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El Centre Cívic Baró de Viver és 
un equipament sociocultural de 
proximitat, que té l’objectiu d’ofe-
rir serveis al barri de Baró de Viver 
i a la ciutat de Barcelona, tot pro-
movent la participació ciutadana i 
oferint un ampli ventall d’activitats 
i projectes que estimulin els valors 
de convivència i el desenvolupa-
ment personal i comunitari.

 QUI SOM

DESTACATS

Anem a posar ordre:  Festival 
d’Skate Baró de Viver, Sant Jor-
di, Dia de la Dansa_Versió Ciutat 
Dansa, Primavera als Barris,  Nit 
de Monòlegs, BaróNàs, En Resi-
dència, L’Altre Festival, Tothom a 
Escena!, Festival Simfònic, Festa 
Major, Calidoscopi Cultural, VerD-
mut!, Barcelona Districte Cultu-
ral... traieu l’agenda, per a tots els 
gustos, per a totes les edats, obriu 
la porta i aneu passant, el centre 
cívic més viu que els vius, no tens 
excusa per quedar-te a casa! Però 
no t’oblidis de portar les teves pro-
postes! Ufff, ja hi som, agafem aire, 
3, 2, 1... benvinguda la primavera!

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 PRIMAVERA

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’arribada i en 
cap cas es reservarà plaça. 
 Tallers antics: 
Alumnes antics (que van fer tallers durant l’ hivern 
del 2017): del dilluns 27 de març al dijous 13 d’abril 
(plaça reservada fins al dissabte 1 d’abril). Alumnes 
nous: del dilluns 3 al dijous 13 d’abril.
 Tallers nous:
Del dilluns 27 de març al dijous 13 d’abril.
 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 3 al dijous 13 
d’abril. Tallers nous: del dilluns 27 de març al dijous 
13 d’abril.

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: 18 d’abril.

Data finalització: 17 de juny.
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TALLERS PRIMAVERA

FAMILIARS

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

Vine i endinsa’t al món 
del circ! Aprèn els 
equilibris, les acrobàcies 
i els malabars més 
embolicats i entretinguts! 
Crearàs sensació entre 
els teus amics i amigues.  
Tallerista: Rosa  Bigas

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

G!

G!

INFANTILS 4-7 ANYS

Gaudeix de la cuina com 
mai! Vine amb el teu 
davantal i prepara’t per 
aprendre les receptes 
més gustoses que 
et puguis imaginar.  
Et lleparàs els dits!
Tallerista: Carla Martín

MINI CHEF
Dilluns, de 17.30 a 
18.30 h Preu: 10,00   € / taller 
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TALLERS PRIMAVERA

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

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 on aprendràs 

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.
Tallerista: Maite Redondo 

UN XIC D’ÀRAB 
(petits/es)
Dilluns, de 18.30 a 
19.30 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. 
Tallerista: Samira Bensalem 

els secrets i trucs de 
les arts plàstiques 
(pintura a l’oli, dibuix, 
aquarel·les, etc.).  Treu 
l’artista que portes dins!
Tallerista: Maite Redondo 
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TALLERS PRIMAVERA

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... Vine, balla 
i gaudeix com mai! 
Tallerista: Inés Polo 

INFANTILS 8-12 ANYS

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

COSTURA
Dimecres, de 17.30 a 19 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: Rosa  Bigas

UN XIC D’ÀRAB

Aprèn àrab a Baró de 
Viver! Reforça els llaços 
culturals i lingüístics amb 
el món àrab. Aventura’t 
i endinsa’t de valent 
en aquesta llengua!  
Tallerista: Samira Bensalem

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.
Talleristes: Paula 
Rudilla i Laia López

Si la cuina és el teu espai 
preferit de casa i coneixes 
un munt d’ingredients, 
aquest és el teu taller! 
Vine i aprèn a cuinar 
els plats més divertits 
i originals! Fes volar la 
creativitat a la cuina!
Tallerista: Carla Martín 

MINI CHEF JUNIOR
Dilluns, de 18.30 a 
20 h Preu: 10,00 € / taller 

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 10,00 € / taller 

ENGLISH JUNIOR
Divendres, de 17.30 
a 19 h Preu: 10,00 € / taller 
Vine a aprendre anglès 
mentre et diverteixes i 
fas noves amistats! En 
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TALLERS PRIMAVERA

INFANTILS 8-12 ANYS JOVES 13-17 ANYS

SKATE 
BARÓ DE VIVER
Dimart i dijous, de 18 
a 20 h Preu:  Gratuït 
Vols gaudir de l’Skate 
Park de Baró de Viver? 
Vine a aprendre les 
tècniques i els truc per a 
dominar l’skate. Activitat 
a partir de 8 anys. 
Cal inscripció prèvia. 

