PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS
I ACTIVITATS
Gener-Març 2021

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

Baró de Viver

Centre Cívic i Espai de Gent Gran
Baró de Viver

ÍNDEX
Pàg.
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Inscripcions

Del 21 de desembre al 12 de gener

5

Tallers Infantils

Del 18 de gener al 19 de març
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Tallers Adults

Del 18 de gener al 19 de març

7

Espai de la Gent Gran

Tot l’any

10-12 Programació Cultural

MÚSICA
La Orkesta del Caballo
Ganador

Dv. 15 de gener, 19h

DANSA
Break Smart - Barcelona Hip
Hop Collective

Dv. 22 de gener, 18:30h

CINEMA
VIII Cicle de Cinema i Salut
Mental: Diecisiete

Dv. 29 de gener, 18h

CONTES
Què em passa?

Dv. 5 de febrer, 17:30h

TEATRE / BDC		 Dv. 19 de febrer, 18h
Camí a l’escola
CINEMA / BDC
La rata pirata, i altres
aventures per créixer Petit Cineclub

Dv. 26 de febrer, 18h

MÚSICA / BDC
Ketekalles

Dj. 4 de març, 19h

MÚSICA / BDC
Las Karamba

Dv. 12 de març, 19h

TEATRE / BDC
Autónomos, el musical

Dv. 26 de març, 19h
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EXPOSICIONS
Creativitat, Expressió Plàstica i Salut Mental
		
· Del 13 de gener al 3 de febrer
Imatge i Cos 2021
		
· Del 9 al 24 de febrer
INDOMITAS * UNTAMED
· Del 3 al 30 de març
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Iniciatives
El Primer Pas

Dc. de 10:30h a 12h

Temps de Dona

Dv. a les 11h

Temps de Cura

Tot l’any

Bon Viver de les Arts

Durant el mes de març

Amics i Circ

Dt. a les 17:30

Diades, festes i entitats
Recepció Reial
Ses Majestats Reis d’Orient

Dt. 5 de gener, de 17h a 19h

Carnaval

Dv. 12 de febrer, 18h

Dia de la dona

Dv. 5 de març

Aniversari del Centre Cívic

Dv. 19 de març, 18h

Serveis al Centre Cívic
Cessió d’espais

Tot l’any

Servei d’interconsulta
comunitària

Dj. de 10h a 14h

XARSE

Dc. de 10h a 20h

3

BENVINGUDA

Si deseamos preservar la cultura, debemos continuar
creándola. 			
Johan Huizinga.

TALLERS HIVERN

Del 18 de gener al 19 de març de 2021

INSCRIPCIONS

Del dilluns 21 de desembre al dimarts 12 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 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.
INFORMACIÓ - COVID19

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 mateixos. Aquesta variació no suposarà que
el curs es consideri cancel·lat o
suspès i, per tant, no donarà
dret a la devolució de l’import
de la inscripció proporcional a
les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis
seran informats amb antelació
així com el suport o plataforma
telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.
LLEGENDA
A PARTIR DE L’EDAT INDICADA

+x

NOVETAT!
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N!

GRATUÏT

G!

TALLERS TARDOR

FAMILIARS

INFANTILS

En els tallers familiars han
CIRC JUNIOR
d’assistir els infants acom+8
panyats d’ un adult respon- Dilluns de 17:15h a
sable. Hi pot haver, com a 18:15h 13,86€ (9 sessions)
màxim, 4 infants per adult. Vine a desafiar la gravetat
gaudint del plaer de volar
CONTES I
en el trapezi i les teles. Et
LECTURA
G! convertiràs en un autèntic
Dll., dm., dj., i dv. de
artista de circ!
17:30h a 18:30h
CIRC BABY
Dimecres de 18h a 19h
+4
Dilluns de 18:30h a
(CONTACONTES)
Espai dinamitzat per 19:30h 13,86€ (9 sessions)
fomentar la lectura entre Vine i endinsa’t al món del
els més petits i petites. circ! Aprèn els equilibris,
les
acrobàcies
i
els
malabars més embolicats i
entretinguts!

