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Teatre, dansa, 
concerts, exposicions. 
Amb la comunitat i 
sempre amb alegria.
Braços amunt i orelles obertes !
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BENVINGUDA

G! +16+ 4 + 8

Benvinguts i benvingudes al Centre Cívic i Espai de Gent Gran 
Baró de Viver! Molt més que un espai d’activitats, un lloc on
podràs viure infinites experiències!

TALLERS PRIMAVERA
De l’1 d’Abril al 14 de Juny

INSCRIPCIONS
-Les inscripcions es podran fer de manera presencial o per in-
ternet a través de l’enllaç:
  https://barodeviver.inscripcionscc.com
-Per inscriure’s per internet, cal registrar-se i fer els pagaments 
amb targeta.
-L’import de la inscripció és trimestral i només serà retornat si 
l’organització anul·la el taller.
-El pagament de les inscripcions presencials s’ha de realitzar 
al mateix moment en efectiu o bé amb targeta. 
-Les inscripcions es faran per ordre d’arribada i en cap cas es 
reservarà plaça. 
-Els descomptes dels tallers no són aplicables a les inscrip-
cions per internet, per beneficiar-vos dels descomptes, heu 
de fer les inscripcions presencialment i portar el document 
acreditatiu.

Renovació de plaça (pels alumnes que van fer tallers 
durant l’hivern del 2019): Del Dilluns 18 al Divendres  22 de 
Març.  

Noves inscripcions: Del Dilluns 25  al Divendres 29 de 
Març. 

Horari d’inscripcions: 
De Dilluns a Divendres, de 10.15 a 14 h i de 16.15 a 21 h. 

A PARTIR 16 ANYS

LLEGENDA

GRATUÏT A PARTIR 4 ANYS A PARTIR 8 ANYS
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TALLERS DE PRIMAVERA 
FAMILIARS INFANTILS

SAMBARÓ    EXPRESSIÓ 
TEATRAL  

BARÓNÀS   

Dimarts i Dijous, 
de 17.15h a 18.45 h Gratuït
Veniu a participar al grup 
de percussió familiar Sam-
baró, on es promou, a partir 
de la formació artística dels 
participants, la consolidació 
d’un grup de percussió pro-
pi del barri, que enriqueixi 
amb la seva samba i batu-
cada les diades culturals i 
festives de Baró de Viver. 

SENY I RAUXA. ELS 
DIJOUS OBERTS 
Dijous, de 18.30h 
a 20.30 h    Gratuït
Espai obert i punt de 
trobada familiar i veïnal, que 
engresca el barri a prendre 
part, de manera participati-
va, de les activitats del cen-
tre. Els assistents, grans i 
petits, proposen i trien les 
activitats que volen fer, i 
esdevenen els protagonis-
tes. (Al taller poden assistir 
com a màxim quatre infants 
per cada adult participant).

Dimecres, 
de 17 a 18h Preu: 10€

Dijous 23 de Maig de 
18:30 a 20h
Taller de clown amb Ale 
Risorio

Un taller d’iniciació al teatre 
per a infants que cursen 
actualment de P3 a P5.

Vine i endinsa’t al món del 
circ! Aprèn els equilibris, les 
acrobàcies i els malabars més 
embolicats i entretinguts, i 
comença a gaudir del plaer 
de volar amb el trapezi i les 
teles que s’han incorporat 
aquesta nova temporada.

Dilluns i Dijous, 
de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 10€ 

CIRC & AERIS 
BABY + 4

G!

G!

G!

+ 3

Gaudeix del clown amb 
aquest gran professional, 
fent un viatge cap allò més 
autèntic d’un mateix, on 
l’estat lúdic ens allibera per 
mostrar-nos tal com som.



TALLERS HIVERN

ADULTS
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Si t’agrada ballar al ritme de 
zumba, aprendre divertides 
coreografies, passos i els 
estils més moderns... Vine, 
balla i gaudeix com mai! 

ZUMBA JUNIOR
Dilluns i Dijous, de 
17.15h a 18.15 h Preu: 10€      

CIRC & AERIS 
JUNIOR
Dilluns i Dijous, de 18.30h 
a 20 h Preu: 10€
Vine a desafiar la gravetat 
gaudint del plaer de volar 
en el trapezi i les teles. Et 
convertiràs en un autèntic 
artista de circ!

+ 8

UN XIC D’ÀRAB
Divendres, de 18h a 
19h Preu: 10€  
Gaudeix de l’apre-
nentatge reforçant 
els llaços culturals i 
lingüístics amb el món 
àrab. Aventura’t i endinsa’t 
de valent en aquesta 
llengua!  

