PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS
I ACTIVITATS
Gener-Març 2022

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.
4

Inscripcions

Del 20 de desembre al 12 de gener

5

Tallers Infantils

Del 17 de gener a l’1 d’abril

6

Tallers Adults

Del 17 de gener a l’1 d’abril

7-9

Espai de la Gent Gran

Tot l’any

10-11 Programació Cultural

MÚSICA
· Concert d’any nou

Dss. 29 de gener, 18h

TEATRE / BDC
· Celebraré mi muerte

Dv. 4 de febrer, 19h

CIRC / BDC
· Home

Dv. 11 de febrer, 18h

TEATRE / Aula Ambiental
· Cabeza de calabaza,
corazón de manzana

Dc. 16 de febrer, 17:30h

TEATRE / BDC
Dv. 18 de febrer, 19h

· Blanca Desvelada
CIRC / BDC

Dv. 25 de març, 18h

· Dai, ma aspetta
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ÍNDEX

12

Diades, festes i entitats
Recepció Reial / Carnestoltes / Dia de la Dona /
Bon Viver de les Arts / Aniversari del Centre Cívic!
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EXPOSICIONS
IMATGE I COS 21’ I RETRATS DE BARÓ DE VIVER
· Del 13 de gener a l’11 de febrer
ON VAN ELS RESIDUS
· Del 18 de febrer a l’1 de març
MIRADES VEÏNES
· Del 4 de març al 5 d’abril

14

Tallers d’entitats
Taller de costura i Sevillanes

14-15 Iniciatives

15

Temps de Dona

Dv. a les 10:30h

Amics i circ

Tot l’any

Serveis al Centre Cívic
Cessió d’espais

Tot l’any
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TALLERS D’HIVERN
Del 17 de gener a l’ 1 d’abril de 2022

INSCRIPCIONS
Del dilluns 20 de desembre al dimecres 12 de gener.
Horari d’inscripcions:
De dilluns a divendres, de 10:15h a 14h i de 16:15h a 21h.
Dissabte de 10:30h a 13:30h i de 16:30h a 19:30h
- 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.

LLEGENDA
INFANTS NASCUTS/DES
EDAT TALLERS
INFANTILS:

2016-2018

2015-2017

A PARTIR DE L’EDAT INDICADA

+X

NOVETAT!
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2010-2015

N!

2010-2014

GRATUÏT

G!

TALLERS HIVERN

INFANTILS

FAMILIARS
FABULARUM
LOCUS

CIRC INFANTIL

G!
G!

De dilluns a dijous de
17:30h a 18:30h
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.

SENY I RAUXA
Dijous de 18h a 20h

Dilluns de 18:30h a 19:30h
16,94€ (11 sessions)
Vine a desafiar la gravetat
gaudint del plaer de volar
en el trapezi i les teles.
Et convertiràs en un autèntic/a artista de circ!

G!

Espai de trobada familiar i
veïnal on es realitzen actiZUMBA INICIACIÓ
vitats escollides per les perDilluns, de 18:30h a 19:30h
sones participants.
16,94€ (11 sessions)
INFANTILS
Dimecres, de 17:15h a 18:15h
16,94€ (11 sessions)

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

DANSA CREATIVA
INICIACIÓ

Dimarts, de 17:15h a
18:15h / 16,94€ (11 sessions)
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.

CIRC INICIACIÓ
Dilluns de 17:15h a 18:15h
16,94€ (11 sessions)
Vine i endinsa’t al món del
circ! Aprèn els equilibris, les
acrobàcies i els malabars
més embolicats i entretinguts!
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TALLERS HIVERN

INFANTILS

ADULTS

ARTS PLÀSTIQUES
INFANTIL

IOGA

Dijous de 10:30h a 11:30h
Dimecres de 17:15h a 18:15h 19,95€ (11 sessions)
16,94€ (11 sessions)
BELLES ARTS
Dimarts de 10:15h a 12:15h
39,93€ (11 sessions de 2h)

GUITARRA - RUMBA
I BULERIA

A través d’aquest taller et
convidem a conèixer diverses tècniques de dibuix i
pintura i a aprendre a través
del dibuix, formes, textures,
volum, etc. Coneixerem tècniques de reciclatge i d’escultura.

Dimarts de 10:30h a 12h
29,93€ (11 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.
L’instrument va a càrrec de
l’alumne.

