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TEATRE
· Vull que el món sàpiga que
sóc tan feliç com puc

Dv. 10 de setembre, 19h

TEATRE
· From hell

Dss. 18 de setembre, 18h

CIRC / BDC
· Amb P de Pallasso

Dv. 8 d’octubre, 18h

DANSA / BDC
· Entrañas con patatas

Dv. 15 d’octubre,19h

CONTES
· SOS! Quin banquet!

Dv. 22 d’octubre 17:30h
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TALLERS DE TARDOR
Del 4 d’octubre al 17 de desembre de 2021

INSCRIPCIONS
Del dilluns 13 al dimarts 28 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 amb targeta.
- Les inscripcions es faran per ordre d’arribada i en cap
cas es reservarà plaça. Les places són limitades.
- 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.

FAMILIARS
En els tallers familiars, els infants han d’assistir acompanyats d’ un adult responsable. Hi pot haver, com a
màxim, 4 infants per adult.

FABULARUM
LOCUS

G!
G!

Espai de lectura adreçat a
famílies amb infants de 0 a
11 anys. Vine i endinsa’t en
la lectura dels contes que
més t’agraden. Juga amb
les històries i personatges i
gaudeix dels conta contes.
LLEGENDA
INFANTS NASCUTS/DES
EDAT TALLERS
INFANTILS:

2015-2017

A PARTIR DE L’EDAT INDICADA

2016-2018

+X

NOVETAT!
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2010-2015

N!

2010-2014

GRATUÏT

G!

TALLERS TARDOR

FAMILIARS
SAMBARÓ
Dijous de 17h a 18:30h

INFANTILS
DANSA CREATIVA
INICIACIÓ
N!

G!

Grup de percussió obert a Dimarts, de 17:15h a
tothom. Al camp de fútbol 18:15h / 15,40€ (10 sessions)
de Baró de Viver.
Iniciació en el desenvolupament i l’expressió corporal de
la dansa. Primer contacte amb
les nocions de consciència
corporal i de l’espai, ritme, musicalitat i expressió amb el cos.

SENY I RAUXA
Dijous de 18:30h a 20h

DANSA CREATIVA
INFANTIL
N!

G!

Dimarts, de 18:30h a
19:30h / 15,40€ (10 sessions)
Taller on els infants poden desenvolupar l’expressió corporal
a través de la dansa. Es treballa la coordinació, la consciència corporal i de l’espai, el ritme,
la musicalitat i la creativitat.

Espai de trobada familiar i
veïnal on es realitzen activitats escollides per les persones participants.

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

INICIACIÓ A
LA MÚSICA

CIRC INFANTIL

N!
Dimarts, de 18:30h a
19:30h / 15,40€ (10 sessions)
13,86€ (9 sessions)
Coneix i gaudeix de la diversitat
ZUMBA INICIACIÓ
instrumental i artística existent
Dilluns, de 18:30h a 19:30h en les diferents corrents
13,86€ (9 sessions)
musicals. Toca els instruments
Dimecres, de 17:15h a 18:15h més emblemàtics de cada
15,40€ (10 sessions)
etapa. Divertim-nos amb un
primer contacte amb la música!

Dilluns de 18:30h a 19:30h

ZUMBA INFANTIL

Dilluns, de 17:15h a 18:15h MÚSICA INFANTIL N!
Dimarts, de 17:15h a
13,86€ (9 sessions)
Dimecres, de 18:30h a 19:30h 18:15h / 15,40€ (10 sessions)
15,40€ (10 sessions)
Gaudirem de la música,
aprendrem què és el pols
musical, la cal·ligrafia musical,
reproduirem motius melòdics,
etc. Si t’agrada la música vine
i experimenta amb ella.
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TALLERS TARDOR

INFANTILS

ADULTS

ARTS PLÀSTIQUES
INICIACIÓ

NOVA ESCOLA
G!
NOUVINGUTS/DES

N!
Dimecres, de 18:30h a
19:30h / 15,40€ (10 sessions)
Deixa’t emportar per la imaginació i la creativitat a través dels diferents materials
i propostes artístiques.

