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Pàg.

ÍNDEX

4         Inscripcions   

5         Tallers Infantils         

6          Tallers Adults           

7          Espai de la Gent Gran               Tot l’any

10-12  Programació Cultural

CIRC / BDC 
Le Fumiste  

TEATRE / BDC
Llibert Unplugged

CONTES
“Si tu volguessis ser un 
súperheroi o 
una súperheroïna”

TEATRE / BDC
Txema - The Postman

TEATRE - BARÓNÀS 2021
 / BDC
Las Gallegas                            

TEATRE / BDC  
JOJO 

DANSA
Breack Smart - Barcelona Hip
Hop Colletive                             

TEATRE
Cabaret Umbral Depart                            

CALIDOSCOPI 
CULTURAL

 

Del 22 de març al 7 d’abril
Del 12 d’abril al 18 de juny

Del 12 d’abril al 18 de juny  

Dv. 9 d’abril, 18h

Dv. 16 d’abril, 19h

Dc. 21 d’abril, 17:30h

Dv. 30 d’abril, 18h

Dv. 7 de maig, 19h

Dv. 14 de maig, 18h

Dv. 21 de maig, 18:30h

Ds. 29 de maig, 12h i 18h

Juny
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13      EXPOSICIONS               

         L’amor serà l’amor que fem
  · Del 9 d’abril al 3 de maig

PANG! Transmutacions sonores  
  · Del 7 de maig al 4 de juny

Protegim el planeta. El futur és nostre

  · Del 9 al 30 de juny 

14       Iniciatives

El Primer Pas              Dc. de 10:30h a 12h

Temps de Dona              Dv. a les 11h

Temps de Cura                          Tot l’any

14      Casal d’estiu d’arts escèniques Vivertimento!

  · Del 28 de juny al 30 de juliol

15      Diades, festes i entitats

Diada de Sant Jordi                        Dv. 23 d’abril

15      Serveis al Centre Cívic

Cessió d’espais                        Tot l’any

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

XARSE                                       Dj. de 10h a 14:30h

ÍNDEX

Del 22 de març al 7 d’abril
Del 12 d’abril al 18 de juny

Del 12 d’abril al 18 de juny  

Dv. 9 d’abril, 18h
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La cultura es el aprovechamiento social del 
conocimiento.           

 BENVINGUDA

GRATUÏT                

LLEGENDA

 TALLERS DE PRIMAVERA

INSCRIPCIONS
Del 12 d’abril al 18 de juny de 2021

Del dilluns 22 de març al dimecres 7 d’abril.
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 benefi ciar-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

 Gabriel García Márquez

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
Dijous de 18:45h a 20:15h   

ZUMBA BABY
Dimecres, de 17:15h a 
18:15h   
15,40€ (10 sessions) 

TALLERS TARDOR

En els tallers familiars han 
d’assistir els infants acom-
panyats d’ un adult respon-
sable. Hi pot haver, com a 
màxim, 4 infants per adult.

CONTES I 
LECTURA

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

Dimecres de 18h a 19h 
(CONTACONTES) 

G!

G!

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

+ 8

Espai de trobada familiar i 
veïnal on es realitzen acti-
vitats escollides per les per-
sones participants. Actual-
ment en format virtual.

ZUMBA JUNIOR
Dimecres, de 18:30h a 
19:30h 
15,40€ (10 sessions) 

+ 4

+ 8

INFANTILS 

CIRC BABY
Dilluns de 18:30h a 
19:30h 13,86€ (9 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!

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 
23,10€ (10 sessions d’1’30h)
Un taller d’introducció a les 
arts escèniques a través del 
joc, el llenguatge corporal i 
l’imaginari.

TEATRE INFANTIL + 6

SAMBARÓ
Dijous de 17:15h a 18:45   

G!

Grup de percussió obert a 
tothom. Al Camp de fútbol 
de Baró de Viver.
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ADULTS
ZUMBA
Dilluns i Dimecres
de 19:45h a 20:45h 
34,48€ (19 sessions) 

NOVA ESCOLA
NOUVINGUTS/DES G!
Dilluns o Divendres 
de 18 a 19h
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
24,50€ (9 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  
18,15€ (10 sessions)   

Dijous, de 19:15h a 21:15h 
36,30€ (10 sessions de 2h)

BELLES ARTS
Dimarts, de 11:30 a 13:45h  
36,30€ (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.

