
Centre Cívic Baró de Viver

PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS
I ACTIVITATS

Teatre, dansa, concerts, 
exposicions. Amb la 
comunitat i  sempre amb alegria. 
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Pàg.

ÍNDEX

5         Tallers Familiars       Del 13 de Gen. al 27 de Març
 
5-6      Tallers Infantils                  Del 13 de Gen. al 27 de Març

6-7      Tallers Adults                     Del 13 de Gen. al 27 de Març

7         Tallers d’Entitats               Tot l’any
 
8-9      Espai de la Gent Gran               Tot l’any

10-12  Programació Cultural

TEATRE 
L’endrapasomnis               Dv. 17 de Gen., 18:30h

CINEMA
Hondar 2050                Dv. 31 de Gen., 18:30h

CIRC
Ye Orbayu                              Dv. 07 de Feb, 18:30h

TEATRE  
Assassinat al Club               Dv. 14 de Feb., 19h

DANSA 
Movimiento Colateral               Dv. 28 de Feb., 19h

TEATRE 
La espera                            Diss. 29 de Feb., 18h

CONTES
On és la mama?               Dimc. 4 De Març, 17h

MÚSICA 
Cayanna                                    Dv. 6 de Març 19h

CINEMA
Bosc i Haquivaqui               Dv. 27 de Març, 18:30h
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ÍNDEX

13      Exposicions

SON15: Colorejant el ball      De 2 al 25 de Gen.
            
Imatge i Cos              Del 30 de Gen. al 29 de Feb.

MONOTIPS:
Experiència Gràfica                Del 4 al 24 de Març

14      Diades, festes i entitats

SON 15:
Campionat Internacional 
de Breaking                 Div. 24 i Diss. 25 de Gen.

Carnaval                Div. 21 de Feb.
  
Dia de la dona              Div. 6 de Març
   

14      Iniciatives

El Primer Pas              Dc. de 17h a 18:30h
 
Temps de Dona              Div. a les 11h

15      Serveis al Centre Cívic

Cessió d’ús d’espais              Tot l’any

Sala d’estudi               De Dl. a Dj. de 17:30 a 19h

Servei d’interconsulta
comunitària                         Dj. de 10h a 14h

Fabularum Locus                    Obert cada dia

Skate Baró de Viver                Dl. i Dc, de 17:30h a 19:30h
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“En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que 
se guarda; solo se gana lo que se da.” Antonio Machado

 BENVINGUDA

GRATUÏT                

LLEGENDA

TALLERS HIVERN

INSCRIPCIONS
Del 13 de gener al 27 de març del 2020

Del dilluns 16 de desembre al dimecres 8 de gener.
Horari d’inscripcions: 
De Dilluns a Divendres, de 10:15h a 14h i de 16:15h a 21h. 
 - Les inscripcions es podran fer de manera presencial o 
per internet 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 inscripcions per internet, per beneficiar-vos dels 
descomptes, heu de fer les inscripcions presencialment i 
portar els documents acreditatius. 
- Les classes que cauen en dies festius no es recuperen.

A PARTIR DE L’EDAT INDICADA + 16+ 8+ 5

G!

+ 4+ 3 + 6
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FAMILIARS

SAMBARÓ    
Dijous, de 17:15h a 18:45h
3€

SENY I RAUXA. ELS 
DIJOUS OBERTS
Dijous, de 18:30h 
a 20:30h   /  Gratuït

CIRC & AERIS
BABY
Dilluns, de 17:15h a 
18:15h  /  10 €

ZUMBA BABY
Dimecres, 
de 17:15h a 18:15h  /  10€ 

TALLERS HIVERN

En els tallers familiars 
no hi poden assistir in-
fants sense un adult res-
ponsable, hi pot d’haver, 
com a màxim, 4 infants 
per adult responsable.

CONTES I 
LECTURA

Espai dinamitzat per 
fomentar la lectura entre 
els més petits i petites.

Dimarts, Dimecres 
i Dijous de 17h a 19h

G!

