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El Centre Cívic Baró de Viver és 
un equipament sociocultural 
de proximitat, que té l’objectiu 
d’oferir serveis al barri de Baró 
de Viver i a la ciutat de Barce-
lona, tot promovent la parti-
cipació ciutadana i oferint un 
ampli ventall d’activitats i pro-
jectes que estimulin els valors 
de convivència i el desenvolu-
pament personal i comunitari.

 QUI SOM

DESTACATS
Comencem un nou curs, nous 
projectes, noves energies i no-
ves idees. Cada cop en som 
més, més els que compartim 
aquest espai, físic i emotiu, 
d’escolta activa i participa-
ció, d’intercanvi i convivència. 
En aquesta línia, posem en 
marxa dos nous projectes: 
El Club de l’Espectador i 
Viver d’Innovació, a les pàgi-
nes interiors hi trobareu una 
petita referència de cadascú.

Pel que fa la programació, des-
taquem el nou Cicle de Cine-
ma VHS BETA, la participació, 
per segon any,  en el Festival 
d’Arquitectura 48 Hours Open 
House (no us perdeu la Menu-
da Visita!) i els actes de com-
memoració del 25N contra la 
violència envers les dones.

Un altre cop obrim tempo-
rada, i us volem convidar a 
ser, cada vegada més, ini-
ciativa, proposta i empenta.

NOVETAT

GRATUÏT

TALLERS PER A 

ADULTS ON S’HI 

POT PARTICIPAR A 

PARTIR DE 15 ANYS

G!

N!

+15

LLEGENDA
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TALLERS DE TARDOR

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran fer de manera pre-
sencial o per internet. L’import de la inscripció 
només serà retornat si l’organització anul•la el ta-
ller per no arribar al mínim de places necessàries.
INSCRIPCIONS PRESENCIALS
Les inscripcions es faran per ordre d’arriba-
da i en cap cas es reservarà plaça per telèfon.
 Tallers antics: 
Alumnes antics (que van fer tallers durant la primave-
ra de 2016): del dilluns 12 al divendres 30 de setem-
bre (plaça reservada fins al dissabte 17 de setembre).
Alumnes nous: del dilluns 19 al divendres 30 de se-
tembre.
 Tallers nous:
Del dilluns 12 al divendres 30 de setembre.
 Horari d’inscripcions:
De dilluns a divendres, de 10.15 a 14 h i de 16.15 a 21 
h. Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h.

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
Les inscripcions per internet es podran fer a tra-
vés de l’enllaç https://barodeviver.inscripcionscc.
com (també trobareu l’enllaç a la pàgina web del 
centre). Per inscriure’s per internet, cal registrar-se 
i fer els pagaments amb targeta. Si teniu cap dubte, 
dirigiu-vos a la finestra informativa del centre cívic. 
Els descomptes dels tallers no són aplicables a les 
inscripcions per internet, per beneficiar-vos dels des-
comptes, heu de fer les inscripcions presencialment.
 Dates: Tallers antics: del dilluns 19 al diven-
dres 30 de setembre. Tallers nous: del dilluns 12 al 
divendres 30 de setembre.

INSCRIPCIONS PALAU DE LA VIRREINA
Servei de venda presencial de places de tallers del 
centre cívic a l’Oficina Tiquet Rambles de la Virreina.
Palau de la Virreina. La Rambla, 99. 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h 
Dates: Les mateixes que les inscripcions per internet.

Data d’inici: 3 d’octubre.

Data finalització: 21 de desembre.
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TALLERS TARDOR

FAMILIARS

FAMILY CHEF  
Dilluns, de 17.30 a 19 h
Preu: 10,00 € / taller (preu 
per persona partici-
pant, adult o infant)
Taller familiar per gaudir 
de l’art de la cuina i l’ali-
mentació sana. Sessions 
sobre diferents aspec-
tes culinaris que culmi-
narà amb l’elaboració 
d’un menú de degustació 
obert al públic,  on els pe-
tits i grans masterschefs 
podran lluir les habilitats 
adquirides. (Ingredients 
a càrrec dels alumnes. Al 
taller poden assistir com a 
màxim quatre infants per 
cada adult participant).
Tallerista: Diego Ferrando

SAMBARÓ    
Dimarts i dijous, de 
17.30 a 19 h     Gratuït

Veniu a participar al grup 
de percussió familiar 
Sambaró, on es promou, 
a partir de la formació ar-
tística dels participants, 
la consolidació d’un grup 
de percussió propi del 
barri, que enriqueixi amb 
la seva samba i batuca-
da les diades culturals 
i festives de Baró de Vi-
ver. Tallerista: Fran Marín

SENY I RAUXA. ELS 
DIJOUS OBERTS 
Dijous, de 18 
a 20 h    Gratuït

Espai obert i punt de 
trobada familiar i veïnal, 
que engresca al barri a 
prendre part, de manera 
participativa, de les activi-
tats del centre. Els assis-
tents, grans i petits, pro-
posen i trien les activitats 
que volen fer, i esdevenen 
els protagonistes. (Al ta-
ller poden assistir com a 
màxim quatre infants per 
cada adult participant).
Tallerista: María Andino

G!