Si t’agrada la cuina 
i coneixes un munt 
d’ingredients, aquest 
és el teu taller! Vine i 
aprèn a cuinar els plats 
més divertits i originals!          

MINI CHEF 
Dilluns, de 18.30h a 20 h 
Preu: 10€

INFANTILS

+ 4

ZUMBA
Zumba 1: Dilluns i 
Divendres, de 10.15h a 11.15 h 
Zumba +16: Dimarts i Di-
vendres, de 19h a 20 h
Preu: 30€

Taller per tonificar el cos i 
passar-ho bé! Una divertida 
manera de fer esport i 
apostar per la vida sana.

+16                      

BALLS LLATINS
Dilluns, de 19.45h a 
21.15h  Preu: 30€
Salsa, merengue, cha-
cha-cha, bachata... Vine 
i aprèn els diferents 
passos i coreografies. No 
hi haurà ritme que se’t 
resisteixi a la pistes de ball!

BELLES ARTS
Dimarts, de 10.15h a 12.15 h 
Preu: 30€ 
Dibuix? Pintura a l’oli? O 
potser aquarel·les? Vine i 
tasta-les totes! (Materials 
a càrrec dels alumnes).

+ 8



TALLERS PRIMAVERA         
ADULTS
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Dilluns i Divendres, 
de 18h a 19:30 h

LA NOVA ESCOLA - 
GRUP DE 
NOUVINGUTS G!

Grup d’acollida i integra-
ció cultural a través de 
la llengua, destinat a 
persones nouvingudes. 

CUINES DEL MÓN 
Dimarts,  de 19h a 21 h  
Preu: 30€
Una volta gastronòmica 
pel món, on aprendrem a 
cuinar i tastarem plats de 
tots els racons. (Ingredients 
a càrrec dels alumnes).

BODY BALANCE

TEATRE

Dijous, de 19.45h a 21.15 h
Preu: 30€ 

Dijous, de 19.15h a 21.15 h
Preu: 30€ 

Activitat inspirada en el 
ioga, el tai-txi i el pilates 
que millora la flexibilitat, la 
força, la postura corporal i la 
respiració.

Formació en les arts 
interpretatives amb una 
posada en escena final

TALLERS D’ENTITATS

Condicions  i preus a càrrec 
de l’entitat organitzadora.

INSCRIPCIONS
Infantil: Dimecres i 
Divendres, de 17.30 a 18.30 h (4 
a 12 anys). 
Adult: Dimarts, de 18 a 19 h Di-
vendres, 18.30 a 19.30 h.   
Aprèn sevillanes a través de 
la tècnica, el ritme i la passió. 
El Centre Cultural Andaluz Ba-
rón de Viver, col·labora en les 
festivitats del barri fent-nos 
gaudir dels seus balls, vestua-
ris i música.

SEVILLANES

De Dilluns a Divendres, 
de 17h a 20 h
La Sra. Amàlia Torres lidera 
el grup de costura treballant 
amb dedicació, professionali-
tat i molta experiència.

TALLER DE 
COSTURA

G!

G!

FLAMENCOTERÀPIA
Taller per a dones
Divendres, 
11.30h a 13.30h
Del 3 de Maig al 5 de Juliol

G!

Flamencoteràpia és un mèto-
de de desenvolupament per-
sonal que té com a objectiu 
principal aprofitar la riquesa 
dels moviments de la dansa 
flamenca perquè les dones 
puguin tenir un major auto-
coneixement psicocorporal. 
Al mateix temps, el contac-
te amb la música i la dansa 
els permet explorar diverses 
formes d’expressió no ver-
bal. Cal  inscripció prèvia 
al PIAD de Sant Andreu.



8

TALLERS

Dilluns i Divendres, de
16h a 18 h. Gratuït

LA NOVA ESCOLA G!

Espai de suport personal 
i educatiu adreçat a la 
població adulta.

N!

Dijous, de 18h a 19.30 h 
Preu: Amb targ. Rosa 7,30€
Sense targeta Rosa 8,30€

Dimarts, 
de 16.30h a 18 h

Divendres, 18.30 a 19:30h. 
Preu: Amb targ. Rosa 7,30€ 
Sense targ. Rosa 8,30€

Dijous, de 16.10h a 17.10h 
Preu: Amb targ. Rosa 7,30€
Sense targeta Rosa 8,30€

Espai d’assessorament 
i reforç on es resoldran 
dubtes relacionats  
amb la informàtica i 
els dispositius mòbils. 