ZUMBA BABY

SAMBARÓ

Dijous de 17:15h a 18:45

Dimecres, de 17:15h a
18:15h
13,86€ (9 sessions)

G!

+4

Grup de percussió obert a
tothom. Al Camp de fútbol
de Baró de Viver.

SENY I RAUXA

Dijous de 18:45h a 20:15h

G!

Espai de trobada familiar i
veïnal on es realitzen acti- ZUMBA JUNIOR
+8
vitats escollides per les per- Dimecres, de 18:30h a
sones participants.
19:30h
13,86€ (9 sessions)

TEATRE INFANTIL + 6

Dijous, de 17:30h a 19h
20,79€ (9 sessions d’1’30h)

Un taller d’introducció a les
arts escèniques a través del
joc, el llenguatge corporal i
l’imaginari.
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TALLERS TARDOR

ADULTS

ADULTS
BELLES ARTS

ZUMBA

Dimarts, de 10:15h a 12:15h
32,67€ (9 sessions de 2h)

Dilluns i Dimecres
de 19:45h a 20:45h
32,67€ (18 sessions)

Dibuix? Pintura a l’oli? O
Taller per tonificar el cos i potser aquarel·les? Vine i
passar-ho bé a bon ritme!
tasta-les totes!
Materials a càrrec de les
NOVA ESCOLA
alumnes.
NOUVINGUTS/DES
G!
Dilluns o Divendres
de 18:15h a 19:15h
Amb servei d’acollida infantil

Grup d’acollida i integració
cultural a través de la llengua, destinat a persones
nouvingudes.
Combina
l’aprenentatge i el manteniment de les eines bàsiques
de lectoescriptura dels i les
participants.

AERIS:
TELES I TRAPEZIS

IOGA

Dimarts, de 19h a 20h
16,34€ (9 sessions)

Dilluns, de 19:45h a 21:15h

23,10€ (9 sessions d’1’30h)

Dimarts, de 20:15h a 21:15h Coneix i gaudeix el ioga
per aconseguir un estat de
16,34€ (9 sessions d’1h)
pau interior i prendre consVine i enfila’t als aeris del
ciència del nostre cos i de
centre cívic, descobriràs
la nostra ment, i aprèn les
una nova manera de moutècniques de relaxació més
re’t i expressar-te. Treballa
adients per a tu.
el cos amb les tècniques de
circ, no et quedis amb les
ganes!

TEATRE

Dijous, de 19:15h a 21:15h
32,67€ (9 sessions de 2h)

Formació en les arts interpretatives amb una posada
en escena final.
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER
TALLERS

LA NOVA ESCOLA

BALL EN LÍNIA

G!
Dilluns de 16h a 17:30h
Dijous, de 16h a 17h
Divendres de 16h a 17:30h Amb targ. Rosa 7,22€

Sense targeta Rosa 8,21€

Espai de suport personal i
educatiu adreçat a la pobla- Vine a ballar, fes amistats,
posa’t en forma i oblida’t de tot.
ció adulta.

ESPAI D’HORT

Dimarts
de 16h a 18h

G!

Aprendràs i podràs com- NOVES
partir el teu coneixement TECNOLOGIES I
per cultivar un hort, herbes Dilluns, de 18 a 19h
aromàtiques i flors.
Dimarts de 17 a 18h
Aproxima’t a les noves tecnologies de forma segura
gaudint dels avantatges que
el món d’internet té per a tu.

OLÍMPICAS MEMÒRIA

Divendres,
de 10:15h a 11:15h

Amb targ. Rosa 7,22€
Sense targeta Rosa 8,21€

Sessions plenes d’exercicis
propis de la gimnàstica suau
i la fisioteràpia amb dosis
de “coaching” motivacional, combinats amb jocs de
memòria per posar el nostre
cos i la nostra ment a punt.