G!
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TALLERS TARDOR

INFANTILS 4-7 ANYS

ZUMBA BABY
Dimarts i divendres, 
de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 10,00 € / taller
Si t’agrada la dansa, 
aprendre coreografies, 
passos, ritmes i balls 
moderns... No ho dubtis! 
Aquest és el teu espai. 
T’esperem amb la 
música, el mirall i molta 
energia per compartir.
Tallerista: Inés Polo

Vine i endinsa’t al món 
del circ! Aprèn els 
equilibris, les acrobàcies 
i els malabars més 
embolicats i entretinguts! 
Crearàs sensació entre 

  .seugima i scima suet sle
Tallerista: Raquel Ruiz

CIRC BABY
Dilluns i dijous, de 17.30 a 
18.30 h Preu: 10,00   € / taller 

EL RACÓ DELS 
ARTISTES
Dimarts, de 17.30 a 18.30 
h Preu: 10,00  €  /  taller

Pinzells, llenços i a crear! 
Gaudeix d’aquest taller 

ENGLISH
BABY
Dimecres, de 17.30 
a 19 h Preu: 10,00 € / taller 
Taller perquè els més 
petits aprenguin anglès 
d’una forma divertida; 
participant en jocs, fent 
activitats creatives i amb 
recursos que garanteixen 
un aprenentatge 
lúdic i entretingut. 

EL CLUB DEL 
PÍXEL
Dijous, de 17.30 
a 19 h Preu: 10,00 € / taller 
Un espai on els més petits 
podran desenvolupar 
la seva imaginació i 
crear les seves primeres 
obres audiovisuals: 
curts, videoclips, stop 
motion, fotografia... tot té 
cabuda al club del píxel.

on aprendràs els secrets i 
trucs de les arts plàstiques 
(pintura a l’oli, dibuix, 
aquarel·les, etc.).  Treu 
l’artista que portes dins!
Tallerista: Eva Agasa 

N!

N!
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TALLERS TARDOR

CIRC JUNIOR
Dilluns i dijous, de 18.30 a 
20 h Preu: 10,00 €  /  taller 

Si t’agrada ballar 
al ritme de zumba, 
aprendre divertides 
coreografies, passos i 
els estils més moderns 
... Aquest és el teu taller! 
Tallerista: Inés Polo 

INFANTILS 8-12 ANYS

EL LABORATORI 
DELS ARTISTES
Dimarts, de 18.30 a 
20 h Preu: 10,00 € / taller 

ZUMBA JUNIOR
Dilluns i dijous, de 17.15 a 
18.15 h Preu: 10,00 € / taller 

Vine i converteix-te en 
un artista de circ, juga 
amb les disciplines més 
decidides i atrevides. 
Equilibris, xanques, hula-
hoop, rodets d’equilibri 
i malabars de tot tipus!
Tallerista: Raquel Ruiz

UN XIC D’ÀRAB
Dilluns, de 17.30 
a 18.30 h Preu: 10,00 € / taller 

A Baró de Viver ara pots 
aprendre àrab! Gaudeix de 
l’aprenentatge reforçant, 
a partir d’ell, els llaços 
culturals i lingüístics 
amb el món àrab. 

STUDIO DANSA
Dimecres, de 17.30 a 
19 h Preu: 10,00 € / taller 

T’apassiona el món de la 
dansa? Ara és el moment 
de començar a formar-te. 
Es farà un apropament a 
les tècniques del Clàssic, 
el Contemporani, el Jazz 
i les Danses Urbanes per 
adquirir un vocabulari 
corporal que ens porti a 
ser ballarins/es versàtils. 

Portes un artista a dins 
i ho saps! Troba tot allò 
necessari per crear 
les teves obres d’art i 
allibera la  teva creativitat 
amb les tècniques de 
les arts plàstiques.
Tallerista: Eva Agasa

N!