ARTS PLÀSTIQUES
INFANTIL

N!
Dimecres de 17:15h a
18:15h / 15,40€ (10 sessions)

Dilluns de 18:30h a 19:30h

AERIS I TRAPEZIS
Dilluns de 19:45h a 21:15h
24,50€ (9 sessions d’1:30h)
Dimarts de 19:45h a 21:15h
27,22€ (10 sessions)

IOGA

Dijous de 10:30h a 11:30h
19,96€ (11 sessions)

BELLES ARTS

A través d’aquest taller et Dimarts de 11:30h a 13:30h
convidem a conèixer diver- 36,30€ (10 sessions de 2h)
ses tècniques de dibuix i
pintura i a aprendre a través del dibuix, formes, textures, volum, etc. Coneixerem tècniques de reciclatge
i d’escultura.
GUITARRA - RUMBA

I BULERIA

Dimarts de 10:30h a 12h
27,22€ (10 sessions d’1:30h)

Nivell inicial/mig
Aprèn els patrons rítmics bàsics de la rumba i la buleria.
Les progressions d’acords
típics i també les escales i
falsetas típiques de cada pal.
INICIACIÓ EXPRESSIÓ
L’instrument va a càrrec de
TEATRAL
l’alumne.
Dijous de 17:15h a 18:15h
16,94€ (11 sessions)
ZUMBA
Dilluns i dimecres de 19:45h
TEATRE INFANTIL
a 20:45h
Dijous de 18:15h a 19:15h
34,48€ (19 sessions)
16,94€ (11 sessions)

TEATRE

PERCUSSIÓ INFANTIL

Divendres de 17:15h a 18:15h Dijous de 19:15h a 21:15h
39,93€ (11 sessions)
16,94€ (11 sessions)
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER
BENVINGUDA
Espai de trobada que fomenta l’envelliment actiu, la participació i la integració a la comunitat i la formació continua
per a tota la vida.
L’atenció i l’escolta ens permet d’atendre les diverses necessitats: diversitats d’envelliments, soledat no volguda,
aïllament social, situacions de vulnerabilitat..
Al context actual estem centrats en un projecte de capacitació digital que abordem de manera transversal en
totes les activitats i que reforcem amb projectes creatius
on gaudim de tots els beneficis que ens aporten les arts
en l’àmbit emocional, psíquic, físic…

INICIATIVES
KULTURALITÉ
G!
Dimecres de 17:45h a
19:30h
Ambient suggerent, ple de
“imputs” artístics on “culturalitzar-se” de manera
divertida i amena. Vine i
deixa que els teus pensaments i emocions flueixin
L’ESCOLA DE
TARDOR

G!

Dimecres de 16h a 17:30h
L’escola arriba per obrir-nos
camí, de manera pràctica,
amena i divertida al món
de les noves tecnologies.
A partir de les diverses activitats que realitzem, treballarem la redacció de posts
originals per compartir a les
xarxes socials.
XARXES SOCIALS ESPAI GG
+34 604 271 466
@CCBARODEVIVER
EGGB TV channel
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER
TALLERS
LA NOVA ESCOLA

G!
Dilluns de 16h a 18h
Divendres de 16h a 18h
Espai de suport personal i
educatiu adreçat a la població adulta on tornar de nou
a l’escola.

ESPAI D’HORT

NOVES
TECNOLOGIES I

G!

G! Dilluns de 18:15h a 19:15h
Dimarts de 17h a 18h
Aprendràs i podràs comAproxima’t a les noves tecpartir el teu coneixement
nologies de forma segura
per cultivar un hort, herbes
gaudint dels avantatges que
aromàtiques i flors.
el món d’internet té per a tu.
Amb el suport de Pla de Barris.
BALL EN LÍNIA
Dijous de 16:15h a 17:15h
NOVES
Amb targ. Rosa 8,83€
G!