Grup de percussió de Baró 
de Viver.

G!

CIRC & AERIS
JUNIOR
Dilluns, de 18:15h a 
19:45h  /  10€

+ 8

MINI CHEF 
Dimarts, de 17:15h a 
18:45h  /  10€ 

+ 5

Espai de trobada familiar i 
veïnal on es realitzen acti-
vitats escollides per les per-
sones participants.

ZUMBA JUNIOR
Dimecres, 
de 18:15h a 19:45h  /  10€ 

+ 4

+ 8

Vols aprendre a tocar ins-
truments de percussió? 
Has vist i sentit a Sambaró 
tocar a les festes del barri 
i vols formar part del grup 
quan siguis gran? Doncs 
vine a fer les primeres pas-
ses al món de la percussió i 
acabaràs posant ritme a les 
diades més festives!

SAMBARÓ BABY 
(NOU!)
Divendres, 
de 17:30h a 18:30h  /  10€

INFANTILS 

+ 4

INFANTILS 

+ 4
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TEATRE
Dijous, de 18:15h a 
19:15h  /  10€  

INFANTILS ADULTS
TALLERS HIVERN

+ 6

UN XIC D’ÀRAB

Espai on els petits/es que 
estiguin cursant P3, P4 i 
P5 podran conèixer noves 
maneres d’expressar-se a 
través del cos, el joc i l’ima-
ginari, un primer contacte 
amb el teatre i la consciència 
corporal, sempre des d’una 
perspectiva lúdica i creativa.

EXPRESSIÓ
TEATRAL 
Dijous, de 17:15h a 
18:15h  /  10€ 

+ 3

Divendres, de 17:30h a 
18:30h  /  10€  
Reforça els llaços culturals i 
lingüístics amb el món àrab. 
Aventura’t i endinsa’t de va-
lent en aquesta llengua.

ZUMBA + 16
Zumba 1:
Dilluns i Dimecres 
de 10:15h a 11:15h
Zumba 2 (+16):
Dilluns i Dimecres 
de 19:45h a 21:15h

NOVA ESCOLA
NOUVINGUTS/DES

G!
Dilluns i Divendres 
de 18h a 19:30h
Amb servei d’acollida infantil

Grup d’acollida i integració 
cultural a través de la llen-
gua, destinat a persones  
nouvingudes. Combina 
l’aprenentatge i el manteni-
ment de les eines bàsiques 
de lectoescriptura dels i les 
participants.

AERIS: 
TELES I TRAPEZIS
Dilluns, de 19:45h a 
21:15h  /  30€  
Vine i enfila’t als aeris del 
centre cívic, descobriràs 
una nova manera de mou-
re’t i expressar-te. Treballa 
el cos amb les tècniques de 
circ, no et quedis amb les 
ganes!

BELLES ARTS
Dimarts, de 10:15h a 
12:15h  /  30€ 
Dibuix? Pintura a l’oli? O 
potser aquarel·les? Vine i 
tasta-les totes! 
(Materials a càrrec dels alumnes)
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TALLERS HIVERN

ADULTS ADULTS

TEATRE

IOGA, PILATES
MEDITACIÓ
Dijous, de 19:45h a 
21:15h  30€  

TALLERS D’ENTITATS

INSCRIPCIONS
Condicions i preus a càrrec 
de l’entitat organitzadora.

TALLER DE 
COSTURA G!
De Dilluns a Divendres 
de 17h a 20h
La Sra. Amàlia Torres lidera 
el grup de costura treballant 
amb dedicació, professio-
nalitat i molta experiència. 
El taller es realitza al local 
del grup.

CAJONES Y 
GUITARRAS
Dimecres 
de 17h a 19h
El taller es realitza al Centre 
Cívic Baró de Viver.

SEVILLANES
INFANTIL (de 4 a 12 anys):
Dimecres de 17:30h a 18:30h
ADULT: 
Dimarts de 18h a 19h
Divendres de18:30h a 19:30h

El taller es realitza al local 
de l’entitat.

G!