N!
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TALLERS TARDOR

DIGITAL ART
Dimecres, de 17.30 a 
19 h Preu: 10,00 € / taller 

ENGLISH JUNIOR
Divendres, de 17.30 
a 19 h Preu: 10,00 € / taller 

COSTURA
Dimecres, de 17.30    
a 19 h Preu: 10,00 € / taller 

Endinsa’t al món digital 
i fes volar la creativitat 
amb aquest taller, on 
aprendràs a fer fotografies 
artístiques,  cançons amb 
l’ordinador o vídeos amb 
efectes especials, entre 
altres tècniques ... i tot 
gràcies a la informàtica!
Tallerista: Ariadna Gómez

Vols crear els teus propis 
dissenys, fer els teus 
patrons i cosir les teves 
pròpies creacions? Roba, 
accessoris, motxilles... 
res es resistirà a la teva 
imaginació. Dóna una 
segona oportunitat a 
les peces oblidades de 
l’armari transformant-
les i reinventant-les.

Vine a aprendre anglès 
mentre et diverteixes i 
fas noves amistats! En 
aquest taller reforçaràs tot 
allò que ja saps d’anglès, 
millorant la pronunciació 
i el vocabulari. Acabaràs 
el trimestre i podràs 
tenir entretingudes 
converses entre els teus 
companys i companyes.

INFANTILS 8-12 ANYS JOVES 13-17 ANYS

AEROBOXING
Dissabtes, de 12.30 a 
14 h Preu: 10,00 € / taller 
Tonifica el teu cos, 
mou-te amb la música, 
fes creativa la lluita 
sense contacte, tot 
creant una coreografia. 
La millor manera de 
moure’t i passar-ho bé.

SALA JOVE
Tots els dies, de 18 a 20 h

Espai relacional per a 
joves d’entre 12 i 17 
anys. Futbolin, ping 
pong i jocs de taula. 

MasterBaróChef: Taller 
de cuina creativa seguint 
en alguns detalls 
al format televisiu. 

Pets friend’s: Taller per 
treballar la convivència, 
els valors i tot el que 
ens aporta conviure amb 
les nostres mascotes.

Sala d’estudi: Espai 
dinamitzat,  per treballar 
els hàbits d’estudi. 

Consulteu horaris i 
informació a la Sala 
Jove Baró de Viver.
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TALLERS TARDOR

FITNESS DANCE
Dilluns i dijous, de 20.30 a
21.30 h Preu: 30,00 € / taller 
Vine a tonificar el cos i a 
cremar calories al ritme 
de la música. El Fitness 
Dance reuneix tots els 
beneficis de l’exercici 
aeròbic, a més d’entrenar 
capaticitats físiques 
com la flexibilitat, la 
coordinació, l’orientació, 
el ritme i la resistència.
Tallerista: Andrea López

BELLES ARTS

Dimarts, de 10.15 a 12.15 h 
Preu: 30,00 € / taller 
Dibuix? Pintura a l’oli? 
O potser aquarel•les? 
En aquest taller no 
has de renunciar a cap 
disciplina! Vine i tasta-
les totes! (Materials a 
càrrec dels alumnes).
Tallerista: Teo Peiró

ADULTS

ZUMBA
Zumba 1 Dilluns i diven-
dres, de 10.15 a 11.15 h 
Zumba +15 Dimarts i di-
vendres, de 19 a 20 h
Zumba 3 Dimarts i diven-
dres, de 20 a 21 h 
Preu: 30,00 € / taller 

Taller per tonificar el 
cos i passar-ho bé! 
Una divertida manera 
de fer esport i apostar 
per la vida sana.
Tallerista: Valeria 
Cordón i Andrea López

ANGLÈS MATINS
Dilluns, de 10.30 a 12 h 
Preu: 30,00 € / taller 
Taller inicial, per a qui 
no tingui coneixements 
i vulgui endinsar-se en 
el món angloparlant.
Tallerista: KC

IOGA

Dilluns, de 19 a 20.30 h 
Preu: 30,00 € / taller 

Tècnica oriental basada en 
exercici físic i meditació. 
Ens aporta tranquil·litat 
mental i vital, i regula 
el ritme de les nostres 
vides i el nostre cos.
Tallerista: Esther Arranz

+15

N!
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TALLERS TARDOR

ADULTS

AEROBOXING 
Dimecres, de 20 a 21 h 
Preu: 30,00 € / taller 

Tonifica el teu cos, mou-
te amb la música, fes 
creativa la lluita sense 
contacte, tot creant una 
coreografia. La millor 
manera de cremar 
calories i passar-ho bé.
Tallerista: Victor Manzano

PILATES
  h 12 a 03.91 ed ,sercemiD

Preu: 30,00 € / taller 
Gaudeix d’un 
entrenament físic i mental 

CUINES DEL MÓN 
  h 12 a 91 ed ,sercemiD

Preu: 30,00 € / taller 

JARDINERIA I 
HORTICULTURA 
ECOLÒGICA
Dimarts, de 19 a 
20.30 h Preu: 30,00 €/taller

N!

