
Centre Cívic i Espai de Gent Gran 
de Baró de Viver

PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS
I ACTIVITATS

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

Setembre - Desembre 2020
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Pàg.

ÍNDEX

5         Tallers Familiars      

5         Tallers Infantils         

6          Tallers Adults           

7          Espai de la Gent Gran                                        Tot l’any

10-12  Programació Cultural

TEATRE / BDC 
El comediant     

CINEMA / BDC
Zibila i el poder de les ratlles

CIRC / BDC
PEIX - Cia. Hotel Iocandi           

DANSA / BDC
Cobosmika                            

TEATRE / BDC  
JOJO 

TEATRE / BDC 
Las Gallegas                              

MÚSICA / BDC
Ketekalles                            

CINEMA  
Diecisete                                     

CINEMA / BDC 
Jacob, Mimi i els gossos 
del barri 

TEATRE / BDC 
Carlo Mô                              

Del 5 d’octubre al 18 de desembre

Del 5 d’octubre al 18 de desembre 

Del 5 d’octubre al 18 de desembre  

Dj. 17 de setembre, 19h

Dv. 02 d’octubre, 18h

Dv. 16 d’octubre, 18:30h

Dv. 23 d’octubre, 19h 

Dv. 6 de novembre, 18:30h

Dv. 13 de novembre, 19h     

                
Dv. 20 de novembre, 19h

Dv. 27 de novembre, 18h

Dv. 4 de desembre, 18h

Dv. 11 de desembre, 19h
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13      EXPOSICIONS               

NEXES SANT ANDREU / BARÓ DE VIVER: Glossari      

Il·lustrat des dels límits i les conexions en el territori
  · Del 5 al 24 d’octubre

Violència masclista #desdecasa
  · Del 6 al 28 de novembre

Setze barris. Mil ciutats

  · Del 14 de desembre al 9 de gener

14       Diades, festes i entitats
Graduació UTLL amb Xiula!    Dv. 30 d’octubre 
25N                              Dv. 20 de novembre
Mostra de tallers nadalenca    Dv. 18 de desembre

14       Iniciatives
El Primer Pas              Dc. de 17h a 18:30h
Temps de Dona              Dv. a les 11h
Festival Daus al barri              Dj. 5 de novembre a les 18h

15      Serveis al Centre Cívic

Cessió d’espais                        Tot l’any

Sala d’estudi               De Dl. a Dj. de 17:30h a19h

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

ÍNDEX

Del 5 d’octubre al 18 de desembre

Del 5 d’octubre al 18 de desembre 

Del 5 d’octubre al 18 de desembre  

Dj. 17 de setembre, 19h

Dv. 4 de desembre, 18h

Dv. 11 de desembre, 19h
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Si deseamos preservar la cultura, debemos continuar 
creándola.              

 BENVINGUDA

GRATUÏT                

LLEGENDA

 TALLERS TARDOR

INSCRIPCIONS
Del 5 d’octubre al 18 de desembre de 2020

Del dilluns 14 al dimecres 30 de setembre.
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 i únicament en 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. 
- El preu indicat correspon a les hores programades per taller.

A PARTIR DE L’EDAT INDICADA G!+ x

 Johan Huizinga.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè 
qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de 
l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que 
aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta 
activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de 
qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, 
sessions i horaris seran els ma-
teixos. Aquesta variació no su-
posarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès i, per tant, 
no donarà dret a la devolució de 
l’import de la inscripció propor-
cional a les sessions realitzades 
virtualment. Aquests possibles 
canvis seran informats amb an-
telació així com el suport o pla-
taforma telemàtica des de la que 
es continuarà oferint l’activitat.

INFORMACIÓ - COVID19

N!NOVETAT!
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FAMILIARS

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

ZUMBA BABY
Dimecres, de 17:15h a 
18:15h   
16,94€ (11 sessions) 

TALLERS TARDOR

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

CONTES I 
LECTURA

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

Dll., dm., dj., i dv. de 
17:30h a 18:30h 
Dimecres de 18h a 19h 
(CONTACONTES) 

G!

G!