NOVES
TECNOLOGIES II

Dimarts, de 18:15 a 19:15h
Divendres de 18 a 19h

Consolida coneixement de
forma segura, no posis límits a totes les portes que
es poden obrir amb les noves tecnologies.
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER
INICIATIVES
ONLINE
CAPACITACIÓ DIGITAL L’ESCOLA D’HIVERN G!

Dimecres de 16h a17:30
L’escola arriba a casa teva.
A través de Zoom podràs
assistir a classe acompanyada de les teves companyes per gaudir d’una bona
estona mentre ens sentim
reconfortades i orgulloses
de tot el que aprenem.

En totes les nostres activitats i tallers ens endinsarem
en el món de les noves tecnologies aprenent a treure’ls
tot el profit. Tenim formació
específica en Noves Tecnologies a l’apartat de Tallers

KULTURALITÉ

G!
Dc. de 17:30h a 19:30h
Ambient suggerent, ple de EL CLUB DEL
G!
“imputs” artístics on “cultu- WHATSAPP
ralitzar-se” de manera diComunicació contínua al
vertida i amena. Vine i deixa
nostre ritme; plataforma
que els teus pensaments i
d’intercanvi de coneixeemocions flueixin!
ments diversos, propostes
participatives, artístiques i
QBÉQ
G!
una forma de sentir-nos a
Dijous de 17:30h a 19h
“Que bé que estem quan prop des de qualsevol lloc
estem bé” és un espai, un on siguem. Vols donar-li
moment que ens regalem a alegria als teus dies? Partila setmana per posar l’aten- cipa a “el club del whatsació al nostre benestar, ate- pp”

LA GRAN PASSEJADA
online
G!

nent el nostre cos, ment i
emocions.

LA GRAN
PASSEJADA

“Quan no es pot sortir pel
món d’aventures i les avenG!
LA PICCOLA:
tures poden venir a casa”.
Dl. de 17:30h a 18h
Continuem amb la Bea i
LA GROSSA:
noves aventures coneixent
Dt. de 10:15h a 11:15h
els llocs més emocionants
“No tornis de passejar sen- del planeta. Estigueu atents
se saber una cosa més”. Su- al nostre canal de Youtube.
marem km i sabers diversos,
centrats especialment en el
bon ús de les noves tecnologies. Finalment, viatjarem
amb els sentits al lloc que
triem que estigui a la distància dels km aconseguits.
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER
EXPOSICIONS

LA GRAN PASSEJADA AL MÓN. Viatge 1

Del dijous 18 al 25 de març
INAUGURACIÓ: Dj. 18 de març
Hi ha moltes maneres de viatjar... i si hi ha foto... vol dir que
jo vaig estar allà! El destí ve determinat per la quantitat de
km que es sumin a La Gran Passejada.

COMMEMORANDUM

CARNAVAL

De l’11 al 17 de febrer

- CARNAVALEJANT
Utilitzant la tècnica del “croma” portarem els participants
als llocs més mítics dels carnavals del món.
- LA VEU ENMASCARADA
Fusionarem les veus de persones conegudes amb personatges típics del Carnaval. Acceptes el repte d’endevinar quina veu s’amaga dins de cada personatge?
- I MOLT MÉS: També participarem en les celebracions
de Carnaval del barri adaptades a les mesures sanitàries
que regeixin el moment.
8M

Participarem en les propostes del barri de commemoració del Dia Internacional de la Dona perquè estigui present i se senti la veu de les dones grans, i hi sumarem la
nostra activitat.
La deesa de cada dona
Dimecres 3 de març, 17:30h

Activitat lúdica on treballarem els arquetips de
les deesses gregues com
forma inspiradora d’autoconeixement, autoajuda i
transformació conscient.
XARXES SOCIALS ESPAI GG
+34 604 271 466
@CCBARODEVIVER
EGGB TV channel
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
MÚSICA

G!