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

Dimarts, de 20:15h a 21:15h
18,15€ (10 sessions d’1h)
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER

SANT JORDI
Setmana del 19 al 23 d’abril

COMMEMORANDUM

XARXES SOCIALS ESPAI GG

+34 604 271 466

@CCBARODEVIVER

EGGB TV channel

Sant Jordi és el millor moment per a començar aquesta 
aventura  a on ens endinsarem gràcies a la tècnica del cro-
ma en les grans escenes del cinema. Treballaren els texts, 
la interpretació  i sobretot li donarem aquest to tan especial 
que fa que les obres  d’EGGBTV siguin tan úniques. Vine  
amb La gran Passejada online a Hollywood.
També participarem en les activitats de celebració del barri.

Hi havia una vegada: Hollywood 

BENVINGUDA
Volem generar un espai de trobada amable, distés i aco-
llidor on fomentar l’empoderament i l’autonomia d’un en-
velliment actiu donant impuls a la participació i la inte-
gració a la comunitat i refermant el concepte de formació 
continua, per a tota la vida a través d’aprenentatges signi-
fi catius associats a experiències agradables. Diversitats 
d’envelliments, soledat no volguda, aïllament social, si-
tuacions de vulnerabilitat, són algunes de les necessitats 
que ens permet detectar i abordar l’atenció i l’escolta, 
base en la qual centrem la nostra manera de gestió. Cen-
trats als contexts diferents que van sorgint, ara estem tre-
ballant especialment en superar 
la bretxa digital a través d’un pro-
jecte de capacitació digital que 
treballem de manera transversal 
en totes les activitats i que refor-
cem amb projectes creatius que 
mostren com les arts poden ser 
un element vital en els cuidats i 
les cures de les persones a tots 
els nivells: emocionals, psíquics, 
físics... Tot això no és possible 
sense tu: Participa!
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LA NOVA ESCOLA
Dilluns  de 16h a 18h
Divendres de 16h a 18h

ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER

Espai de suport personal i 
educatiu adreçat a la pobla-
ció adulta on tornar de nou 
a l’escola.

ESPAI D’HORT
Dimarts de 16h a 18h

G!

G!

OLÍMPICAS - 
MEMÒRIA
Divendres, 
Grup 1 de 10:15h a 11h
Grup 2 de 11h a 11:45h
Amb targ. Rosa 6,03€
Sense targeta Rosa 6,85€

Aprendràs i podràs com-
partir el teu coneixement 
per cultivar un hort, herbes 
aromàtiques i flors.

TALLERS

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

NOVES 
TECNOLOGIES I

NOVES 
TECNOLOGIES II

Dilluns de 18:15 a 19:15h
Dimarts de 17 a 18h

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

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

Consolida coneixements, i 
de forma segura, no posis 
límits a totes les portes que 
es poden obrir amb les no-
ves tecnologies.

MUSICOTERÀPIA
Dijous de 17:30h a 19h

G!

G!

G!

Realitzarem jocs musicals 
per estimular les funcions 
motores i cognitives d’una 
manera divertida i diferent i 
fer un treball sobre les nos-
tres emocions que ens ajudi 
en la recerca del nostre be-
nestar i superació personal.

BALL EN LÍNIA
Dijous:
Grup 1 de 16h a 16:45h
Grup 2 de 16:45h a 17:30
Amb targ. Rosa 6,03€
Sense targeta Rosa 6,85€
Vine a ballar, fes amistats, 
posa’t en forma i oblida’t de tot.
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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
ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER

EL CLUB DEL 
WHATSAPP
Comunicació continua i pla-
taforma d’intercanvi de sa-
bers diversos, de propostes 
participatives, artístiques i 
una forma de sentir-nos a 
prop des de qualsevol lloc 
que estem.  Vols donar-li 
alegria els teus dies? Par-
ticipa!

G!

KULTURALITÉ
Dimecres de 17:30h a 
19:30h
Ambient suggerent, ple de 
“imputs” artístics on “cultu-
ralitzar-se” de manera di-
vertida i amena. Vine i deixa 
que els teus pensaments i 
emocions flueixin!

G!

LA GRAN PASSEJADA 
online
“Quan no es pot sortir al 
món d’aventures, el món i 
les aventures poden venir 
a casa nostre”. Estigueu 
atents al nostre canal de 
EGGBTV i uniu-vos a les 
passejades amb la Bea!

G!

L’ESCOLA DE 
PRIMAVERA
Dimecres de 16h a 17:30h

L’escola arriba a casa teva 
per obrir-nos camí, de ma-
nera pràctica, amena i di-
vertida al món de les noves 
tecnologies. Sentim el caliu 
de les nostres companyes, 
passarem una bona estona 
mentre ens sentim recon-
fortades i orgulloses de tot 
el que aprenem.