CUINES DEL MÓN
Dimarts, de 19h a 21h 
30€  

Dijous, de 19:15h a 
21:15h  /  30€ 

PILATES SUAU
Dimarts, de 16:05h a 
17:05h  /  30€ 
Taller de pilates per a 
persones que pateixen 
algun tipus de lesió, 
malaltia o impediment físic i 
necessiten un taller amb un 
ritme suau on poder fer els 
exercicis adients.

INFORMÀTICA
DOMÈSTICA (NOU!)
Dijous, de 17h a 18h  30€ 
Vols ajudar als teus fills/es a 
fer els deures? T’agradaria fer 
la compra per internet o treure 
entrades pels espectacles 
dels centres cívics? Vols 
aprendre a apuntar les cites 
del metge en un calendari 
virtual? Aprèn a treure el 
màxim profit de l’ordinador 
i el mòbil per a un bon ús 
quotidià.



8

LA NOVA ESCOLA
Dilluns i Divendres,
de 16h a 18h 

TALLERS

Espai de suport personal i 
educatiu adreçat a la pobla-
ció adulta. Combina l’apre-
nentatge i el manteniment de 
les eines bàsiques de lecto-
escriptura de les participants.

ESPAI D’HORT
Dimarts, 
de 16:30h a 18h

G!

G!

BALL EN LÍNIA
Dijous, de 16:10h a 17:10h
Amb targ. Rosa 7,30€
Sense targeta Rosa 8,30€

Taller per mantenir activa la 
ment mentre exercitem la 
memòria, l’atenció, l’orienta-
ció, el raonament, el llenguat-
ge, el càlcul, la psicomotrici-
tat i les funcions cognitives 
en general.

INFORMÀTICA
Dijous, de 18h a 19:30h
Amb targ. Rosa 7,30€
Sense targeta Rosa 8,30€

MEMÒRIA
Divendres, 
de 18:30h a 19:30h
Amb targ. Rosa 7,30€
Sense targeta Rosa 8,30€

ESPAI DE LA 
GENT GRAN
DE BARÓ 
DE VIVER

TALLERS
ACTIVITATS
BALLS
SORTIDES
SERVEIS
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BALL DE LA GENT GRAN
Quinzenalment podreu gaudir amb bona companyia de la 
millor música en directe. 2€

· Dimecres, a les 17h ·
26 de Febrer (Carnaval): 
Alfonso
11 de Març: 
Marcos
25 de Març: 
Alfonso

15 de Gener: 
Marcos
29 de Gener:
Alfonso
12 de Febrer: 
Dúo Mediterraneo

ALTRES ACTIVITATS

SORTIDES I VIATGES CELEBRACIÓ DE 
FESTIVITATS
A l’Espai de la Gent Gran es 
celebren les festivitats del 
calendari, com el Carnaval, 
el Dia de la Dona... Vine a 
celebrar-ho amb nosaltres!

SERVEIS

Cafeteria.
Jocs de taula, bingo i billar.
Cessió de llibres i pel·lícules.

Aquest hivern anem d’ex-
cursió a Monells i Palamós.
Dissabte 28 de març
Preu: 35€
Més informació a l’Espai de 
Gent Gran.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

TEATRE FAMILIAR
L’endrapasomnis - Cia. Teatre al detall

G!

Divendres 17 de gener, 18:30h

Al país de la Bona Son 
la princesa Dormissona 
no pot dormir perquè té 
malsons. Els seus pares, 
els reis, rumien què fer. 
Potser l’Endrapasomnis 
serà la solució...

CINEMA
Hondar 2050 - Claqueta i acció
Divendres 31 de gener, 18:30h

El Festival Internacional de 
Cinema de Medi Ambient, 
presenta aquest cinefòrum 
on descobrim l’apassionant 
viatge personal de sensibi-
lització i activisme d’un jove 
artista aficionat al surf.
Coorganitzat amb l’Aula 
Ambiental de Sant Andreu i 
la col·laboració del FICMA.