En aquest espai  aprendràs 
i podràs compartir el 
teu coneixement  per 
cultivar un hort, herbes 
aromàtiques i flors. Vine, 
t’informarem!

Taller per mantenir jove 
i activa la ment, mentre 
exercitem la memòria.

Vine a ballar , fes 
amistats, posa’t en 
forma i oblida’t de tot. 

INFORMÀTICA 
AULA OBERTA

ESPAI D’HORT

MEMÒRIA

BALL EN LÍNIA

G!

ESPAI DE LA 
GENT GRAN
DE BARÓ 
DE VIVER

TALLERS
ACTIVITATS

BALLS
SORTIDES
SERVEIS
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ALTRES ACTIVITATS

L’Espai de la Gent Gran 
organitza diverses 
excursions i sortides 
culturals durant l’any. Més 
informació als panells 
informatius .

SORTIDES I VIATGES

A l’Espai de la Gent Gran 
es celebren les festivitats 
del calendari, com poden 
ser carnestoltes, Sant 
Jordi, Sant Joan, Nadal... 
Vine a celebrar-ho amb 
nosaltres!

CELEBRACIÓ DE 
FESTIVITATS

SERVEIS

La cafeteria funciona amb horari de 16h a 20h de Dilluns a 
Divendres.

CAFETERIA

Jocs de taula, bingo i billar.        

BALL DE LA GENT GRAN

Dimecres

Quinzenalment podreu gaudir amb bona companyia de la 
millor música en directe.

-3 d’Abril: Sílvia Bas
-24 d’Abril: Alfonso Gago
-8 de Maig: Dúo Mediterraneo

-22 de Maig: Omar
-5 de Juny: Marco
-19 de Juny: Alfonso Gago
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
TEATRE
Les Clinck - Cia. Les Bianchis
Divendres 5 d’Abril, 19h

Com neix una idea? D’on surt? 
Com apareix? Del no-res? Voleu 
dir que del no-res pot néixer res, 
sigui idea o sigui el que sigui?

MÚSICA
Músiques en trànsit - Estación del Este 
Divendres 12 d’Abril, 20h

TEATRE
Be God Is - Cia. Espai Dual
Divendres 26 d’Abril, 19h
Un delirant i addictiu especta-
cle que combina la virtuositat 
musical, el gest i la imaginació 
per embarcar l’espectador a 
una atmosfera on les preguntes 
i el sentit comú passen a un se-
gon terme.

CINEMA
El Grúfal - Petit Cineclub
Divendres 3 de Maig, 19h

Una estació de trens on tots 
arriben de l’est. I tots, carre-
gats de melodies. Una estació 
de trens on es troben músics 
arribats d’arreu. Músics d’aquí 
i d’allà, però tots enamorats de 
l’est.

Qui és el monstre: el Gran 
Ratolí Malvat o el Grúfal? Qui es 
vol menjar a qui i com podrem 
defensar la Grufaleta, la filla del 
Grúfal? Què pinten en aquest 
conte una guineu, un mussol i 
una serp? I per què tots tenen 
tanta gana?

G!

G!

G!

G!
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HUMOR
4a Nit de Monòlegs
Divendres 17 de Maig, 21h

CLOWN
El show del Barónàs amb Marcel Gros
Divendres 24 de Maig, 19h

Clown, bufó, showman…PA-
LLASSO!! Un dels més grans serà 
el protagonista del BARÓNÀS 
d’enguany. Sempre amb espec-
tacles de creació pròpia ens farà 
riure i gaudir sense límits.

-Dissabte 25 a les 18h i Di-
vendres 31 de Maig a les 20; 
“Toc-Toc”, Umbral Depart.

-Dissabte 1 de Juny, 17h: 
“Ridiculous Man”, Associació 
Open Art.

-Divendres 7 de Juny a les 
19h:
“Les princeses també es pe-
ten” Grup de Teatre la Maqui.

-Dissabte 8 de Juny 18h; Sim-
fònic. EMMSA.

TEATRE
SENSE TELÓ: Cicle escènic emergent i
aficionat de Baró de Viver.
Del 25 de Maig al 8 de Juny

Com en anteriors ocasions comp-
tarem amb un carrussel de cò-
mics de tot el món que faran 
les delícies de tots els paladars 
humorístics, al més pur estil del 
Club de la Comedia. 
L’espectacle no és recomanat per 
a menors de 12 anys. Hi haurà 
servei de bar.