Aprendrem com conrear 
verdures i hortalisses en 
sòl, així com mantenir un 
jardí beneficiós per a l’hort 
i cuidar correctament les 
plantes de casa, siguin 
d’interior o d’exterior. 
No són necessaris 
coneixements previs.
Tallerista: Toni García

Una volta gastronòmica 
pel món, on aprendrem 
a cuinar i tastarem 
plats de tots els 
racons. (Ingredients a 
càrrec dels alumnes).
Tallerista: Diego Ferrando

Dijous, de 19 a 20.30 h 
Preu: 30,00 € / taller 
Es treballaran els 
aspectes bàsics 
(vocabulari, gramàtica, 
construcció de frases 
senzilles i expressions 
típiques útils per a 
diferents situacions), 
la pronunciació i 
els temps verbals 
simples pel dia a dia.
Tallerista: Noemí 
Rodríguez

ANGLÈS TARDES
+15

basat en la gimnàstica, la 
traumatologia i el ioga. 
S’unirà el dinamisme i 
la força muscular amb la 
respiració i la relaxació.
Tallerista: Neritza Pinillos
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TALLERS TARDOR

ADULTS

Grup d’acollida i 
integració cultural a 
través de la llengua, 
destinat als nouvinguts. 
Combina l’aprenentatge 
i el manteniment de 
les eines bàsiques de 
lectoescriptura dels 
usuaris. Tallerista: Bea 
Garcia

Dijous, de 17 a 18 h
Divendres, de 18 a 19 h
Gratuït

LA NOVA ESCOLA - 
GRUP DE 
NOUVINGUTS

Dilluns i dimecres, de
16 a 17 h, divendres, 
de 16 a 18 h Gratuït
Espai de suport personal 
i educatiu adreçat a 
la població adulta. 
Combina l’aprenentatge 
i el manteniment de 
les eines bàsiques de 
lectoescriptura dels 
usuaris.
Tallerista: Bea Garcia

LA NOVA ESCOLA

GENT GRAN

G!

G!

Grup 1: Dilluns i 
dimecres, de 16 a 17.30 h 
Grup 2: Dimarts i dijous, 
de 16 a 17.30 h
Preu: 10,00 € / taller 
Taller d’ iniciació al món 
de la informàtica, per 
adquirir coneixements 
introductoris i necessaris 
per fer servir un ordinador. 
Es treballaran conceptes 
bàsics dels accessoris 
i característiques dels 
ordinadors.
Tallerista: Néstor Plana

INFORMÀTICA

Dimarts, de 17.30 a 19 h 
Preu: 10,00 € / taller 

EL MEU MÒBIL

Aprèn a treure-li suc al teu 
telèfon mòbil i gaudeix-lo! 
Descarrega’t aplicacions 
al teu gust i fes bones 
fotografies. Fes-te camí 
a l’era digital. No cal tenir 

Dijous, de 16.15 a 
17.45 h Gratuït

CATALÀ FENT UN 
CAFÈ G!

Taller de conversa 
adreçat a persones que 
volen practicar el català 
de manera distesa i 
divertida. Aprendrem 
català adquirint eines 
que ens ajudin a tenir 
una conversa fluida. 
Prendrem un cafè per 
fer més amena l’estona.
Tallerista: Maria Saenz



13

TALLERS TARDOR

GENT GRAN

Divendres, d’ 11.15 a 
12.15 h Preu: 10,00 €/taller 
Taller per tonificar el cos 
i passar-ho bé! Exercicis 
aeròbics adaptats a les 
zumberes golden. Una 
manera de fer esport i 
apostar per la vida sana.

   nódroC airelaV :atsirellaT

GOLDEN ZUMBA

INSCRIPCIONS
Dies 13, 20 i 22  de setem-
bre, de 16.30 a 19 h al Ca-
sal de Gent Gran Baró de 
Viver. Dia 23 de setembre 
de 16.30 a 19 h al Casal de 
Gent Gran Mossen Clapés
Preu: 8,30 € (Targeta rosa 
reduïda: 7,80 €, Targeta 
rosa: 7,30 €)
Balls d’Animació: Balla, 
fes amistats i posa’t en 
forma! Dijous, de 18.15 a 
19.15 h

Chi-Kung: Desenvolupa-
rem l’equilibri, la flexibi-
litat i la relaxació mental. 
Aprèn aquesta tècnica 

TALLERS ORGANIT-
ZATS PEL CASAL 
DE GENT GRAN 
BARÓ DE VIVER

TALLERS 
VOLUNTARIS

Oberts a inscripcions de 
manera contínua, en ordre 
d’arribada i fins omplir les 
places disponibles. Con-
dicions  i preus a càrrec 
de l’entitat organitzadora.