Dilluns de 16h a 18h

Sense targeta Rosa 10,04€

TECNOLOGIES II

(11 sessions d’1h)

Dimarts de 18:15h a 19:15h
Vine a ballar, fes amistats, Dijous de 17:15h a 18:15h
posa’t en forma i oblida’t de tot. Consolida coneixements, i
de forma segura, no posis
límits a totes les portes que
es poden obrir amb les noves tecnologies.
Amb el suport de Pla de Barris.

OLÍMPIQUES
MEMÒRIA

MUSICOTERÀPIA

G!
Dimarts de 16h a 17:30h
Realitzarem jocs musicals
Divendres,
per estimular les funcions
Grup 1 de 10:15h a 11h
Grup 2 de 11h a 11:45h
motores i cognitives d’una
Amb targ. Rosa 6,62€
manera divertida i diferent i
Sense targeta Rosa 7,53€
fer un treball sobre les nos(11 sessions de 45min)
tres emocions que ens ajudi
Sessions plenes d’exercicis en la recerca del nostre bepropis de la gimnàstica suau nestar i superació personal.
amb dosis de “coaching” Organizat per Creu Roja.
motivacional,
combinats
amb jocs de memòria per
posar el nostre cos i la
nostra ment a punt.
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER
COMMEMORANDUM

G!

SETMANA DE LA GENT GRAN
Setmana del 27 de setembre a l’ 1 d’octubre
Aquest any commemorem el Dia Internacional de la Gent
Gran amb diverses activitats que posen el focus d’atenció en
apropar les noves tecnologies al dia a dia de la Gent Gran.
Dilluns 27 de setembre
17:30h - EGGBTV presenta...
Vine a gaudir en companyia de les darreres produccions
de EGGBTV (Espai de Gent Gran de Baró televisió).
18:15h - Taller de mòbils:
Aprendrem a compartir la música de YouTube que més
ens agrada a través del WhatsApp.
Dimecres 29 de setembre a les 17:45h
- Brindis amb “Les cançons”
Brindis i jocs on la música, l’alegria i la diversió estan garantides. El repertori musical serà triat per la Gent Gran
a partir de les peticions que facin per WhatsApp.
Divendres 1 d’octubre a les 18h
- Taller d’interculturalitat (LGTBI)
Amb motiu de la Tardor Solidària participarem en el taller
d’interculturalitat programat.
El Gran Joc de la castanyada
27 d’octubre a les 17:45h
Bruixes, castanyes, moniatos, panellets, carabassa, Michael Jackson ballant thriller, tot encaixen a la perfecció
en aquest Gran Joc de Tardor.
25N
25 de novembre
Participarem en les propostes del barri de commemoració
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 13 al 17 de desembre
- Exposició de treballs dels tallers
- Nadales
- El gran joc de Nadal: Reunits simbòlicament com una
gran família, jugarem al “Joc de Nadal”. La música, els
desitjos i les fotos no han de faltar, i escalfarem motors
perquè ens visiti l’esperit del Nadal i s’emporti aquest any i
ens porti un de nou i millor.
9

TALLERS
TARDORCULTURAL
PROGRAMACIÓ

TEATRE
Vull que el món sàpiga que sóc tan feliç com puc
Cia. 3 Àtoms d’Oxigen

G!

Divendres 10 de setembre, 19h
Avui és l’aniversari del Jan,
però el Jan no té ganes de
celebrar. Malgrat que ell no
vulgui, és hora que comenci
la festa.

TEATRE
From hell - Cia. Lana in Red

+ 12

G!

Dissabte 18 de setembre, 18h
Les cinc víctimes de Jack
l'Esbudellador es troben en
un temps i espai indeterminat on juguen a Viure, ja que
la Vida se'ls ha arrabassat
de forma cruel i impune...