SALA JOVE
De dilluns a divendres, 
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.

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA

Gaudeix d’aquesta 
disciplina esportiva tan 
beneficiosa per potenciar 
la força muscular, la 
coordinació, la flexibilitat, 
l’equilibri, la coordinació i 
la musicalitat. 
Tallerista: Mª Carmen Torres

INFANTILS 6-11 ANYS

Dissabtes, de 10.30 a 
12.30 h Preu: 10,00 € / taller 

aquest taller reforçaràs tot 
allò que ja saps d’anglès, 
millorant la pronunciació 
i el vocabulari. Acaba 
el trimestre tenint 
converses amb com-
panys i companyes.
Talleristes: Clàudia 
Benavent i Nil Blasco
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TALLERS PRIMAVERA

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
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: Inés Polo 
i  Clàudia Benavent 

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

+15

JARDINERIA DE 
PRIMAVERA
Dimarts, de 19 a 20.30 h 
Preu: 30,00 €/taller

N!

Tots els consells de 
jardineria per al jardí 
i l’hort a la primavera. 
Aprendrem tècniques 
per a cuidar flors, les 
propietats del sol segons 
l’estació i la composició 
i trucs per a l’hort 
urbà a la primavera. 
No són necessaris 
coneixements previs.
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TALLERS PRIMAVERA

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 

ADULTS

PILATES
Dimecres, de 19.30 a 21 h  
Preu: 30,00 € / taller 

Gaudeix d’un 
entrenament físic i mental 
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

CUINES DEL MÓN 
Dimecres, de 19 a 21 h  
Preu: 30,00 € / taller 

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
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TALLERS PRIMAVERA

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 García

Dijous, de 16 a 17 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 García

LA NOVA ESCOLA

GENT GRAN

G!

G!

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 
NIVELL INICIAL

una conversa fluida. 
Prendrem un cafè per 
fer més amena l’estona.
Tallerista: Ana Adán 

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 
coneixements previs.
Tallerista: Néstor Plana  
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GENT GRAN

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realit-
zen presencialment al Ca-
sal de Gent Gran.
Horari d’ informació: de di-
lluns a divendres, de 16 a 
20 h, presencial o telefòni-
cament (932.56.50.96)
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 
oriental mil•lenària! Di-

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

marts, de 18 a 19 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.

TALLERS PRIMAVERA

Dimecres, d’ 11.30 a 
13 h Preu: 10,00 € / taller 
Espai d’assessorament 
i reforç on es resoldran 
dubtes relacionats  
amb la informàtica i 
els dispositius mòbils. 
Tallerista: Néstor Plana

INFORMÀTICA 
AULA OBERTA

Dimecres, de 10 a 
11.30 h Preu: 10,00 € / taller 
No t’emboliquis més 
i endinsa’t al món de 
les xarxes socials per 
gaudir-les al màxim! 
Tallerista: Néstor Plana

INFORMÀTICA 
XARXES SOCIALS

N!

N!
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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 
creixement, des del diàleg 
més directe a l’expressió 
artística. Demana més in-
formació al centre cívic.

TEMPS DE DONA

SAMBARÓ    
Dimarts i dijous, de 17.30 
a 19 h
(Veure pàgina 7)

Espai que pretén treballar 
de manera global temes 
relacionats amb ciència 
i tecnologia, i la seva in-
teracció amb les arts, la 
cultura i la comunitat. 
Aquest trimestre desta-
quem Re-Viure, un jardí 
ple de vida, projecte con-

VIVER D’INNOVACIÓ 

AMICS I CIRC
Dilluns i dimecres, de 
17.15 a 19.15 h
Programa extraescolar 
que té com a objectiu 
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 16 
a 17 h i divendres, de 18 
a 19 h
(Veure pàgina 13)

SENY I RAUXA. 
DIJOUS OBERTS
Dijous de 18 a 20 h
(Veure pàgina 7)

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 28 d’abril, a les 
17.30 h
Divendres 19 de maig, a 
les 17.30 h
Divendres 9 de juny, a les 
17.30 h