Dilluns de 17:15h a 
18:15h  15,40€ (10 sessions) 

+ 8

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

ZUMBA JUNIOR
Dimecres, de 18:30h a 
19:30h 
16,94€ (11 sessions) 

+ 4

+ 8

INFANTILS 

CIRC BABY
Dilluns de 18:30h a 
19:30h 15,40€ (10 sessions)

+ 4

Vine a desafi ar la gravetat 
gaudint del plaer de volar 
en el trapezi i les teles. Et 
convertiràs en un autèntic 
artista de circ!

 Johan Huizinga.

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

CIRC JUNIOR

Dijous, de 17:30h a 19h 
25,41€ (11 sessions d’1’30h)
Un taller d’introducció a les 
arts escèniques a través del 
joc, el llenguatge corporal i 
l’imaginari.

TEATRE JUNIOR + 8
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ADULTS

ZUMBA
Dilluns i Dimecres
de 19:45h a 20:45h 
32,34€ (21 sessions) 

NOVA ESCOLA
NOUVINGUTS/DES G!
Dilluns i Divendres 
de 18:15h a 19:45h
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  
23,10€ (10 sessions d’1’30h)
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!

ADULTS

TEATRE

IOGA
Dimarts, de 19h a 20h  
15,40€ (10 sessions)   

CUINES DEL MÓN
Dimarts, de 18:30h a 20:30h
30,80€ (10 sessions de 2h)

Dijous, de 19:15h a 21:15h 
33,88€ (11 sessions de 2h)

BELLES ARTS
Dimarts, de 10:15h a 12:15h  
30,80€ (10 sessions de 2h)
Dibuix? Pintura a l’oli? O 
potser aquarel·les? Vine i 
tasta-les totes! 
Materials a càrrec de les 
alumnes.

Formació en les arts inter-
pretatives amb una posada 
en escena final.

TALLERS TARDOR

Coneix i gaudeix el ioga 
per aconseguir un estat de 
pau interior i prendre cons-
ciència del nostre cos i de 
la nostra ment, i aprèn les 
tècniques de relaxació més 
adients per a tu.

Una volta gastronòmica pel 
món on aprendrem a cui-
nar i tastarem plats de tots 
els racons. (Ingredients a 
càrrec dels alumnes).

Taller per tonificar el cos i 
passar-ho bé a bon ritme! 

N!
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Dimarts, de 18:30h a 20:30h
30,80€ (10 sessions de 2h)

LA NOVA ESCOLA
Dilluns de 16h a 17:30h
Divendres de 16h a 18h

ESPAI DE LA GENT GRAN - BARÓ DE VIVER

Espai de suport personal i 
educatiu adreçat a la pobla-
ció adulta.

ESPAI D’HORT
Dimarts, 
de 16:15h a 18h

G!

G!

BALL EN LÍNIA
Dijous, de 16h a 17h
Amb targ. Rosa 8,03€
Sense targeta Rosa 9,13€

Taller per mantenir jove i 
activa la ment mentre exer-
citem la memòria.

INFORMÀTICA
Dimarts, de 17:30h a 19h
Amb targ. Rosa 10’95€
Sense targeta Rosa 12’45€

MEMÒRIA
Divendres, 
de 18:30h a 19:30h
Amb targ. Rosa 8,03€
Sense targeta Rosa 9,13€

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

Aproxima’t a les noves tec-
nologies de forma segura 
gaudint dels avantatges que 
el món d’internet té per tu.

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

TALLERS
ANEM PER BINGO
Dilluns: 18h -19:30h 
Dimecres: 16h -17:30h 
Dissabte: 16h -19h
Bingos propis i originals, 
adaptats a les normes sani-
tàries actuals. Una bona for-
ma d’exercitar la memòria, 
reflexos, coordinació visual 
i passar una bona estona 
divertida!

INICIATIVES

G!

OLÍMPICAS
Dimarts de 16h a 17h
Sessions plenes d’exercicis 
propis de la gimnàstica suau 
i la fisioteràpia amb dosis de 
“coaching” motivacional per 
posar el nostre cos i la nos-
tra ment a punt.

G!

KULTURALITÉ
Dimecres: 18h a 19:30h
Salut i cultura sempre van 
agafades, per això crea-
rem un ambient suggerent, 
ple de “imputs” artístics on 
“culturalitzar-se” de mane-
ra divertida i amena. Tot té 
cabuda en Kulturalité. Vine 
i deixa que els teus pensa-
ments i emocions flueixin i 
es canalitzin!