CIRC

G!

Amb P de Pallasso - Cia. Sabanni

Divendres 8 d’octubre, 18h | Plaça del Centre Cívic | BDC
Amb P de Pallasso és un espectacle fresc i divertit que
trenca la quarta paret i posa
cara a cara al públic i un pallasso amb les seves bogeries.

DANSA
Entrañas con patatas - LosinFormAlls
Divendres 15 d’octubre, 19h
Dos éssers units pel vincle
de l’amistat que han decidit
transitar la por a través de
l’exploració del ridícul i la
total exposició de tot el que
la seva identitat conforma.
Aquesta peça ens mostra la
seva manera d’enfrontar-se a
l’art i a la vida.

+ 12

G!
BDC

Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
BDC = Barcelona Districte Cultural
10

CONTES
SOS! Quin banquet! - Cia. Routart

+4

G!

Divendres 22 d’octubre, 17:30h
Què és l’alimentació saludable? Quins beneficis ens
aporta aquest tipus d’alimentació? Com són els aliments
que més ens beneficien?
Descobrim-ho a través dels
personatges del conte.

TEATRE
ALHAYAT o la suma dels dies - Cia. La Viciosa
Divendres 29 d’octubre, 19h
Dos refugiats siris i una voluntària d’un camp de refugiats a
Grècia comparteixen la passió
per la literatura que es materialitza en un projecte per construir
una biblioteca pel camp. Fer-ho
enmig del no-res no serà fàcil...

BDC

MÚSICA

G!

JAJA SALU2 - El Pony Pisador
Divendres 5 de novembre, 19h

BDC

Un disc en català creat conjuntament amb el públic, que
n’ha votat el títol, participat en
un concurs de portades fetes
amb Paint i escrit per streaming la cançó de l’estiu “La
Balada de Nils Olav”, un himne pop dedicat als pingüins.

TEATRE
La botigueta - Tanaka Teatre
Organitza: Aula ambiental de Sant Andreu
Dimecres 10 de novembre, 17:30h
A la botigueta de l’Amàlia es ven
de tot. Tot de clients estrafolaris
necessitaran l’ajuda de tot el públic per descobrir allò que s’amaga rere de cada producte. Aguantarà la competència de les grans
companyies i multinacionals?
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+4

G!

TEATRE
La gallina dels ous d’or - Zum Zum Teatre
Divendres 12 de novembre, 18h

G!
BDC

Us agraden els diners? ... Molt?
Els grangers d’aquesta història
no perdien el temps pensant en
els diners i sempre repartien el
poc que tenien amb qui més
ho necessitava, però un dia
va arribar una gallina a la seva
granja i va pondre un ou d’or.
Una història que conta que el
diners són un “cuento”.

TEATRE

G!

Silence - Ça Marche
Divendres 10 de desembre, 19h

BDC

Existeix alguna (bona) manera
de marxar de casa, o és massa ingenu somiar amb l’emancipació? Silence és part de la
nostra preocupació generacional (i, per tant, personal) de
com somiar el futur del nostre
món. En escena, un grup de 5
nenes i nens seran responsables del dispositiu escènic durant els 45 minuts de la peça.

MÚSICA - CAP D’ANY INFANTIL
De cap per avall - Ambauka

G!

Divendres 31 de desembre, 11:30h | Plaça CCBV | BDC
Què ens agrada més dels
concerts familiars dels Ambauka? L’energia gamberra i
la música de qualitat, 100%
artesanal i en directe, dels
seus espectacles frescos i
altament participatius, que
omplen de petits i grans les
festes i festivals d’arreu des
de fa més de 10 anys.
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EXPOSICIONS
NEO FABRIK & L’ART UNIVERSAL
Del 8 de setembre al 8 d’octubre
Deu artistes contemporanis residents a
Neo Fabrik exposen dues de les seves
obres seleccionades expressament per
a l’Exposició Col·lectiva al Centre Cívic
Baró de Viver, on podem apreciar la diversitat dels estils, tècniques i conceptes propis de cadascun.