G!

G!

G!
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INICIATIVES 

Les dones tenen un espai 
a Baró de Viver on trobar-se i 
unir-se, on elles són les prota-
gonistes. Et convidem a for-
mar-ne part i a pensar el grup 
entre totes. Demana més 
informació al centre cívic.

TEMPS DE DONA

AMICS I CIRC
Dimarts, de 17h a 
18.30h
Dijous, de 17.15 a 19:15
Programa extraescolar que 
té com a objectiu promou-
re la salut mental, física 
i social dels infants mit-
jançant l’acompanyament 
educatiu per part de vo-
luntariat i la promoció de 
l’activitat física i artística 
amb l’aprenentatge de circ.

Dijous, de 16.30h a 
18.30h

Divendres 10 de Maig, 
de 17h a 20h

Divendres 10 de Maig, 
de 17h a 19h 
Parc Fluvial del Besòs

TALLER 
D’ATRAPASONS

RIUNET

EL PRIMER PAS
Grup de criança
0-4 ANYS

CALIDOSCOPI
CIÈNCIA CIUTADANA
Inscripcions al Cen-
tre Cívic

Espai obert i d’intercan-
vi destinat a famílies amb 
infants de 0 a 4 anys que 
busquen un punt de trobada 
on gaudir dels seus infants i 
compartir experiències entre 
elles. Oferim un cicle d’acti-
vitats entorn aquells temes 
que siguin d’interés per a les 
famílies. 
De 16.30h a 17h hi haurà 
l’espai de lactància i a les 
17h el grup de criança. 

Vols col·laborar amb la carec-
tarització sonora del teu barri? 
Enregistrarem els sons de l’es-
pai públic per comprendre’ls 
a nivell científic i construïr 
col·lectivament el mapa sonor 
del Districte de Sant Andreu. 
Converteix-te en patrimonia-
dor sonor i vine a fer #ciència-
ciutadana. 

G!

G!

G!
G!

Com de net està el riu Besòs? 
Ens ho explicaran els estu-
diants de l’institut Dr. Puivert 
i de l’escola l’Esperança, que 
han participat en el programa 
RiuNet-Proj. Rius de Ciència 
Ciutadana als Barris per valorar 
quin és l’estat de l’ecosistema 
fluvial del Besòs. A més, amb 
l’aplicació RiuNet tothom que 
s’apropi al riu podrà comprovar 
si hi ha hagut canvis des que els 
estudiants van realitzar els seus 
mesuraments. 
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EXPOSICIONS

LA VIDA AL BARRI, SOBRE RODES

Obra que ens parla de la convi-
vència de naturalesa i indústria. 
Un paisatge habitual d’un tipus 
de vida concret; el de persones  
que han de traslladar-se a la gran 
ciutat. Paisatge de gent humil, 
industrial i treballadora. Paisatge 
de naturalesa atzarosa.

RODALIES NORD
Bernat Barris

Escola Baró de Viver

Del 8 al 31 de Maig
Inauguració: Divendres 10 de Maig, 19:30h

L’exposició aprofundeix en la 
història de la ciutat i dona veu a 
testimonis del barri de la Barce-
loneta a través de dos espais di-
ferents amb forma de casa, com 
una al·legoria al trasllat forçat 
d’un habitatge a l’altre. 

R-EXPLIQUEM UN CONTE...

FUGINT DE LES BOMBES

Del 3 al 14 de Juny

Del 17 de Juny al 5 de Juliol

Del 8 d’Abril al 7 de Maig
Aquesta exposició és una mostra 
d’allò viscut als carrers dels barris, 
a l’skatepark de Baró de Viver, al 
Parc de la Trinitat i als centres cí-
vics que ens recolzen. Un petit 
homenatge a tothom que ho fa 
possible.

Els Barons i Baronesses han pro-
funditzat en els contes clàssics, 
donant una nova mirada, rein-
terpretant-los i adaptant-los als 
valors que abans passaven des-
apercebuts com ara l’autoreco-
neixement, la igualtat, el dret a 
una llar, el feminisme,... No tot és 
el que sembla!
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CALENDARI FESTIU I CASAL D’ESTIU

Dimarts 23 d’Abril, 
17.30h

Del 10 al 16 de Juny

Del 25 de Juny al 
26 de Juliol.
Inscripcions: a partir 
del Dilluns 29 d’Abril

SANT JORDI

FESTA MAJOR

CASAL D’ESTIU 
D’ARTS 
ESCÈNIQUES
VIVERTIMENTO!