Dilluns, de 19 a 21 h 
Cal inscripció prèvia
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junt amb l’Escola Baró Vi-
ver, la Sala Jove de Baró 
de Viver i amb professio-
nals de l’espai de cowor-
king Sinèrgic. Continua-
rem amb el projecte de 
Ciència Ciutadana riu.net, 
en el qual col•laborem 
amb l’Institut de Cultural 
de Barcelona, la Univer-
sitat de Barcelona, 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-
dor? Com podem gaudir,  
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 / PROGRAMACIÓ CULTURAL

ACTIVITATS 
INFANTILS 
I FAMILIARS

En Lukas, un nen que 
viu enmig del bosc amb 
la seva mare, descobreix 
que ell no té cançó i creu
que per això les coses 
mai li surten bé. Un dia, 
perdut enmig del bosc, 
troba al peu d’un gran ar-
bre una flauta que conté 
la seva cançó i que li dóna 
el poder de comunicar-se 
amb els arbres.

Divendres 28 d’abril, a 
les 19 h Gratuït

Espectacle de titelles 
EL BOSC COM 
BALLA
Cia. CAL Teatre

BARÓNÀS, CICLE
DE PALLASSOS I
PALLASSES
Del 22 al 26 de maig
Sabates, perruques de
rínxols, riures i molts
nassos vermells! Benvi-
guts/des al BaróNàs!!! El
primer Cicle de Pallassos
i Pallasses de l’espai de
circ del Centre Cívic Baró
de Viver. No ho dubteu!
Veniu, participeu i gaudiu,
hi ha nassos per a tothom!



17

PROGRAMACIÓ CULTURAL

CASALS INFANTILS 

Divendres, a les 17.30 h 
A càrrec de Begoña Sánchez 
Gratuït

Grup de criança
EL PRIMER PAS
0-3 ANYS

PRIMERS AUXILIS
28 d’abril: PART I
19 de maig: PART II
Es donaran eines per a 

Per Setmana Santa, gau-
deix del centre cívic com 
mai! Vine amb tots els 
teus amics i amigues i 
tasteu un munt d’activi-
tats, tallers i gimcanes on 
sereu els protagonistes! 
No cal inscripció prèvia.

Del 10 al 13 d’abril, de 17 a 
20 h Gratuït

Casal Obert 
Setmana Santa
4 DIES DE COLORS

reaccionar adequada-
ment davant un accident. 
Ensenyarem a donar res-
posta a emergències ha-
bituals i resoldrem dubtes 
al voltant de la prevenció. 
Coneixerem les tècniques 
bàsiques per fer front a 
situacions de risc vital i 
adquirirem nocions bàsi-
ques per poder intervenir 
en casos lleus.

EL JOC SIMBÒLIC I 
L’IMAGINARI
9 de juny
Sessió teòrica i pràctica 
on ens endinsarem en el 
món dels jocs i la imagi-
nació dels nadons.

ACTIVITATS 
INFANTILS 
I FAMILIARS

BARÓNÀS 
AMIGOO
Cia. Mumusic Circus
Divendres 26 de maig, a 
les 19 h Gratuït
“Amigoo” é s un fragment 
de les vides d’un home i 
una dona. Un circ entre 
dos. Trossos d’intimitat 
en una travessa gestual 
i musical vers el mé s sin-
cer i profund d’un mateix. 
Junts confabulen un mó n 
irreal, ple de poesia i com-
plicitat en un fals intent 
d’esquerdar el mite de la 
solitud com condició  hu-
mana dins del mó n. Fent 
esclatar moments de de-
liri i bogeria entre balls i 
acrobà cies, desenredant 
així  el seu propi circ in-
terior. Circ, dansa, teatre, 
mú sica en viu. 
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ESPECTACLES

MATINALS 
ESCOLARS

Divendres 9 de juny
Gratuït
Un altre any som seu de 
L’Altre Festival Interna-
cional d’Arts Escèniques 
i Salut Mental, el qual ate-
rra per aquesta edició a la 
Fabra i Coats. Inaugurem 
un nou espai amb sessió 
de teatre escolar.  Una al-
tra manera de veure i viu-
re la salut mental.