G!
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QBÉQ
Dijous de 17:30h a 19h
“Que bé que estem quan 
estem bé” és un espai, un 
moment que ens regalem a 
la setmana per posar l’aten-
ció al nostre benestar, ate-
nent el nostre cos, ment i 
emocions.

INICIATIVES

G!

LA GRAN 
PASSEJADA
LA PICCOLA: 
Dilluns de 17:30h a 18h
LA GROSSA: Divendres 
de 10:15h a 11:15h
“No tornis de passejar sen-
se saber una cosa més”. 
Sumarem km i sabers diver-
sos, centrats especialment 
en el bon ús de les noves 
tecnologies. Finalment, via-
tjarem amb els sentits al 
lloc que triem que estigui a 
la distància dels km acon-
seguits.

G!

ESPAI DE LA GENT GRAN - BARÓ DE VIVER

L’ESCOLA 
DE TARDOR
Dimecres de 16h a17:30h
L’escola arriba a casa teva. 
A  través de Zoom podràs 
assistir a classe acompan-
yada de les teves compan-
yes per gaudir d’una bona 
estona mentre ens sentim 
reconfortades i orgulloses 
de tot el que aprenem.

G!

TROBADES ZOOM

BRUNCHEO DE 
BATA Y VISILLO
Divendres de 12:30h a 13:30h
Espai de trobada virtual di-
namitzada on practiquem 
coneixements sobre Zoom 
mentre passem una estona 
divertida.

G!

EXPOSICIONS
SAPS DE QUÈ ESTÀ FET EL TEU MÒBIL?
Del dijous 1 al dissabte 10 d’octubre
INAUGURACIÓ: Dj. 1 d’octubre
L’exposició mostra de forma molt visual i amena, l’origen 
dels minerals dels quals està fet un mòbil i el context en el 
qual s’obtenen. Tardor solidària: Justícia ambiental.
HABITANT RECORDS
Del dijous 19 al dilluns 30 de novembre
INAUGURACIÓ: Dj. 19 de novembre
Després del treball realitzat al Calidoscopi Cultural  sobre 
els records del barri de la Gent Gran, les imatges i les 
paraules ens obriran la porta a aquests, i a com els nens 
del barri han gaudit i après habitant-los.
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ESPAI DE LA GENT GRAN - BARÓ DE VIVER

Dimecres de 16h a17:30h

 EXPOSICIONS
ELS DE 4ª GENERACIÓ
Del dijous 10 al dimecres 23 de desembre 
INAUGURACIÓ: Dj. 10 de desembre
La Gent Gran i les noves tecnologies cada vegada s’aga-
fen més de les mans. Aquesta exposició  està feta per  les 
seves fotografi es, ja siguin fetes per ells/es amb els seus 
aparells i enviades a través de whatsapp o treballant al 
voltant de les “TICs”.

ESPAI DE LA GENT GRAN - BARÓ DE VIVER

COMMEMORANDUM
SETMANA DE LA GENT GRAN
En commemoració al Dia Internacional de la Gent Gran:
Dimecres 30 de setembre a les 18h:
Concert de benvinguda amb Alfonso Gago.
Dijous 1 d’octubre a les:
·16h: Passejada al SAT amb aprenentatge de vàries 
aplicacions del mòbil relacionades amb la música.
·17h: Concert del Dia internacional de la Gent Gran al SAT.
·17:30h: Taller de mòbils centrat en l’aplicació  que ens 
permetin comunicar-nos com Zoom, WhatsApp...
Divendres 2 d’octubre a les 12:30h - (via Zoom):
Bruncheo de bata y visillo. Inaugurarem aquest espai 
virtual brindant des de casa per la Gent Gran i fent una 
sèrie de jocs on la diversió estigui garantida.
BINGO DE LA CASTANYADA
Dimecres 28 d’octubre a les 18h
Participa de un Bingo molt especial. Bruixes, castanyes, 
moniatos, carbassa, Michael Jackson ballant thriller...
25 N
Divendres 20 de novembre a les 18h
Participarem en les propostes del barri de commemora-
ció del  Dia Internacional per l’eliminació de la violència 
envers les dones perquè se senti i estigui present la veu 
de  les dones grans.
ARRIBA EL NADAL
Del dilluns 14 al dissabte 19 de desembre
Celebracions de Nadal que s’adaptaren a les
 mesures sanitàries que regeixen al moment.
· Exposició de treballs dels tallers
· Nadales
· El gran joc de Nadal

Celebracions de Nadal que s’adaptaren a les
 mesures sanitàries que regeixen al moment.
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CIRC
PEIX - Cia. Hotel Iocandi 

G!