CIRC
Ye Orbayu - Cia. VAQUES
Divendres 07 de febrer, 18:30h

Un espectacle de circ Rural 
Trash... Un parell d’homes 
madurs i contundents que 
creen una peça desequili-
brada agraïdament grotes-
ca, una dansa desacompas-
sada de bèsties desolades, 
un dúo de clowns desfas-
sats tractant de seduir i 
seduïrse... fent equilibris 
sense trampa sobre taules, 
cadires i ampolles de cava.

G!

G!

BDC = Barcelona Districte Cultural

BDC

BDC
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Assassinat al Club - IMPRO BARCELONA
Divendres 14 de febrer, 19h

DANSA 
Movimiento Colateral - Cia. José Manuel Álvarez
Divendres 28 de febrer, 19h

G!

Una obra de teatre única 
i irrepetible en cada re-
presentació. Ni els actors 
mateixos sabran qui serà 
el mort, qui l’assassí, qui 
seran els sospitosos, el mo-
tiu de la mort, on i a quina 
època passarà l’acció. Totes 
aquestes preguntes serà el 
públic qui les respondrà. 

Un terratrèmol en els peus i 
un molinet amb els braços. 
José Manuel Álvarez és 
pura força, força flamenca 
per a un flamenc que no és 
pur. Un ball amb arrels fer-
mes, però que ha crescut 
buscant compartir fragàn-
cies, descobrir essències i 
volar lliure.

TEATRE
La espera - Cia. Teatro del terror

Regió del Maule, Xile, 
1936. El terror habita en la 
zona producte d’una sèrie
d’assassinats ocorreguts al 
voltant de les hisendes més 
acabalades. Pagesos que 
veuen fantasmes, bandits 
banyats en sang i set de 
venjança. Una terrorífica 
història que obre les portes 
del misteri a l’espectador.

TEATRE

BDC

G!

BDC

BDC

Dissabte 29 de febrer, 18h

G!

BDC
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CINEMA
Bosc Haquivaqui - Petit Cineclub
Divendres 27 de març, 18:30h
El bosc de Haquivaqui és 
un bon lloc per viure, però 
els animals petits han de 
vigilar que els més grossos 
no se’ls cruspeixin. Morten, 
el ratolí més assenyat, arri-
ba a la conclusió que és 
l’hora de redactar una nova 
llei per al bosc.

MÚSICA
CAYANA - Anna Colom 
Divendres 6 de març, 19h
Anna Colom treballa amb 
músiques de procedències 
diverses d’arrel flamenca 
amb branques que ens fan 
viatjar a les dues ribes de 
l’Atlàntic, en aquesta Caya-
na que atia amb el foc de la 
passió. Alia i modela ritmes 
flamencs amb la seva veu 
i una guitarra per buscar 
nous camins que la facin 
avançar.

CONTES de 0 a 4 anys
On és la mama? - Olga Cercós
Dimecres 4 de març, 17h

G!

Tots necessitem algú que 
jugui amb nosaltres, ens 
faci pessigolles, ens cuidi 
i ens protegeixi dels pe-
rills, ens alimenti, ens curi i 
ens posi a dormir. Quan el 
petit cuc no troba la mare 
llisca pel tronc de la pome-
ra on viu i decideix anar a 
buscar-la. On deu ser la 
mama?

BDC

G!

G!

BDC
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EXPOSICIONS

“Son15” és un esdeveniment de Break Dance que té 
lloc el 24 i 25 de gener al CC Baró de Viver. L’exposició 
ens endinsa en aquest tot a través de música i colors on 
Okar, Ribone, Lu i Zurik ens descobreixen amb el graffiti 
i la il·lustració una bombolla d’art visual que emergeix 
d’alguna cosa més gran, d’aquesta cultura.