INSCRIPCIONS

Infantil: Dilluns i dimecres, 
de 18 a 19 h (4 a 12 anys)
Adult: Dilluns i dimecres, 
de 19.30 a 20.30 h 
Aprèn sevillanes a través 
de la tècnica, el ritme i 
la passió. El C. Cultural 
Andaluz Barón de Viver 
(organitzador), col•labora 
en les festivitats del barri, 
compartint i fent-nos gau-
dir dels seus balls, ves-
tuaris i música.

SEVILLANES

De dilluns a divendres,
de 16 a 19 h
La Sra. Amàlia Torres li-
dera el grup de costura 
treballant amb dedicació, 
professionalitat i molta 
experiència.

TALLER DE 
COSTURA

coneixements previs.
Tallerista: Néstor Plana

oriental mil•lenària! Di-
marts, de 18.30 a 19.30 h
Country: Coneix els pas-
sos bàsics d’aquest ball 
de moda! Dilluns, de 
18.30 a 19.30 h

Memòria: Taller per man-
tenir jove i activa la ment, 
mentre exercitem la 
memòria. Divendres, de 
18.30 a 19.30 h



14

PROJECTES

PROJECTES

Les dones tenen un espai 
a Baró de Viver on tro-
bar-se i unir-se, on elles 
són les protagonistes. Un 
espai d’intercanvi i creixe-
ment. El mateix grup deci-
deix les temàtiques més 
interessants i els formats 
per tractar-les, des del 
diàleg més directe a l’ex-
pressió artística.

TEMPS DE DONA

SAMBARÓ    
Dimarts i dijous, de 17.30 
a 19 h
(Veure pàgina 6)

Aquest curs 2016-17 en-
geguem un nou projete al 
nostre centre cívic: VIVER 
D’ INNOVACIÓ, espai que 
pretén treballar de mane-
ra global temes relacio-
nats amb ciència i tecno-
logia, i la seva interacció 
amb les arts, la cultura i la 

VIVER D’INNOVACIÓ 

AMICS I CIRC
Dilluns i dimecres, de 
17.15 a 19.15 h
És un programa extraes-
colar amb l’objectiu de 
promoure la salut mental, 
física i social dels infants 
mitjançant l’acompanya-
ment educatiu per part de 
voluntariat i la promoció 
de l’activitat física i artís-
tica amb l’aprenentatge 
de circ.

LA NOVA ESCOLA
Gent gran: dilluns i dime-
cres, de 16 a 17 h, diven-
dres, de 16 a 18 h 
Nouvinguts: dijous, de 17 
a 18 h i divendres, de 18 
a 19 h
(Veure pàgina 12)

SENY I RAUXA. 
DIJOUS OBERTS
Dijous de 18 a 20 h
(Veure pàgina 6)

Vine amb el teu nadó 
i aprèn sobre la seva 
criança i la recuperació 
post part. Tractarem te-
mes molt diversos com l’ 
estimulació motriu i cog-
nitiva, exercicis hipopres-
sius i els primers massat-
ges, entre d’altres.
(Veure pàgina 17)

EL PRIMER PAS 
0-3 ANYS
Divendres 14 d’octubre, a 
les 17.30 h
Divendres 4  de novem-
bre, a les 17.30 h
Divendres 16 de desem-
bre, a les 17.30 h
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comunitat. Aquest trimes-
tre destaquem l’especta-
cle familiar La Memòria 
de l’Aigua, el Festival 48 
Hours Open House i el 
projecte de Ciència Ciu-
tadana riu.net, en el qual 
col•laborem amb l’Institut 
de Cultural de Barcelona, 
la Universitat de Barcelo-
na, l’INS Doctor Puigvert, 
l’Escola l’Esperança i el 
CEIP Baró de Viver.

PROJECTES

EL CLUB DE 
L’ESPECTADOR
Concerts, teatre, dansa, 
exposicions... les formes 
i gèneres artístics de la 
nostra programació cul-
tural són moltes i molt 
diverses, però de quina 
manera li podem treure el 
màxim de profit a la nos-
tra condició d’especta-

  ,riduag medop moC ?rod
aprendre i viure cadas-
cuna d’aquestes expe-
riències al màxim? Ser 
infant, adult, gent gran, 
asseguts, drets, en silen-
ci, ballant, plorant, rient, 
benvinguts espectadors!