Divendres 16 d’octubre, 18h (Exterior)

DANSA
COBOSMIKA - Cia. Scrakeja’t 2.0
Divendres 23 d’ octubre, 19h

G!

BDC = Barcelona Districte Cultural

BDC

BDC

Divendres 02 d’octubre, 18h

CINEMA
Zibila i el poder de les ratlles - Petit CineClub

Un viatge metafòric cap a 
les profunditats humanes 
per buscar allò que ens fa 
continuar nedant, buscant, 
remant tot i la magnitud i la 
força imprevisible i sempre 
sorprenent de les onades.

+7

+6

Dansa contemporània i dan-
ses urbanes es mesclen a 
partir d’una “battle” protago-
nitzada per 4 personatges 
estridents, que lluitaran fins 
a deixar-se els ossos per ser 
els campions universals de 
l’art del moviment! 

PROGRAMACIÓ CULTURAL

+3 G!

Zibila és una zebra adoptada 
per una família de cavalls. 
Què passa si al seu primer 
dia d’escola se n’adona que 
la resta no té ratlles com ella?

BDC

TEATRE
El Comediant - Marcel Tomàs

G!

BDCDijous 17 de setembre 19h

+ 18

Un totum revolutum agitat 
amb tanta passió i destil·lat 
amb tanta tendresa com 
només saben fer aquells 
comediants que viuen la 
comèdia com una religió on 
el parenostre és una llarga 
riallada.



11

LAS GALLEGAS - Cia. Lolita Corina
Divendres 13 de novembre 19h

TEATRE G!

BDC

Divendres 20 de novembre, 19h

MÚSICA

A la frontera entre el teatre 
còmic i el clown LAS GA-
LLEGAS ens descobreixen 
la seva peculiar visió d’un 
viatge a través de la mort. 
“No és gens fàcil aprendre a 
estar mortes”. Adaptant-se 
a qualsevol aconteixement, 
es sorprenen de secrets 
ocults, disfruten de nous 
alliberaments... Una guia in-
esperada cap als secrets de 
“l’altra vida”.

G!
KETEKALLES 

BDC

Zibila i el poder de les ratlles - Petit CineClub

+12

Ketekalles és grup feminis-
ta no mixt que visibilitza el 
discurs de la dona i reivin-
dica la presència de músi-
ques als escenaris. Rumba, 
funk, hiphop, soul... la seva 
fusió sonora fa un viatge in-
trospectiu que barreja l’àm-
bit personal amb el polític.

BDC

BDC

BDC

BDC

TEATRE
JOJO - Cia. Borja Ytuquepintas

G!

BDCDivendres 06 de novembre, 18h
JOJO, segon espectacle de 
la cia. Borja Ytuquepintas, 
és una preciosa proposta 
escènica de poesia visual, 
sense text. S’hi ens explica 
una aventura increïble amb 
l’ús de la sorra, tècnica ja 
habitual de la companyia, 
i la manipulació de titelles, 
tot combinant ambdues tèc-
niques. Aconseguiran allibe-
rar a JOJO, el primer oran-
gutan en captivitat?

+4
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

TEATRE

Divendres 11 de desembre, 19h

G!
eMe - Carlo Mô

BDC

CINEMA
Jacob, Mimi i els gossos del barri - Petit CineClub

Divendres 04 de desembre, 18h

G!

BDC

En encendre’s el llum, des-
prés d’una música de Ma-
hler, apareix a l’escenari 
Carlo Mô suspès en equilibri 
sobre unes crosses d’axi-
l·la, sense cames, la prime-
ra imatge de l’escena és 
d’una ema humana. A partir 
d’aquesta imatge comença 
un viatge de descobriment 
del seu nou estat i recerca 
de remeis a qualsevol tipus 
de discapacitat física o emo-
cional, convertint les solu-
cions en petites creacions.

En Jacob és un nen de 
7 anys que viu a la ciutat. 
Com el pare marxa una set-
mana per negocis, l’haurà 
de passar amb el seu oncle 
i la seva cosina Mimi, amb 
la que viurà una gran aven-
tura juntament amb una co-
lla de gossos de carrer. 