Matinal escolar 
L’ALTRE FESTIVAL

LA MÀ LAGA
Rumba
Divendres 12 de maig, a 
les 20 h Gratuït
Banda de rumba. Publi-
quen disc nou a l’abril. 
Prenent com a nom de la 
banda la plaç a barceloni-
na que els va veure né ixer, 
La Mà laga compleix 7 

CINC SENSACIONS I 
UN QUINTET 
SENSACIONAL
Brossa Quartet 
Teloners 4 Cordes 
Divendres 5 de maig, a les 
19 h Gratuït

En aquesta ocasió , el 
Brossa Quartet de Cor-
da convida l’experimen-
tat clarinetista Francesc 
Puig, amb qui interpretarà  
el “Quintet en La Major” 
de W.A. Mozart, una obra 
sensacional del geni de 
Salzburg. En la segona 
part del concert es podrà  
gaudir d’una nova versió  
de l’obra “Five Tango Sen-
sations” d’Astor Piazzola. 
L’Orquestra 4 Cordes de 
l’escola Baró de Viver en-
cetaran la nit com a telo-
ners.

Teatre, caracterització de 
personatges, titelles, ex-
perssió corporal, atrezzo, 
comedia dell’arte, manua-
litats, maquillatge, dansa, 
jocs, música, curtmentrat-
ges, vestuari, perruqueria 
i molt més! Endinsa’t en 
el món de les arts escè-
niques amb aquest casal, 
cada divendres represen-
tarem l’obra que prepa-
rem durant la setmana!
Horaris i preus: 9 - 14 h, 
48 € /// 9 - 15.30 h (servei 
menjador inclòs), 72 € /// 
9 - 14 i 15.30 - 17 h, 62 € /// 
9 - 17 h (servei menjador 
inclòs), 79 €

Del 26 de juny al 28 de 
juliol  /// Inscripcions a par-
tir del dilluns 24 d’abril

CASAL D’ESTIU D’ARTS 
ESCÈNIQUES 
VIVERTIMENTO

CASALS INFANTILS 
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NIT DE MONÒLEGS
Divendres 19 de maig,  a 
les 21 h
Espectacle de monòlegs 
amb còmics d’arreu del 
món i diferents tipus 
d’humor. Gaudirem de la 
presència de Gabriel Cór-
dova com a mestre de ce-
rimònia. Abstenir-se gent 
sensible i sense ganes de 
riure.

ESPECTACLES

Dissabte 10 de juny, a les 
18 hores Gratuït

FESTIVAL 
SIMFÒNIC

100 concerts simultanis a 
Catalunya i Balears, tots 
els estils musicals hi són 
presents. El Festival SIM-
FÒNIC està pensat per a 
tothom: jovent, adults, 
persones grans i famílies 
que vulguin passar una 
tarda especial gaudint de 
bona música en uns es-
pais singulars i participar 
d’un projecte de ciutat 
pioner i innovador.

Dijous 18 de maig Gratuït

PRIMAVERA SOUND 
2017 - PRIMAVERA 
ALS BARRIS

Tres bandes visiten Baró 
de Viver com a part de la 
programació del Festival 
Primavera Sound 2017.  
Aquesta iniciativa expan-
dirà l’activitat del festival 
a diferents espais juve- 

nils i centres cívics barce-
lonins que acolliran tant 
actuacions de bandes no-
velles com propostes més 
consolidades.

anys de vida havent tocat 
en mé s de 200 escenaris. 
Premis “YoChano” com 
a millor disc de rumba 
(2013, 2015), com a millor 
grup (2014, 2015) i com 
a millor directe (2014, 
2015). Banda escollida pel 
departament de cultura 
de la Generalitat de Cata-
lunya com a representant 
de la mú sica catalana a la 
“Barcelona-Catalonia cul-
ture week” de Shanghai 
2015. 
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EXPOSICIONS ANA GARCIA-PINE-
DA EN RESIDÈNCIA 
A L’INSTITUT 
DOCTOR PUIGVERT
Del 2 al 14 de juny
El text és central a l’obra 
de l’Ana Garcia-Pineda. Al 
llarg del curs 2016-17, en 
el marc del programa EN 
RESiDÈNCiA, Ana Gar-
cia-Pineda conjuntament 
amb un grup d’estudiants 
de 1r d’ESO de l’Institut 
Doctor Puigvert, han in-
vestigat les possibilitats 
i usos del llenguatge, 
centrant-se en el sentit 
de l’humor i la ironia com 
a eines per a la reflexió, 
alhora que posant en joc 
el poder de la metàfora 
per generar preguntes.
Aquesta exposició és fruit 
d’hores de diàleg, reflexió 
compartida i creació con-
junta entre l’artista, els 
alumnes i la professora.