PROJECTES
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

ACTIVITATS 
INFANTILS 
I FAMILIARS

Divendres 7 d’octubre, a 
les 20 h Gratuït
La prestigiosa coreògrafa 
i ballarina Anna Llombart, 
ens presenta la seva úl-
tima creació, sota la di-
recció artística d’en Toni 
Sans.  Quatre calaixos 
de fusta amaguen tot un 
món de ritmes que inter-
pretaran 4 ballarins de 
claqué i 2 percussionis-
tes. Els peus, les mans i la 
fusta donaran veu a dife-
rents formes d’expressar 
la percussió.

Espectacle de claqué 
WOODBEATS

Divendres 11 de novem-
bre, a les 19 h Gratuït
La Capdenúvol és una 
nena molt divertida i una 
mica trapella a qui li en-
canta anar al riu a saltar 

Espectacle de teatre 
LA MEMÒRIA DE 
L’AIGUA
Cia. Albert Vinyes

bassals amb el seu amic, 
en Setciències. Però 
aquella tarda en baixar al 
riu descobreixen que l’ai-
gua no està tan neta com 
hauria de ser. Què ha pas-
sat? Què faran perquè el 
riu torni a ser com abans? 
Potser la resposta la tro-
baran en un somni.

Dissabte 31 de desembre, 
a les 11 h Gratuït
Persones desconegudes 
caminen en diferents di-
reccions i a diversos rit-
mes fins que topen en 
el mateix punt i compar-
teixen allò propi, simple i 
real de cadascú. Pel codi 
morse no és necessària 
la paraula, a partir del so 
i els diversos intervals de 
silenci, les persones po-
den comunicar-se sense 
necessitat de parlar. 

Espectacle de circ 
MORSE
Cia. Zirco Zaurre
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Divendres 21 d’octubre, 
a les 20 h Gratuït

PETITET I 
L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE 
RUMBA CATALANA 
DEL RAVAL

L’Orquestra Simfònica de 
Rumba Catalana del Ra-
val ja és una realitat. Les 
ganes, l’impuls i la volun-

PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIÁLOGO A DOS
Duets romàntics per a 
violí.
Agrupació Levare
Divendres 18 de novem-
bre, a les 20 h Gratuït

GUILLERMO 
RIZZOTTO

  ,erbmesed ed 2 serdneviD
a les 20 h Gratuït
Guitarrista, compositor i 
productor que ens ensen-
ya la seva nova mirada a 
la música argentina, tot 
barrejant tradició i mo-
dernitat, nous sons i at-
mosferes acústiques, les 
quals esdevenen noves i 
fresques composicions. 
Ha participat a importants 
festivals arreu del món, 
captivant l’audiència en 
un ritual íntim i espiritual.

Divendres, a les 17.30 h 
Gratuït

Grup de criança
EL PRIMER PAS
0-3 ANYS

CONCERTS

Els violinistes de l’agru-
pació van crear l’any 2009 
aquest projecte per a dos 
instrumentistes, amb la 
finalitat d’interpretar la 
música de cambra més 
íntima amb la mateixa in-
tensitat d’un quartet. 

tat de Joan Ximénez Va-
lentí, més conegut com el 
Petitet, ha tingut els seus 
fruits en el naixement 
d’aquesta agrupació, al-
guns dels membres de la 
qual, ens visitaran.

14 d’ octubre:  Les nits 
amb nadons: comparteix 
la teva experiència i co-
neix consells i recursos 
per garantir un bon des-
cans per a tota la família.
4  de novembre: Les pri-
meres malalties: Quines 
són les malalties més co-
munes, com tractar-les i 
com prevenir-les?
16 de desembre: El desen-
volupament emocional a 
la primera infància: límits, 
pors, angoixes i resolució 
de conflictes. També es 
tractaran necessitats de 
les mares i els pares.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

EXPOSICIONS

INSOSPITADES 
HARMONIES / OMNI-
PRESÈNCIA
Del 29 de setembre al 29 
d’octubre
Dues exposicions a 
càrrec de Joan Picanyol.
INSOSPITADES HARMO-
NIES: Pot ser el ritme en 
una façana; la repetició 
d’elements arquitectò-
nics, formes i volums que 
m’inspiren i que relaciono 
inconscienment uns amb 
altres, buscant una certa 
harmonia. OMNIPRESÈN-
CIA: Vull mostrar la belle-
sa de les tres xemeneias 
de St. Adrià, la manera 
que estan incrustades en 
el nostre paisatge quo-
tidià, ja formen part del 
nostre “skyline”.