La Orkesta del Caballo Ganador

Divendres 15 de gener, 19h
Creació sonora en directe
amb
“soundpainting”
i
energia musical per un tub.
La Orkesta del Caballo
Ganador no et deixarà
indiferent. Un concert on el
públic i els músics es disolen
en un sol experiment màgic.

DANSA

G!

Break Smart - Barcelona Hip Hop Collective
Divendres 22 de gener, 18:30h

Un bateria i 8 ballarins/es.
Els i les ballarines tindran
rondes de 16 temps
musicals per demostrar
de què són capaços amb
el poc temps que s’els hi
dóna. El bateria improvisarà
els ritmes i els ballarins/es
hauran d’estar en sintonia
amb el ritme!
Col·labora: Break Smart
(Yan the Shrimp, Moscú)

CINEMA

VIII Cicle de cinema i salut mental: Diecisete

Divendres 29 de gener, 18h
L’Héctor és un noi de 17
anys i en fa dos que és intern
en un centre de menors. Insociable 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.
BDC = Barcelona Districte Cultural
10

+7

G!

CONTES

Què em passa? - Cia. Routart

0-4

G!

Divendres 5 de febrer, 17:30h
Què va ser abans, la
rialla o el plor? Aquestes
són les nostres primeres
acompanyants de viatge.
A partir d’aquí, tot s’anirà
embolicant una mica més;
tant, que de vegades em
costa entendre QUÈ EM
PASSA? Un contacontes
que vol treballar en família
l’educació i la intel·ligència
emocional.

TEATRE

G!

Camí a l’escola - Cia. Campi qui pugui

Divendres 19 de febrer, 18h

BDC

Tres germanes, un camí i un
objectiu: tenir el futur a les
seves mans.
L’extraordinària història de
tres germanes que s’enfronten diàriament a obstacles i
adversitats per arribar a l’escola. Obra inspirada en el
documental “Sur le chemin”
de “l’école de Pascal Plisson”.

CINEMA - El petit Cineclub

La rata pirata, i altres aventures per créixer

Divendres 26 de febrer, 18h
Aneu amb compte amb la
rata pirata, el bandit més
llaminer de tots! Damunt
del seu cavall, roba el menjar dels viatgers que troba
pel camí, fins al dia en què
es creua amb algú més astut que ell… Un conte de
capa i espasa, de lladres i
galetes. Alerta! Aquesta pel·lícula et farà venir gana!
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+3

G!
BDC

PROGRAMACIÓ CULTURAL
MÚSICA

G!

KETEKALLES
Dijous 4 de març, 19h

BDC

Ketekalles és grup feminista no mixt que visibilitza el
discurs de la dona i reivindica la presència de músiques als escenaris. Rumba,
funk, hiphop, soul... la seva
fusió sonora fa un viatge introspectiu que barreja l’àmbit personal amb el polític.

MÚSICA

G!

LAS KARAMBA

Divendres 12 de març, 19h

BDC

Va néixer de l’empatia entre
sis històries de vida.
Històries de migracions,
herències musicals, i maternitats subversives i diverses,
amb la intenció de reivindicar el paper de la dona, del
compromís amb la música.
És una mescla multicultural
que dóna lloc a un estil on es fusiona el chachachá, la
salsa i la timba amb el rap i la música urbana.

TEATRE

Autónomos, el musical - Cia. Versión Definitiva

Divendres 26 de març, 19h
Les peripècies d’un nou
freelance per sobreviure a
l’aventura de l’emprenedoria és la premissa d’aquesta comèdia sobre l’amistat i
la superació de dificultats.
El públic aplaudeix el seu
humor elaborat, i el to televisiu, la música en directe i
els cameos especials... fan
la resta!
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G!
BDC

EXPOSICIONS
Creativitat, expressió plàstica i salut mental
INAUGURACIÓ: Divendres 29 de gener a les 18h
Del dimecres 13 de gener al dimecres 3 de febrer