TEATRE INFANTIL
Dijous de 18:15h a 19:15h
16,94€ (11 sessions)

CUINA INFANTIL

N!
Dijous, de 17:15h a
18:15h 16,94€ (11 sessions)
Si ets un/a amant de la cuina,
tens ganes de conèixer receptes tradicionals i d’inventar-ne ZUMBA
noves, només has de pensar
Dilluns i dimecres de 19:45h
en posar-te el davantal!
a 20:45h
39,93€ (22 sessions)
ADULTS
Dilluns de 17:15h a 18:15h

NOVA ESCOLA
G! 19,95€ (11 sessions)
NOUVINGUTS/DES
LA CUINA DE
Dilluns i divendres de
BARÓ
18:30h a 19:30h
AERIS I TRAPEZIS

Dijous de 19h a 21h
39,93€ (11 sessions)

N!

Dilluns de 19:45h a 21:15h
29,93€ (11 sessions d’1:30h) TEATRE
Dimarts de 19:45h a 21:15h Dijous de 19:15h a 21:15h
29,93€ (11 sessions d’1:30h) 39,93€ (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 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
L’ESCOLA
D’HIVERN

G!

Dimecres (cada 15 dies)
de 16:15h a 17:15h
L’escola arriba per obrir-nos
camí, de manera pràctica,
amena i divertida al món
de les noves tecnologies.
LA GRAN
A partir de les diverses acPASSEJADA
tivitats que realitzem, trebaDimarts de 10h a 11:30h
llarem la redacció de posts
“No tornis de passejar sense originals per compartir a les
saber una cosa més”. Su- xarxes socials.
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.
Amb el suport del “Projecte de
dinamització socioesportiva”.
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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. Amb el suport de
l’ASPB (Agencia de salut pú-

BALL EN LÍNIA
Dijous de 16:15h a 17:15h
Amb targ. Rosa 8,83€
Sense targeta Rosa 10,04€

(11 sessions d’1h)
Vine a ballar, fes amistats,
posa’t en forma i oblida’t de tot.

blica de Barcelona)

ESPAI D’HORT

G!
Dilluns de 16h a 18h
Aprendràs i podràs com- OLÍMPIQUES
partir el teu coneixement
per cultivar un hort, herbes MEMÒRIA
Divendres,
aromàtiques i flors.
Grup 1 de 10:15h a 11h
Grup 2 de 11h a 11:45h
Amb targ. Rosa 6,62€
Sense targeta Rosa 7,52€

(11 sessions de 45min)
Gimnasia suau amb dosis
de “coaching” motivacional,
NOVES
G! combinats amb jocs de
TECNOLOGIES I
memòria per posar el nostre
Dilluns de 18:15h a 19:15h cos i la nostra ment a punt.
Dimarts de 17h a 18h
MUSICOTERÀPIA
Aproxima’t a les noves tecG!
nologies de forma segura Dimarts de 16h a 17:30h
gaudint dels avantatges que Realitzarem jocs musicals
el món d’internet té per a tu. per estimular les funcions
motores i cognitives d’una
Amb el suport de Pla de Barris.
manera divertida i diferent i
NOVES
G! fer un treball sobre les nosTECNOLOGIES II
tres emocions que ens ajudi
Dimarts de 18:15h a 19:15h en la recerca del nostre beDijous de 17:15h a 18:15h nestar i superació personal.
Consolida coneixements, i Organizat per Creu Roja.
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.
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER
BALL DE LA GENT GRAN
Dimecres (cada 15 dies) de 17h a 19:30h / 2,50€
26 de gener , 9 i 23 de febrer 9 i 23 de març
Quinzenalment podreu gaudir amb bona companyia de la
millor música en directe.

ALTRES ACTIVITATS
SORTIDES I VIATGES XERRADES
Aquest hivern anem d’ex- · Dimarts 18 de gener de
cursió. Més informació a 16h a 17:30h: Prevenció de
robatoris i estafes
l’Espai de Gent Gran.
· Dilluns 21 de febrer de
CELEBRACIÓ DE
17h a 18:30h [HORT]:
FESTIVITATS
Taller de remeis naturals
Celebrem les festivitats del per combatre les plagues
calendari, com el Carnaval de l’hort
· Dilluns 14 de març de
i el 8M (Dia de la Dona).
18h a 19:30h: Gestió de les
Vine a celebrar-ho amb noemocions
saltres!

SERVEIS
Cantina / Jocs de taula i billar.
XARXES SOCIALS ESPAI GG
+34 604 271 466
@CCBARODEVIVER
EGGB TV channel
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TALLERS
TARDORCULTURAL
PROGRAMACIÓ

MÚSICA

G!

Concert d’any nou - Banda Simfònica de BCN
Dissabte 29 de gener, 18h
Comencem l’any amb la fantàstica música de la Banda
Simfònica de Barcelona. Un
concert ple de vida que t’espera per entrar aquest 2022
amb força i alegria!

