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TALLERS JULIOL

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
Alumnes antics: del dilluns 18 al dissabte 30 de juny  
(plaça reservada fins al divendres 22 de juny).
Alumnes nous: del dilluns 25 al dissabte 30 de juny.
Horari d’inscripcions: De dilluns a divendres, de 10.15 
a 14 h i de 16.15 a 21 h. 
INSCRIPCIONS PER INTERNET 
Les inscripcions per internet es podran fer a 
través de l’enllaç https://barodeviver.inscrip-
cionscc.com. Per inscriure’s per internet, cal 
registrar-se i fer els pagaments amb targeta. 
Dates: Del dilluns 25 de juny al dissabte 30 de juny.

Del 2 al 27 de juliol

TAST DE TALLERS TARDOR 2018
Setmana de l’1 al 6 d’octubre
Un cop més, et donem l’opció de tastar els tallers, 
perquè acabis de decidir a quin et vols apuntar el 
pròxim curs. Recorda fer la teva inscripció a partir 
del 17 de setembre, les places són limitades i 
les adjudiquem per ordre d’arribada! El tastet és 
gratuït. 

GRATUÏT G! +15

LLEGENDA

TALLERS PER A ADULTS 

ON S’HI POT PARTICIPAR 

A PARTIR DE 15 ANYS

G!
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TALLERS JULIOL

INFANTILS I 
JUVENILS

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: 10,00 € / taller 

+15

BELLES ARTS
Dimarts, de 10.15 a 12.15 h 
Preu: 10,00 € / taller 

Teatre, caracterització, ti-
telles, expressió corporal, 
atrezzo, comedia dell’arte, 
maquillatge, dansa, jocs, 
música, curtmetratges i 
molt més! Endinsa’t en 
el món de les arts escè-
niques amb aquest casal, 
cada divendres represen-
tarem un espectacle! Ho-
raris i preus: 9 - 14 h, 50€ 
/// 9 - 15.30 h (servei men-
jador inclòs), 75€ /// 9 - 14 i 
15.30 - 17 h, 65€ /// 9 - 17 h 
(servei menjador inclòs), 
80€ Servei d’acollida 8.30 
- 9 h i 14 - 14.30 h gratuït!

Del 25 de juny al 27 de 
juliol  /// Inscripcions a 
partir del dilluns 23 d’abril

CASAL D’ESTIU D’ARTS 
ESCÈNIQUES 
VIVERTIMENTO

BALLS LLATINS
Dilluns, de 20 a 21.30 h  
Preu: 10,00 € / taller 

CUINES DEL MÓN 
Dimecres, de 19 a 21 h  
Preu: 10,00 € / taller 

Dijous, de 19 a 20.30 h 
Preu: 10,00 € / taller 

ANGLÈS TARDES
+15

SKATE 
BARÓ DE VIVER
Dilluns i dimecres, 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. 

G!
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ACTIVITATS 
INFANTILS

Dimarts i dijous, de 16 a 
17.30 h Preu: 5,00 € / taller 

INFORMÀTICA 
INICIAL

GENT GRAN

Dimecres, de 16 a 17.30 h 
Preu: 5,00 € / taller 

EL MEU MÒBIL

TALLERS JULIOL I ACTIVITATS INFANTILS

Dimecres 4 de juliol, a les 
11.30 h Gratuït
Tres grangers especials 
que reguen el seu hort 
amb notes musicals es 
creuen amb diferents ani-
malons que van canviant 
la seva vida. Un pop amb 
bicicleta, Una libèl·lula as-
tronauta o Un gripau amb 
ales... són algunes de les 
cançons que sentirem.

Espectacle familiar 
BITXOS RAROS
CIA. NURI TOTAL

Divendres 28 de setembre, 
a les 19 h Gratuït

Dos transportistes solita-
ris, una furgoneta blanca, 
un munt de caixes i una 
rentadora, són la pista 
de ball perquè veieu que 
traslladar-se és una ne-
cessitat bàsica, si més no 
per ells dos.

Espectacle familiar 
TRASLA2. 
CIA. TRASLA2.

Dijous, de 17.30 a 
19 h Preu: 5,00 € / taller 

INFORMÀTICA 
AULA OBERTA

Dilluns i dimecres, de 16 
a 17 h Preu: 5,00 € / taller

AEROGIM
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CONCERTS I EXPOSICIONS

CONCERTS

LA VELÀ’ 
DEL BESÒS
Divendres 13 de juliol, a 
les 20 h Gratuït

Nit d’estiu, una festa amb 
aroma a revetlla, cotó de 
sucre, fritanga i música 
d’orchesta, on ballar amb 
les millors gales, al ritme 
dels temes més estiuencs 
de tots els temps!

BYE BYE SUMMER
Divendres 14 de setem-
bre, a les 20 h Gratuït

Festa per acomiadar l’es-
tiu i donar la benvinguda 
de la nova temporada al 
centre cívic! Sentirem i 
ballarem els èxits de l’es-
tiu mentre brindem per un 
bon inici de curs!

EXPOSICIONS

VIVERTIMENTO!: 
L’EXPOSICIÓ
Del 7 al 28 de juliol
Exposició creada en el 
marc del Casal d’estiu 
d’Arts Escèniques Vi-
vertimento, que recull 
l’essència i l’ànima del 
casal: una escenografia 
que pren vida, els somnis 
dels infants que hi partici-
pen i les aventures que es 
viuen dins el casal. 

CULTURA GENERAL,
DE ELTITODANITO
Del 3 al 29 de setembre
¿Cómo se llama el primer 
hombre que pisó la luna? 
¿A qué corresponden las 
siglas MyHyV? ¿En qué 
año empezó la Segunda 
Guerra Mundial? ¿Quién 
es el mayor enemigo de 
Belén Esteban? ¿Cual es 
el tercer planeta del siste-
ma solar? ¿Cuánto tiem-
po pasó Isabel Pantoja en 
la cárcel? ¿Qué es cultura 
general?



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
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