NADAL
Del 22 de desembre al 5 
de gener

COSMOGONIAS
Del 31 d’octubre al 24 de 
novembre
Una porta oberta a l’ex-
periència fantàstica i a la 
lectura d’un nou llenguat-
ge estètic basat en les 
tensions, els moviments 
i l’harmonia que evoquen 
les composicions abs-
tractes de l’exposició. En 
definitiva, un món nou al 

25 DE NOVEMBRE
Del 25 de novembre al 21 
de desembre
El passadís del centre cí-
vic es transformarà en un 
espai per a la reflexió, a 
través de l’art visual, so-
bre aspectes relacionats 
amb el 25N, Dia Interna-
cional contra la violència 
envers les dones. A tra-
vés de la visió i la impli-
cació emocional amb els 
recursos visuals, es pre-
tén crear una consciència 
que ens guiï a una bona 
harmonia entre gèneres.

servei de la imaginació. A 
càrrec de Raúl Paxarín.

Obres nadalenques, crea-
des per veïns i veïnes de 
Baró de Viver al centre 
cívic, amb les quals gau-
direm de les festes de na-
dal.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

VISITES

FESTIVAL 48 HOURS 
OPEN HOUSE
Diumenge 23 d’octu-
bre

11.00 – 14.00 h
Visita guiada a l’edifici, 
accentuant aspectes de 
la seva arquitectura, cer-
tificació d’eficiència ener-
gètica i les activitats que 
acull.

12.00 h
MENUDA VISITA!
T’has plantejat alguna ve-
gada com l’arquitectura 
influeix en els més pe-
tits? Com repercuteix en 
la seva vida i en el seu dia 
a dia? En aquesta visita 
podràs experimentar una 
forma diferent de viure 
l’arquitectura i retornar a 
aquella mirada oberta que 
ens dóna la infància amb 
la seva frescor i il•lusió.

CINEMA

CICLE DE CINEMA I 
SALUT MENTAL
Dijous 17 de novembre, a 
les 18 h
Organitza: Serveis de Sa-
lut Mental del Districte de 
Sant Andreu.
Una manera de construir 
diàlegs i apropar la salut 
mental als ciutadans i 
ciutadanes dels nostres 
barris.

VHS BETA
CICLE DE CINEMA
Divendres, a les 20 h
Gratuït
14 d’octubre
4 de novembre
16 de desembre

Com seria la teva sessió 
de cinema ideal? Amb 
amics i amigues? En fa-
mília? Amb crispetes? 
Assegut? Estirat a terra? 
Veient aquella peli que 
no vas poder veure? O 
aquella que et faria gràcia 
tornar a veure? Al Cicle 
de Cinema  VHS BETA tot 
està per decidir, perquè 
ho decidirem entre tots i 
totes.  
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PINZELLS PER LA 
PAU
Dijous 20 d’octubre, a les 
18 h

PETITET I 
L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE 
RUMBA CATALANA 
DEL RAVAL
Divendres 21 d’octubre, a 
les 20 h Gratuït
Entrada: una aportació 
pel banc d’aliments.
(veure  pàgina 17)

CASTANYADA / 
TÚNEL DEL TERROR
Divendres 28 d’octubre

A Baró de Viver celebrem 
la castanyada amb un 
seguit d’activitats orga-
nitzades per totes les veï-
nes, veïns, i serveis del 
barri. Vine a participar tu 
també!

PROGRAMACIÓ CULTURAL

CALENDARI 
FESTIU I 
ACTIVITATS DE 
LES ENTITATS

TARDOR SOLIDÀRIA

CALENDARI 
GEGANT 
DE LA PAU
Del dilluns 17 al diven-
dres 28 d’octubre
Aquest any la temàtica 
de la Tardor Solidària són 
“Els conflictes oblidats”, 
focalitzant l’atenció en 
la cultura de la pau i els 
drets dels infants. Durant 
els 15 dies en els quals 
es concentra la Tardor 
Solidària, el Centre Cívic 
albergarà el Calendari 
Gegant de la Pau, on cada 
dia es platejaran reptes i 
preguntes relacionades 
amb els drets dels in-
fants, drets que durant 
aquests conflictes són 
vulnerats. El treball so-
bre ells ajudarà a crear 
una consciència activa 
per fomentar la seva de-
fensa. Els infants tindran 
“el Carnet de la Pau i els 
Drets dels Infants” que 
aniran omplint mitjançant 
la participació en aquesta 
activitat.