Sant Jordi al nou espai 
de lectura! El Centre Cívic 
inaugura aquest nou espai al 
centre, i el mateix Sant Jordi, 
en carn i ossos, amb les se-
ves històries i llegendes serà 
l’encarregat de dinamitzar 
la Diada, tot presentant-nos 
aquest nou espai de lectura 
per a infants que el Centre 
Cívic posarà en marxa a partir 
d’aquest dia. 

Viu  amb el barri la seva Fes-
ta Major. Concerts, activitats 
i mil coses més!

G!

G!

G!

Teatre, caracterització, tite-
lles, expressió corporal, atrez-
zo, comedia dell’arte, maqui-
llatge, dansa, jocs, música, 
curtmetratges i molt més! En-
dinsa’t en el món de les arts 
escèniques amb aquest casal 
, cada divendres representa-
rem un espectacle! De 4 a 12 
anys.

Torns:
·Setmana del 25 al 28 de Juny
·Setmana de l’1 al 5 de Juliol
·Setmana del 8 al 12 de Juliol
·Setmana del 15 al 19 de Juliol
·Setmana del 22 al 26 de Juliol

Horaris i preus:
(1r preu:setmana del 25 al 28 
de Juny, 2n preu: les altres 
quatre setmanes)

·9-14h = 44€, 55€
·9-15:30h (servei menjador 
inclòs)=  64€, 80€ 
·9-14h i 15:30-17h= 56€, 70€
.9 a 17h (servei de menjador 
inclòs)= 72€, 90€
Servei d’acollida 8:30h a 
9h i 14h a 14:30h Gratuït



15

SERVEIS AL BARRI

SERVEI DE 
DINAMITZACIÓ 
JUVENIL

Pg. de Santa Coloma 104, in-
terior. Servei d’assessorament 
i suport per dur a terme idees 
i projectes relacionades amb 
el foment de l’oci saludable, la 
cultura  i la participació juve-
nil en l’àmbit comunitari.  Més 
informació: 
-dinamitzaciojuvenil@gmail.
com
-sdjfranja@gmail.com   
-Facebook.es/dinamitzacioju-
venil 
-Dinamitzadorfranja 
@sdj_marta @sdjfranja

De Dilluns a Dijous, de 
17h a 20 h

Obert tots els dies
Taller: Dilluns i Dimecres, 
de 18h a 20 h

CASAL INFANTIL 
De Dilluns a Divendres, de 
17h a 19 h
Pg. de Santa Coloma 110, 
interior. Servei de lleure 
adreçat a la població infantil 
del barri de 3 a 12 anys. Ac-
tivitats distribuïdes per di-
ferents edats i grups. Preu: 
14€/trimestre

CESSIÓ D’ÚS 
D’ESPAIS

El Centre Cívic Baró de Viver 
disposa de diversos espais 
equipats a disposició de pro-
jectes i entitats. Podeu trobar 
informació al nostre web: bar-
celona.cat/ccbarodeviver o 
escrivint-nos al correu 
espais@ccbarodeviver.cat

SKATE BARÓ 
DE VIVER

Vols gaudir de l’Skate Park 
Baró de Viver? Vine a apren-
dre les tècniques i els trucs 
per dominar l’skate. Cal ins-
cripció prèvia al C. Cívic.

SALA JOVE 
BARÓ DE VIVER

Pg. de Santa Coloma 104, 
interior. Espai lúdic i edu-
catiu de relació per a joves 
de 12 (que estiguin cursant 
1r d’ESO)  a 17 anys. Ping 
pong, jocs de taula, activi-
tats del cicle festiu, cuina, 
sortides i tallers segons els 
interessos. Gratuït, cal ins-
cripció prèvia. Més informa-
ció: salajovebaro@gmail.
com Facebook.es/salajove-
baro @salajovebaro o en el
933 485 077 

De Dilluns a Divendres, de 
17.30h a 19.30 h

SALA D’ESTUDI

Espai dinamitzat per treballar 
els hàbits d’estudi que es 
realitza al  Centre Cívic.

De Dilluns a Dijous, de 
17:30h a 19 h.

+ 8 G!



Carrer Quito, 8-10
08030 Barcelona
Tel.: 93 256 50 97
Metro: Baró de Viver (L1)
Bus: 11, V33, 60, B19, M28, 133, N9
info@ccbarodeviver.cat
gentgran@ccbarodeviver.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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