G!

ONLINE

FOTOMEMÒRIES 
DEL MAR

A partir de les imatges i au-
diovisuals del fons de l’Ar-
xiu Fotogràfic de I’MMB, i 
dels àlbums de les perso-
nes participants parlarem 
sobre el mar despertant 
records de les seves vi-
vències i reconstruint la 
memòria col·lectiva. 
El taller finalitzarà amb una 
trobada i visita al Museu 
Marítim.

G!

Dimecres d’11h a 12:30h

G!

ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER
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BDC = Barcelona Districte Cultural

PROGRAMACIÓ CULTURAL

CIRC
Le Fumiste - Cia. Don Ravel

G!

Divendres 9 d’abril, 18h
Els records són com fum. 
I com el fum, viatgen. Els 
records teixeixen trames 
indestructibles que travessen 
generacions i generacions. 
I, transformats en fum, els 
records són el material amb 
el qual s’han construït els 
somnis del Fumiste

+6

TEATRE
Llibert Unplugged - Cia. Les Llibertàries

G!

Divendres 16 d’abril, 19h
Tenir esperança i desesperar-
se, perquè les bones notícies 
no arriben mai. Cantar-li 
cançons de bressol al fill 
que tant desitjaves i no 
poder-lo bressolar. Cantar 
per no plorar. I desesperar-
se en l’espera. Un altre 
futur, que teixeixin trames 
indestructibles que travessen 
generacions i generacions.

+18

BDC

BDC

CONTACONTES
“Si tu volguessis ser un superheroi o superheroïna”
L’Aula ambiental i Fundació el Milà.

Sessió de contacontes 
adreçat a infants i famílies. 
Explorarem diferents esce-
naris vinculats a l’educació 
ambiental a càrrec de la 
Fundació el Milà.

Dimecres 21 d’abril, 17:30h

[ ESPECIAL SANT JORDI ]
G!
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JOJO - BorjaYtuquepintas
Divendres 14 de maig, 18h

TEATRE G!

És un símbol de com pot 
arribar a ser la natura de tos-
suda i de quant pot arribar 
a suportar un ésser viu per 
seguir estant viu. Jojo és el 
protagonista de l’espectacle 
que combina sobre l’escenari 
art amb sorra amb la música 
i un titella gegant, el qual re-
presenta en Jojo.

BDC

TEATRE - BARÓNÀS 2021
Las Gallegas - Cia. Lolita Corina

G!

Divendres 7 de maig, 19h
Las gallegas és un 
espectacle que combat la 
foscor de la mort amb la llum 
de l’humor, que s’endinsa en 
el món més negre amb el 
més blanc dels somriures, 
que ens fa viatjar fins a una 
vetlla on els plors han mudat 
en riures i els planys són ara 
rialles, on les pallasses es 
blanquegen les cares amb 
unes cendres radiants.

BDC

CONTACONTES

TEATRE
Txema, The Postman - Txema Muñoz

G!

Divendres 30 d’abril, 18h
Una carta pot amagar un mar 
de sorpreses o un oceà de mà-
gia que només esperen que 
es trenqui el sobre per escam-
par-se arreu. Un carter molt 
especial ens ha d’entregar 
una carta, no vol fallar i farà tot 
el que pugui i més per entre-
gar-la tot i no tenir propietari, 
potser algú l’està esperant.

+4

BDC
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TEATRE
Cabaret Umbral Depart - Cia. Umbral Depart

Dissabte 29 de maig, 12h i 18h

Ens endinsem al món del Ca-
baret... On el temps s’atura, 
les tristeses desapareixen, la 
felicitat ens envaeix! On tot 
és possible i tothom, amb les 
nostres semblances i diferèn-
cies, és benvingut!

CALIDOSCOPI CULTURAL

G!

Divendres 21 de maig, 18:30h

DANSA
Break Smart - Barcelona Hip Hop Collective

G!

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)
 

Juny
Enguany Calidoscopi Cul-
tural es centra en les arts 
escèniques des d’una ba-
sant social i amb l’objectiu 
de promocionar i recolzar 
als residents artístics dels 
diferents equipaments del 
Districte. El Centre Cívic 
Baró de Viver acollirà un 
d’aquests espectacles.
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EXPOSICIONS

PANG! 