+7

+12

CINEMA
VIII Cicle de cinema i salut mental: Diecisete

Divendres 27 de novembre, 18h

G!

BDC
L’Héctor és un noi de 17 
anys i en fa dos que és intern 
en un centre de menors. In-
sociable i poc comunicatiu, 
s’anima a participar en una 
teràpia de reinserció amb 
gossos. En ella estableix un 
vincle indissoluble amb un 
gos. Organitza: Fundació 
Vidal i Barraquer.

+7
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EXPOSICIONS

Setze barris. Mil ciutats

NEXES SANT ANDREU / BARÓ DE VIVER: 
Glossari Il·lustrat des dels límits i les 
connexions en el territori.
Del dilluns 5 al dissabte 24 d’octubre
Un projecte de col·laboració entre IDENSITAT, SDJ Baró 
de Viver, SIEP de Sant Andreu i l’Escola L’Esperança de 
Baró de Viver. Els/les joves de l’institut van crear un glos-
sari textual i visual partir de l’exploració de diferents espais 
urbans del barri que per la seva història, el seu imaginari o 
la seva configuració urbana.

Del dilluns 14 de desembre al dissabte 9 de gener

Exposició de fotografia artística realitzada per les dones 
de Baró de Viver, que expressen a través de la fotografia 
i des de casa, què és per a elles i com veuen la violència 
masclista a la llar. A càrrec de veïnes de Baró de Viver 
i Luciérnagas Arte en Acción. Organitza: Grup de dones 
Temps de Dona del CC Baró de Viver.

Violència masclista #desdecasa  
Del divendres 6 al dissabte 28 de novembre 

BDC

Projecte fotogràfic sobre Baró de Viver i els seus voltants 
desenvolupat entre treballadores i treballadors dels polí-
gons i l’artista visual Júlia Montilla. Aquest projecte lligat al 
programa municipal Pla de Barris, vol obrir mirades retra-
tant les persones, els carrers, les fàbriques, els edificis, les 
escales, els parcs o els comerços d’aquest barri. 

BDC
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DIADES, FESTES I ENTITATS

INICIATIVES

MOSTRA DE TALLERS 
NADALENCA 

25N
Divendres 20 de 
novembre a les 18h

G!
Divendres 18 de 
desembre a les 18hVolem conscienciar i prevenir 

la violència masclista focalit-
zant-nos en els aspectes po-
sitius de l’amor, la cooperació 
i l’harmonia entre gèneres. 
Amb aquest objectiu, conjun-
tament amb el projecte Temps 
de Dona, hem preparat un 
programa d’activitats adreçat a 
tots els veïns i veines del barri. 

Arriba el Nadal i ho volem ce-
lebrar amb una festa plena 
de decoració, música, dansa 
i moltes sorpreses més, on 
compartirem els nostres millors 
anhels i farem cagar el tió! 

G!

anhels i farem cagar el tió! 

Espai obert i d’intercanvi destinat a embarassades, mares, 
nadons i infants de 0 a 4 anys que busquen un punt de  
trobada on gaudir dels seus infants i compartir i intercan-
viar experiències entre elles, on poder expressar dubtes al 
voltant de la criança en un ambient respectuós, tolerant i 
acollidor, amb la fi nalitat d’aprofundir en els canvis i situa-
cions d’aquesta etapa vital.
El centre cívic ofereix un cicle d’activitats entorn aquells 
temes que siguin d’interès per a les famílies.

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

G!

MÚSICA: XIULA!
Gran festa de graduació de + Educació  Sant Andreu i la 
Universitat del Temps Lliure - Xiula
Divendres 30 d’octubre
·17’30h - Lliurament de diplomes als graduats/des
·18’30h - Espectacle a la plaça del CCBV

G!

Celebrem la festa de gra-
duació de la Universitat del 
Temps Lliure! Amenitzarem 
la festa amb el grup d’ani-
mació infantil Xiula davant 
la plaça del Centre Cívic. 
T’animes?! 
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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 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)

G!

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

G!

Espai dedicat a la co-
neixença dels diversos jocs 
de taula que podem trobar. 
Adreçat a totes les edats.

FESTIVAL DAUS 
AL BARRI
Dijous 5 de novembre 
a les 18h

G!

SERVEIS AL CENTRE CÍVIC

INICIATIVES



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

i
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