DANZA PARA CUALQUIERA
Del 18 d’octubre al 5 de novembre
Recorregut fotogràfic pels diferents projectes i espectacles realitzats al llarg d’aquests anys. Un paraigües sota
el que s’acullen projectes com Pobles en Dansa, Ciutats
en Dansa i Barris en Dansa.
Les imatges que presentem
són fragments d’assajos i
representacions en els que
han participat persones com
tu, perquè qualsevol persona que ho desitgi pot accedir a la dansa i viure-la.

HERSTÒRIA, LA HISTÒRIA DE LES DONES
Del 10 de novembre al 3 de desembre
Pas per la Herstòria a través de l’expressió artística i des
de la perspectiva i experiència del grup de dones Temps
de Dona. A més de mitjans d’expressió, el dibuix, la pintura i el llenguatge visual es converteixen en eines de
crítica a la violència de gènere que pateix la historia documentada, de reconstrucció de la historia de la dona i de
reconeixement de referents femenins històrics.

#25N
INVISIBLES | UGLY EYE x ÖWA LIVE
Del 13 de desembre al 10 de gener
Invisibles és un viatge a l’extraradi amagat
a cada cantonada d’una ciutat en constant
transformació. Una exposició urbana on la
música i la fotografia et conviden a veure
Barcelona des d’una altra perspectiva.
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INICIATIVES
EL PRIMER PAS: Grup de criança (0-4 ANYS)

G!
Dimecres, de 10:30h a 12h
A càrrec de Begonya Sánchez
Grup de criança per a famílies amb infants d’entre 0 i
3 anys. El Primer Pas és un espai de trobada, obert i
d’intercanvi. Durant les
sessions s’hi tracten temes sobre maternitat/paternitat i criança amb la
voluntat de donar resposta a les necessitats de les
famílies participants.

TEMPS DE DONA

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.

CELEBREM LA CAPITALITAT MUNDIAL
DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
ESMORZARS I BERENARS SALUDABLES
Dimecres 20 d’octubre, de 10:30h a 12h

G!

Es tracta d’un taller molt complet en el qual oferim
diverses eines i recursos per a cuinar de manera senzilla,
conèixer la nutrició i que els infants i famílies es vinculin
amb l’alimentació saludable de forma plaent.
Activitat familiar de 0 a 4 anys.

CINEMA

G!

Les millors projeccions d’una gran sel·lecció de pel·lícules
per reflexionar i gaudir del cinema!
IX - Cicle de Cinema i Salut Mental
Divendres 19 de novembre, 18h
El Petit Cineclub
Divendres 3 de desembre, 18h
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BDC

DIADES, FESTES I ENTITATS
TARDOR SOLIDÀRIA
Divendres 1 d’octubre, 18h - Cal inscripció prèvia

G!

Contrastarem diferents discursos i realitats sobre el garantiment, promoció i vulneració dels drets LGBT+. Des
d’un marc interseccional analitzarem les generalitzacions,
reduccionismes i elements
discriminatoris subjacents.
A càrrec de Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi).

25N

G!
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
vers les dones
Des del CC Baró de Viver volem
fer un treball comunitari de conscienciació i prevenció de la violència masclista focalitzant-nos en els
aspectes positius de l’amor, la cooperació i l’harmonia entre tothom.

MOSTRA DE TALLERS DE NADAL
Tallers C.C, EGG
Divendres 17 de desembre, 18h
Exhibició dels tallers que durant el primer trimestre
del curs han omplert el centre de joia i alegria.

SERVEIS AL CENTRE CÍVIC

G!

G!

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
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.
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CENTRE CÍVIC
BARÓ DE
VIVER

ADREÇA

HORARIS

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
10.00 – 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