L’amor serà l’amor que fem - Alma Cuaderno
Del divendres 9 d’abril al dilluns 3 de maig
Trobar la bellesa en cada petit moment, explicar històries 
d’amor. Jugar amb la llum sempre deixant que la càmera 
passi desapercebuda. Alma Cuaderno explica històries, 
sempre des de la intimitat i les cures de qui les ha viscut 
i els que tenen 
l’oportunitat de 
d i b u i xa r - l es . 
L’amor serà 
l’amor que fem 
és una aproxi-
mació a aques-
tes històries.

Del divendres 7 de maig al divendres 4 de juny
Projecte pedagògic, d’experimentació i recerca que estu-
dia la partitura musical i el desenvolupament de la notació 
gràfi ca. El sistema combina recursos del disseny gràfi c, 
la il·lustració, 
el còmic, la 
notació angle-
sa i alemanya, 
jocs populars, 
textos i sím-
bols per ge-
nerar aquests 
documents.

PROTEGIM EL PLANETA, el futur és nostre - 
Escola Baró de Viver
Del dimecres 9 al divendres 30 de juny
L’Escola Baró de Viver vol donar a conèixer al món la 
necessitat de tenir cura del medi ambient, és la nostra 
terra i el nostre futur. Mitjançant l´art volem transmetre el 
desig de construir 
una terra més hab-
itable.

protegim el planeta
el futur és nostre

escola baró de viver
20-21

Break Smart - Barcelona Hip Hop Collective
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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. 

TEMPS DE DONA
Divendres a les 11h

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.

TEMPS DE CURA
Amb cita prèvia

G!

INICIATIVES

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 compar-
tir i intercanviar experièn-
cies entre elles.

EL PRIMER PAS: Grup de criança (0-4 ANYS)
Dimecres, de 10:30h a 12h
A càrrec de Pepy Casanova

G!

res, nadons i infants de 0 
a 4 anys que busquen un 
punt de  trobada on gaudir 

CASAL D’ESTIU D’ARTS ESCÈNIQUES 
VIVERTIMENTO!

Teatre, caracterització, titelles, expressió corporal, atrez-
zo, comedia dell’arte, maquillatge, dansa, jocs d’aigua, 
música i molt més! Endin-
sa’t en el món de les arts 
escèniques amb aquest 
casal, cada divendres re-
presentarem un especta-
cle!

Torns
· del 28 de juny al 2 de juliol
· del 5 al 9 de juliol
· del 12 al 16 de juliol
· del 19 al 23 de juliol 
· del 26 al 30 de juliol

Més informació a ccivics.bcn.cat/barodeviver, en el 
93 256 50 97 o per correu a info@ccbarodeviver.cat

Del 28 de juny al 30 de juliol
Inscripcions: a partir del 26 d’abril 4-12

Preus
Matí (9-14h): 55 €
Matí + dinar (9-15:30h): 80 €
Matí + tarda sense dinar
(9-14h i 15:30-17h): 70 €
Matí i tarda + dinar (9-17h): 90€
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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

Acollida, orientació i assessorament on al patiment emo-
cional 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 Barra-
quer), en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

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

Setmana del 23 d’abril 

SERVEIS AL CENTRE CÍVIC

DIADES, FESTES I ENTITATS

XARSE

Servei d’acompanyament per oferir recursos a persones 
afectades per la crisi de la covid i acompanyament perso-
nalitzat per sol·licitar tràmits administratius.

Dijous, de 10h a 14:30h (cita prèvia al 675 607 903)

DIADA DE SANT JORDI

G!

G!

Concurs Teclat i Relat
Primera Edició del Certamen Digital d'Escriptura de 
Relats del CC Baró de Viver. 
CATEGORIES:
-Infantil i Juvenil: Infants de fins a 15 anys (inclosos). 
-Adults: persones a partir de 16 anys.

Si tu volguessis ser un superheroi o superheroïna...
Al teatre del Centre Cívic / Organitza Aula Ambiental.
A càrrec de Fundació el Milà.

Dimecres 21 d’abril a les 17:30h

Acte central del districte de Sant Andreu
Via streaming (més informació a la nostra web)

Dijous 22 d’abril a les 18h

- Llibre retallable de la llegenda de Sant Jordi.
Podras venir al Centre Cívic a recollir-lo o baixar-te’l a 
través de la nostra web.
- Concurs “ Sant Jordi, Joc de Titelles”.
Feu-nos arribar el vostre vídeo amb les titelles i escenaris 
construïts a través del retallable de Sant Jordi (màx. 3’ )

Setmana del 6 al 19 d’Abril



Carrer Quito, 8-10
08030 Barcelona
Tel.: 932 565 097 / 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
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