima 
humana, la seva ombra i la seva llum, amb 
molt d’humor i poesia.

Dissabte 3 de juny a les 18h.
A càrrec de Cia TiritiTrans Trans 
Trans

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

La Cia TiritiTrans Trans Trans està formada 
per un grup de dones trans que pugem als 
escenaris per abaixar prejudicis. Entrem 
en l’atmosfera que respiren dia a dia les 
nostres protagonistes. Aquesta mirada 
que escaneja pam a pam la seva persona, 
els comentaris despectius, els murs que 
construeix l’imaginari col·lectiu entorn 
d’elles. L’obra interpel·la directament al 
públic i convida a l’audiència a reflexionar. 
D’aquesta forma sorgeixen propostes 
d’altres maneres d’actuar davant les 
situacions exposades. Sorgeix la llavor de 
la transformació social.



ARTS ESCÈNIQUES

Del 30 de març a l’1 d’abril

FESTIVAL MUTIS

El Festival Mutis, de teatre emergent i 
de nova creació, és una trobada anual, 
celebrada a Barcelona, que es concep 
com una porta d’entrada al panorama 
escènic per a les companyies emergents 
professionals i grups de teatre formatiu.

• LA DESAPARICIÓ.
Dijous 30 de març a les 19’30h. 
L’Autèntica - Creació col·lectiva.
• LA CASA DE LOS CELOS
De Miguel de Cervantes
Divendres 31 de març a les 19’30h.
Metadrama.
• MIRTILLA
D’Isabella Andreini.
Dissabte 1 d’abril a les 18h.
Dulcineandante.

Consultar programació específica.

Divendres 12 de maig a les 19’30h.
A càrrec de Cia Dau al Sec

MÀGIA LENTA

Durant un simposi de psiquiatria, un 
professional fa una conferència sobre 
l’error de diagnòstic. 
El Sentor Llobet, diagnosticat erròniament 
d’esquizofrènia durant deu anys, anirà 
descobrint qui és en realitat i podrà 
reconciliar-se amb si mateix gràcies al seu 
nou psiquiatre. 
Màgia Lenta ens apropa al món de la cura 
psicoanalítica i ressegueix les relacions 
entre la norma social i la psiquiatria, tot 
explorant les fantasies d’un home.

Acte emmarcat dins de la programació 
Enfocats en col·laboració amb els Centres 
Cívics Pati Llimona, Barceloneta i Convent 
de Sant Agustí.

EN COL·LABORACIÓ



ELRAVALÉSVERD

Dimarts 18 d’abril de 19 a 21h.
A càrrec de BotanicaMent
Fitoterapia

REMEIS NATURALS PER 
A L’AL·LÈRGIA

Els símptomes que patim amb les 
al·lèrgies són molestos, pot ser a la pell, 
semblant a un refredat, picor a la gola, 
alimentari, als ulls, etc. 
És freqüent que aquests símptomes 
agreugin o apareguin a primavera.
En aquest taller parlarem d’algunes 
plantes medicinals que ens ajuden a 
prevenir, calmar i a superar aquest procés.

Dimarts 16 de maig de 19 a 21h.
A càrrec de BotanicaMent
Fitoterapia

TÈCNIQUES
DE MACERACIONS DE LA 
PLANTA A L’EXTRACTE

Els productes botànics com fulles, pètals, 
flors, tiges, arrels i escorces contenen 
potents compostos bioactius (fitoquímics) 
que es fan servir en aliments i begudes, 
suplements dietètics, productes 
terapèutics i farmacèutics, així com en 
productes cosmètics.
Els extractes vegetals són sensibles a 
la temperatura, cosa que significa que 
es degraden amb la calor. Per tant, és 
important triar un mètode d’extracció 
no tèrmic. La selecció del dissolvent 
d’extracció és un altre factor rellevant, que 
influeix en la qualitat de l’extracte.

Tallers i propostes sostenibles per 
tenir cura del medi ambient.

Dimarts 23 de maig de 17’30 a 19h.
A càrrec de Carrega’t d’energia

REDUEIX LA 
DESPESA ENERGÈTICA 
DEL TEU COMERÇ

En aquest taller descobrirem si teniu 
la tarifa més reduïda per les vostres 
necessitats, com fer un ús eficient de 
determinats aparells i els aspectes a tenir 
en compte per a fer un diagnòstic i una 
gestió energètica adequada del vostre 
negoci.

Dissabte 17 de juny
Lloc de trobada: Plaça Catalunya 
a les 9h. (a l’estrella del mig de la 
plaça)

CAMINS EN LA NATURA

Parcs naturals, fonts, salts d’aigua o rieres 
i rierols són alguns dels paratges per 
descobrir en una excursió o passejada a 
prop de Barcelona. 
Caminem junts!

Ruta per determinar.



Inauguració dijous 13 d’abril a les 
19’30h.
A càrrec de El Novio de Venus
Lloc: Sala Butterfly del Centre Cívic

DODÓ! UN DÉU TOVET

El Novio de Venus (Adrián Pino Olivera) 
és performer, poeta i pintor que en els 
seus llenços fa una curiosa barreja entre 
mística, pop i dadaisme. 
Amb un estil orgullosament naïf, l’artista 
combina, a les seves pintures, figures 
religioses i mitològiques amb altres objectes 
més profans, tots escollits per la seva 
potència amorosa. 
La idea és fundar un Nou Món Tendre, una 
Nova Espiritualitat Dolça.
Aquesta Nova Realitat es diu Dodó.

Inauguració dijous 13 de maig a les 
17h.
Amb Consuelo Bautista
Lloc: Sala Butterfly del Centre Cívic

MIRA, FOTOGRAFIA,
EXPOSA!... AL RAVAL

Taller de creació fotogràfica per a joves 
de 15 a 19 anys, amb mostra final de les 
fotografies realitzades pels alumnes de curs.