En el marc del 20è aniversari de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, organitzem una exposició itinerant
amb les obres guanyadores del Premi Xarxart, convocat
en cada una de les edicions del Congrés Català de Salut Mental (1999-2017). El Premi Xarxart és un concurs
de pintura i dibuix, adreçat a les persones ateses en els
serveis de la xarxa pública d’atenció a la salut mental a
Catalunya.
Fotografia adjunta EXPO Gener 2020: Última obra guan-

Imatge i Cos 2021

Del dimarts 9 de febrer al dimecres 24 de febrer
Resultat del taller Imatge i Cos de l’any 2020, un espai
de confiança, autoconeixement i superació. Una vintena
de joves dels barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat
Vella, mitjançant diverses disciplines creatives, expressen
les seves visions del món i d’elles mateixes.

INDOMITAS * UNTAMED
Del dimecres 3 de març al dimarts 30 de març
Exhibició col·lectiva de dones artistes de tot el món unides
per presentar la seva idea personal i única del que significa la indomació.
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INICIATIVES
EL PRIMER PAS: Grup de criança (0-4 ANYS)
G!
Dimecres, de 10:30h a 12h
A càrrec de Pepy Casanova
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 intercanviar experiències entre elles, on poder expressar dubtes al voltant de la criança en un ambient respectuós, tolerant 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.

TEMPS DE DONA G!

TEMPS DE CURA G!

Divendres a les 11h

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.

Bon Viver de les Arts

Durant el mes de
Març

Amb cita prèvia

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.

AMICS I CIRC

G!

Dimarts, de 17h a 19:30h

Amb la primavera arriba el
Bon Viver d’Arts, festival
cultural del Bon Pastor i
Baró de Viver. Hi participen
unes 30 entitats, associacions, persones i serveis
municipals. Unes jornades
plenes de música, teatre,
sevillanes, dansa i diverses
mostres de pintura, fotografia, art i molt més!

G!

Programa extraescolar que
té com a objectiu promoure
la salut mental, física i social dels infants mitjançant
l’acompanyament educatiu
per part de voluntariat i la
promoció de l’activitat física
i artística amb l’aprenentatge de circ.
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DIADES, FESTES I ENTITATS
CARNAVAL

RECEPCIÓ REIAL Ses Majestats Reis
d’Orient

Divendres 12 de febrer, 18h

Tant com ens permetin les
recomanacions sanitàries,
gaudirem de la gresca i xerinola que porta aquesta festa plena de bogeria!

Dimarts 5 de gener,
de 17h a 19h
PRÈVIA INSCRIPCIÓ

DIA DE LA DONA

Divendres 5 de març
Cel·lebració del Dia de la
Dona. Vine a participar i
gaudir de l’activitat.

ANIVERSARI DEL
CENTRE CÍVIC!

Divendres 19 de febrer, 18h

Ei que en fem 6! Estigueu
atents/es perquè tenim sorpreses! Vine a celebrar-ho
amb nosaltres.

SERVEIS AL CENTRE CÍVIC
CESSIÓ D’ESPAIS

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

SERVEI
D’INTERCONSULTA COMUNITÀRIA

G!
Dijous, de 10h a 14h (No cal cita prèvia)
Acollida, orientació i assessorament on al patiment emocional de les persones. Promoció d’intervencions i activitats
compartides amb les entitats del barri. A càrrec dels Serveis
de Salut Mental de Sant Andreu (Fundació Vidal i Barraquer), en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

XARSE

G!
Dimecres, de 10h a 20h (cal cita prèvia al 675 607 903)
Servei d’acompanyament per oferir recursos a persones
afectades per la crisi de la covid i acompanyament personalitzat per sol·licitar tràmits administratius.
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CENTRE CÍVIC
BARÓ DE
VIVER

ADREÇA

HORARIS

Carrer Quito, 8-10
08030 Barcelona
Tel.: 933 565 097 / Fax: 933 453 703
Metro: Baró de Viver (L1)
Bus: 11, 60, M28, V33, 133, B19 i N9
info@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

/CCBarodeViver
@ccbarodeviver
@ccbarodeviver
+34 604 271 466
@ccbarodeviver