Quina millor manera de 
visibilitzar els valors de 
la pau que a través de la 
pintura, tot decorant amb 
motius solidaris l’objecte 
que aquest any s’ha pre-
parat. Vine al centre cívic 
i aquí et proporcionarem 
els materials, a canvi tu 
podràs fer una aportació 
voluntària d’un aliment al 
banc d’aliments o 1 euro 
per una causa solidària.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

FESTA DE NADAL
Dijous 22 de desembre

Arriba el Nadal i ho volem 
celebrar amb una festa 
plena de decoració, mú-
sica, dansa i moltes sor-
preses més, a on, com 
tots els anys, l’Arbre dels 
Desitjos acollirà els nos-
tres millors anhels i il•lu-
sions. Vine i omple’t d’es-
perit nadalenc.

Des del Centre Cívic Baró 
de Viver volem fer un tre-
ball de conscienciació i 
prevenció focalitzant-nos 
en els aspectes positius 
de l’amor, la cooperació i 
l’harmonia entre gèneres. 
Amb aquest objectiu, con-
juntament amb el Grup de 
Dones i la Xarxa Tècnica 
BdV, hem preparat un pro-
grama d’activitats adreçat 
a tots els veïns i veïnes 
del barri.

CAP D’ANY 
INFANTIL
Dissabte 31 de desembre

Us esperem a tots per 
celebrar l’últim matí del 
2016 amb una gran fes-
ta infantil de Cap d’Any. 
Reserveu l’última pàgina 
de la vostra agenda del 
2016 per acomiadar-nos 
tots junts de l’últim matí 
d’aquest any.
10.30 h Prepara’t per la 
festa
11 h Espectacle MORSE 
(Cia. Zirco Zaurre)
12 h Campanades!

25N DIA INTERNA-
CIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA ENVERS 
LES DONES
Divendres 25 de 
novembre

CALENDARI 
FESTIU I 
ACTIVITATS DE 
LES ENTITATS
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SERVEI DE 
DINAMITZACIÓ 
JUVENIL

Pg. de Santa Coloma 104, 
interior. Si tens una idea 
o projecte per desenvo-
lupar, l’SDJ us donarà 

Dilluns i dijous, de 18 a 
20h

CASAL INFANTIL 
De dilluns a divendres, de 
17 a 19 h
Pg. de Santa Coloma 110, 
interior. Servei de lleure 
adreçat a la població in-
fantil del barri de 3 a 12 
anys. Activitats distribuï-
des per diferents edats i 
grups. Preu: 14€/trimestre

CESSIÓ D’ÚS 
D’ESPAIS

El Centre Cívic Baró de 
Viver disposa de diversos 
espais equipats a disposi-
ció de projectes i entitats. 
Podeu trobar informació 
al nostre web: http://cci-
vics.bcn.cat/barodeviver/ 
o escrivint-nos al correu 
ccbaroviver@bcn.cat

PUNT 
D’INFORMACIÓ I 
DIFUSIÓ CULTURAL
Punt d’informació on te-
niu a la vostra disposició 
tota l’actualitat de l’agen-
da cultural de Barcelona.

SERVEIS

SALA JOVE 
BARÓ DE VIVER

Pg. de Santa Coloma 104, 
interior. Espai lúdic i edu-
catiu de relació adreçat 
a joves d’entre 12 (que 
estiguin cursant primer 
d’ESO) i 16 anys. Ping 
pong, videojocs, futbolí, 
jocs de taula, tallers se-
gons els interessos, ac-
tivitats relacionades amb 
el cicle festiu del barri, 
sortides. Gratuït. Cal ins-
cripció prèvia. Més infor-
mació: facebook.es/sala-
jovebaro

De dilluns a divendres, de 
18 a 20 h

suport i assessorament 
per dur-lo a terme. Tro-
bareu informació d’acti-
vitats i recursos del barri 
per a joves. Pregunta a la 
Sala Jove. dinamitzacio-
juvenil@gmail.com Més 
informació: facebook.es/
dinamitzaciojuvenil

SERVEIS
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SUGGERIMENTS



Carrer Quito, 8-10
08030 Barcelona
Tel.: 932 565 097
Metro: Baró de Viver (L1)
Bus: 11, 42, 60, B19, i N9
ccbaroviver@bcn.cat
http://www.barcelona.cat/ccbarodeviver

Dilluns a divendres
10.00 – 14.30 h / 16.00 – 21.30 h
Dissabte
10.00 – 14.00 h / 16.00 – 20.00 h

ADREÇA HORARIS
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