DUES MIRADES A BARÓ DE VIVER
Del dijous 30 de gener al dissabte 29 de febrer 
INAUGURACIÓ: Dijous 30 de gener a les 18:30 h
Dos projectes on joves i fotografia són protagonistes; el 
SEGÜENT PAS, projecte on es treballen les emocions 

que genera el canvi de la 
primària a l’ESO i IMATGE I 
COS, taller on s’integren dife-
rents disciplines creatives com 
el maquillatge i la fotografia.
A càrrec de Luciérnagas Arte 
en Acción, Educadors de ca-
rrer “APC” CSS Franja Besòs 
i l’Escola L’Esperança.

SON15: Colorejant el ball 
Del dijous 2 al dissabte 25 de gener 
INAUGURACIÓ: Divendres 10 de gener a les 18:30h

MONOTIPS: Experiència gràfica
Del dimecres 4 al dimarts 24 de març
INAUGURACIÓ: Divendres 6 de març a les 18h

BDC

BDC

Resultat del taller de gravat “monotípia d’estampació ma-
nual” amb l’escola Baró de Viver i el grup de dones Temps 

de Dona. Primer contacte amb una 
tècnica i ofici, el gravat, amb una 
extensa tradició i a la vegada amb 
una gran vigència en la creació ar-
tística actual. Activitat guiada per 
Pilar Masip i Neus Colet.
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Espai obert i d’intercanvi destinat a embarassades, ma-
res, nadons i infants de 0 a 4 anys que busquen un punt 
de  trobada on gaudir dels seus infants i compartir i inter-
canviar experiències entre elles, on poder expressar dub-
tes al voltant de la criança en un ambient respectuós, to-
lerant i acollidor, amb la finalitat d’aprofundir en els canvis 
i situacions d’aquesta etapa vital.
El centre cívic ofereix un cicle d’activitats entorn aquells 
temes que siguin d’interès per a les famílies.

DIADES, FESTES I ENTITATS

INICIATIVES

EL PRIMER PAS
Grup de criança
0-4 ANYS
Dimecres, 
de 17h a 18:30h
A càrrec de Begoña Sánchez

G!

CARNESTOLTES

DIA DE LA DONA

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

TEMPS DE DONA
Divendres a les 11h

Divendres 21 de 
Febrer 

Divendres 6 de Març

SON 15:
CAMPIONAT 
INTERNACIONAL DE 
BREAKING
Div. 24 i Diss. 25 de 
Gener a les 16h

G!

G!

G!
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SERVEIS AL CENTRE CÍVIC

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

CESSIÓ I LLOGUER
D’ESPAIS

SALA D’ESTUDI

Espai dinamitzat per treba-
llar els hàbits d’estudi amb 
la població jove. A càrrec 
del Servei de Dinamització 
Juvenil.

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

Acollida, orientació i asses-
soramentent on al patiment 
emocional de les persones. 
Promoció d’intervencions 
i activitats compartides 
amb les entitats del barri. A 
càrrec dels Serveis de Sa-
lut Mental de Sant Andreu 
(Fundació Vidal i Barra-
quer), en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona.

SERVEI 
D’INTERCONSULTA 
COMUNITÀRIA
Dijous, de 10h a 14h
(No cal cita prèvia)

Vols gaudir de l’Skate 
Park Baró de Viver? Vine 
a aprendre les tècniques i 
els trucs per dominar l’ska-
te. Cal inscripció prèvia al 
Centre Cívic.

SKATE BARÓ
DE VIVER
Obert tots els dies
Taller: Dilluns i Dimecres,
de 17:30h a 19:30h

FABULARUM
LOCUS

Espai de lectura i contes on 
els infants fins a 12 anys po-
den llegir, triar i remenar en-
tre tots els títols disponibles. 

Obert cada dia en horari 
del Centre Cívic

+ 8

G!

G!



Carrer Quito, 8-10
08030 Barcelona
Tel.: 932 565 097
Metro: Baró de Viver (L1)
Bus:  11, 60, M28, V33, 133, B19, i N9
info@ccbarodeviver.cat
barcelona.cat/ccbarodeviver

Dilluns a divendres
10:00h – 14:30h / 16:00h – 21:30h
Dissabte
10:00h – 14:00h / 16:00h – 20:00h

ADREÇA HORARIS
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