SKATE DE BARRI
Del 18 d’abril al 22 de 
maig
Exposició fotogràfica de 
la història de l’skate en 
context de barri. Orga-
nitzada per Caja Gripau 
Blau, en col·laboració 
amb el Club Deportivo 
Los Planos Skate Plaza.

+ PARAULES
+ HUMANS  
Del 23 de maig a l’1 de 
juny
Les paraules ens emocio-
nen. Són art, amor, ale-
gria, valentia i imaginació.
Exposició  a càrrec de 
l’escola Baró de Viver.

BARÓ ÉS FESTA!
Del 15 de juny al 6 de juliol
Amb motiu de les festes
del barri, el passadís del
centre cívic et sorprendrà
amb una exposició amb
un autèntic segell “baro-
nià”. Vine a descobrir-la!
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CALENDARI 
FESTIU I 
ACTIVITATS DE 
LES ENTITATS

Amb motiu de la inaugu-
ració de l’Skate Park de 
Baró de Viver, celebrem 
amb tallers, exhibició, 
concurs, concerts. Con-
sulta el programa detallat  
al nostre web. 

Divendres 7 d’abril, de 15 a 
00 h Gratuït

FESTIVAL D’SKATE 
BARÓ DE VIVER

Dimecres 26 d’abril
DIA DE LA DANSA

El 29 d’abril és el Dia de la 
Dansa i a Baró de Viver el 
comencem a celebrar el 
dimecres 26. Destaquem 
els tallers monogràfics 
en horari lectiu amb el 

El Grup de Teatre La Maki, 
on participen mares, pa-
res, nens, nenes i mestres 
de l’Escola La Maquinista, 
estrena el seu espectacle 
Les princeses també... es 
peten.

Divendres 9 de juny, a les 
18 h Gratuït

TEATRE AFICIONAT
LES PRINCESES 
TAMBÉ... ES PETEN
Grup de teatre LA MAKI

Ens situem a l’Irlanda ru-
ral de 1936, a Ballybeg, per 
reviure la història de cinc 
germanes, Gerry Evans i 
el Pare Jack, des dels ulls 
del petit Michael. Una his-
tòria plena de vida, ten-

Divendres 30 de juny, a 
les 20.30 h Gratuït

TEATRE AFICIONAT 
DANSA D’AGOST
Cia. Umbral Depart de 
La Jarra Azul

TOTHOM A ESCENA!

ballarins i coreògrafs 
Anna Llombart i Isaac 
Suárez,  i la presentació 
del projecte Versió Ciutat 
Dansa, sota la direcció 
del coreògraf Toni Mira 
i amb alumnes de l’INS 
Doctor Puigvert i l’Escola 
Municipal de Música Sant 
Andreu. Consulteu més 
detalls de la celebració al 
nostre web.
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FESTIU I 
ACTIVITATS DE 
LES ENTITATS

PROGRAMACIÓ CULTURAL

dresa i fragilitat. Dansa 
d’Agost és la dansa que 
balla per dins els cossos 
de les cinc germanes, la 
dansa que anima les se-
ves vides.

SANT JORDI
Divendres 21 d’abril
Celebrarem en família la 
diada de Sant Jordi i el 
dia internacional del lli-
bre: tallers, poesia, lletres 
i la col·laboració de les 
entitats i serveis del barri.

FESTA MAJOR
15 - 18 de juny
Un altre any arriba la Fes-
ta Major al nostre barri: 
exhibició dels tallers, so-
par comunitari, activitats 
familiars, exposició i mol-
ta participació!

CALIDOSCOPI 
CULTURAL 
VERD-OSCOPI, les activi-
tats més sostenibles!

Divendres 28 d’abril, a les 
19 h Gratuït
(Veure pàgina 17)

ESPECTACLE EL 
BOSC COM BALLA

Dissabte 17 de juny, a les 
13 h Gratuït
Obrim la temporada es-
tival amb un vermut de-
dicat a la sostenibilitat al 
jardí del centre cívic. Ta-
llers, subhasta eficient i 
moltes més activitats. 

VERDMUT

Maig - juny

Producció d’un curtme-
tratge protagonitzat per 
infants, centrat en la sin-
gularitat de l’edifici del 
centre cívic, el qual comp-
ta amb el certificat LEED 
Platinium d’eficiència 
energètica.

MENUDA VISITA, 
EL CURT
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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: barcelona.
cat/ccbarodeviver o escri-
vint-nos al correu ccbaro-
viver@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



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
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
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