Lloc: Sala Butterfly i sala Tinter del 
Centre Cívic

ON VAN ELS RESIDUS?

És un projecte itinerant que mostra, de 
forma didàctica i amena, quin recorregut 
fan els residus domèstics des que els 
llencem fins que es converteixen en nous 
materials o productes.

A càrrec de Pep Gol
Lloc: Sala Tinter del Centre Cívic

DARRERE LA CORTINA

“Darrere la cortina hi ha un altre món. 
Les coses passen a un altre ritme. Hi ha 
una calma tensa. Darrere la cortina s’hi 
amaguen totes les pors. És l’avantsala 
de la metamorfosi. Pot ser en el camerino 
d’un teatre, al carro d’un circ, als lavabos 
d’un bar, als passadissos d’un auditori, 
la transformació de les persones en 
personatges es va materialitzant. 
Només els separa del món una fràgil 
cortina”.

EXPOSICIONS

MES D’ABRIL

MES DE MAIG

MES DE JUNY



#RAVALEJANT

Divendres 9 de juny de 17’30 a 
19’30h.
Lloc: Jardins Voltes d’en Cirés

ECOFESTA AL RAVAL

Tallers, jocs, exposició… i molta xerinola! 
En commemoració del Dia Mundial del 
Medi Ambient.

Dissabte 10 de juny a les 18h.
A càrrec de La Ravalera

CRIATURES

Actuació emmarcada dins del projecte 
Fem teatre!.

Més informació a:
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/drassanes



CASAL DE BARRI DEL RAVAL

Dimecres 5 d’abril a les 18h.

XERRADA DIA
INTERNACIONAL
DEL POBLE GITANO

Música en directe a càrrec de l’Associació 
Carabutsí i “Lisa y sus Marchosos”.

Durant el mes de maig
A càrrec d’Associació Carabutsí i 
Barcelona Acció Intercultural
Lloc: Ecomuseu Urbà Gitano de 
Barcelona

RUTA DE LA MEMÒRIA
GITANA I LA RUMBA
CATALANA

ACTIVITATS

Dijous 22 de juny a les 18h.

UNA TARDA DE
BURLESQUE!

CASAL DE BARRI 
DEL RAVAL

Inauguració dimecres 5 d’abril a 
les 18h.
Del 5 al 29 d’abril
- Fotografia -
En col·laboració amb l’Associació
Carabutsí

ELS GRANS NOMS DE
LA RUMBA CATALANA

Inauguració dijous 4 de maig a les 
17h.
Del 4 al 27 de maig
- Mostra col·lectiva -
En col·laboració amb el Casal de 
Gent Gran Trueta

RACONS EMBLEMÀTICS
DEL BARRI DEL RAVAL

Inauguració dijous 1 de juny a les 
17h.
De l’1 al 24 de juny
- Mostra col·lectiva -
En col·laboració amb l’Hospital de 
dia Sociosanitari - Hospital Clínic

ART COM A TERÀPIA

EXPOSICIONS



CASAL DE BARRI DEL RAVAL

TALLERS

Més informació a casaldelraval.cat.
Per participar als tallers cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic 
a info@casaldelraval.cat.

Tots els dimecres, d’abril a 
juny, de 18 a 20h.
A càrrec de Tatiana Kichuk

ESCACS PER A NENS I
NENES

Taller obert per a nens i nenes, de 4 a 12 
anys. 
Aprendrem, tot jugant, els moviments, 
l’estratègia i les combinacions d’aquest joc 
mil·lenari.

G

Tots els dimarts, d’abril a
juny, de 18 a 20h.
A càrrec d’Elisa López

BALL I RUMBA
CATALANA

Taller d’iniciació a la Rumba Catalana, 
obert per a nois i noies de 5 a 14 anys, on 
aprendràs a ballar i gaudir d’aquests ritmes.

G

Els dimecres 7, 14, 21, 28 de
juny, d’11 a 12’30h.
A càrrec de Salva Soler

INTRODUCCIÓ A
L’ORNITOLOGIA

Taller dirigit a públic adult que tinguin 
curiositat en el món de les aus que podem 
trobar a Barcelona

G

Dimecres 14 de juny a les 17h.
En col·laboració amb Creu Roja 
Catalunya

COMUNICACIÓ
PER A LA CONVIVÈNCIA 
“LES PARAULES 
COMPTEN”

Activitat per donar informació referent a 
les persones migrades/refugiades i ser 
conscients de la seva realitat i els seus 
drets. 
Sessió amb projecció d’una sèrie de 
vídeos de caràcter vivencial, lectura de 
microrelats i una activitat interactiva amb 
ulleres virtuals.

G



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).

• Per al Centre Cívic Drassanes enviar correu a espais@ccdrassanes.cat. 
• Per al Casal de Barri del Raval enviar correu a info@casaldelraval.cat.

CESSIÓ D’ESPAIS

SERVEIS

De dilluns a divendres de 16’30 
a 19h.
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:
Cada dia de 15 a 16’30h.
Dimarts i dimecres de 10 a 13’30h. 
franja@casaldelraval.cat

PROJECTE FRANJA

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



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.
Metro: Línia 3 i Línia 2 (Paral·lel).

CENTRE CÍVIC DRASSANES
C/ Nou de la Rambla, 43 | 08001 Barcelona
Telèfon 934 412 280
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/drassanes
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.
Metro: Línia 3 (Paral·lel, Drassanes o Liceu) i Línia 
2 (Paral·lel).

ADRECES I HORARIS
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