TEATRE
Celebraré mi muerte - Marcos Hourmann
Divendres 4 de febrer, 19h

+16

G!
BDC

Teatre documental interpretat pel Dr. Marcos Hourmann,
primer metge condemnat a
Espanya per practicar la eutanasia a un pacient en els seus
últims moments. S’enfronta al
judici que mai es va arribar a
produir intercanviant passatges
d’aquest fet amb situacions de
la seva vida personal. Tot això
davant d’un jurat format per voluntaris del públic que emetran
un veredicte al final.
Col.loqui al finalitzar l’obra.

CIRC

G!

Home - Cia. Cris-is
Divendres 11 de febrer, 18h
En una casa miserable, una parella viu la seva penosa rutina.
Drama al servei de la comèdia.
Un espectacle trepidant, emocionant, hilaran i també… desconcertant. . “En un temps on
ser dona i ser forta han de ser
sinònims, aquí tenim a la Cristina, tractant amb humor tots
aquells temes amb els quals
ningú s’atreveix com cal .” Leandre Ribera
BDC = Barcelona Districte Cultural
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BDC

PROGRAMACIÓ CULTURAL
TEATRE

G!

Cabeza de calabaza, corazón de manzana.
- Cia. Teatro Libertario Barcelona (TLB)
Dimecres 16 de febrer, 17:30h
Vet aquí un ocell que treballa a una granja a canvi d’aliments. Tot va molt bé fins que
el granger decideix acomiadar la seva sòcia sota l’argument que menja massa. Què
farà l’ocell al respecte?
Organitza: Aula Ambiental de
Sant Andreu.

TEATRE
Blanca Desvelada - Cia. Aleteo Teatro
Divendres 18 de febrer, 19h

+14

G!
BDC

Dues històries entrellaçades
que viuen 12 personatges que
s’expressen a través d’una
única actriu (també autora del
text), Alejandra Jiménez Cascón. La de la Carmen, una
presa política en època de la
guerra civil que dona a llum
a un nadó en una presó, deu
dies abans de ser afusellada.
I la de la Blanca, una jove
actriu en l’època actual, que
sobreviu fent monòlegs còmics en bars mediocres i que
arrastra un important conflicte
amb la seva mare.

CIRC
Dai, ma aspetta - Las Sistars
Divendres 25 de març, 18h
Dues dones, dues cadires i
un xiclet. El moviment i els
portés acrobàtics recorreran
un viatge poètic i absurd nascut del temps mort. És que
quan esperem, el temps es
converteix en buit? Què et
passa quan esperes?
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G!
BDC

DIADES, FESTES I ENTITATS
DIA DE LA DONA

RECEPCIÓ REIAL Ses Majestats Reis
d’Orient

Divendres 4 de març - 18h
Cel·lebració del Dia de la
Dona. Vine a participar i
gaudir de l’activitat.

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

Viu la nit més especial de
l’any al centre cívic! Els tres
Reis d’Orient us estaran
esperant a la Sala d’Actes
disposats a recollir totes
les vostres cartes. Acte
seguit podreu fer-vos una
foto amb els reis i hi haurà BON VIVER DE
un obsequi per a tots els LES ARTS
infants.
Divendres 11 de març
Festival cultural del Bon
Pastor i Baró de Viver on
es promou la cooperació
entre les persones i entitats
d’ambdós barris i s’estableix un diàleg a través de
l’expressió artística.

CELEBREM EL
CARNESTOLTES!

Divendres 25 de febrer

Vine a celebrar aquest dia
de bogeria màxima disfressant-te amb tot el barri de
Baró de Viver. T’ho passaràs
d’allò més bé!

ANIVERSARI DEL
CENTRE CÍVIC!
Divendres 18 de març

Ei que en fem 7! Estigueu
atents/es perquè tenim sorpreses! Vine a celebrar-ho
amb nosaltres.

12

EXPOSICIONS
Imatge i Cos 21’ i Retrats de Baró de Viver
Del 13 de gener a l’11 de febrer
INAUGURACIÓ: 13 de gener a les 18h
A través de la fotografia s’expressen dues realitats, que
refIecteixen des de mirades
diverses, la riquesa que genera la participació veïnal,
la diversitat del barri, la importància de la refIexió i el
pensament crític o el poder
del grup i la sororitat. Gaudiu
de l’exposició del projecte
“Imatge i Cos 21” i de “Retrats de Baró de Viver”, dues
creacions amb denominació
d’origen Baró de Viver.

ON VAN ELS RESIDUS?
Del 18 de febrer a l’1 de març
On van els residus que generem? L’exposició produïda amb criteris ambientals
per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, mostra
de forma visual i interactiva
com es gestionen i quin és
el recorregut que emprenen
vuit categories de residus
que generem en la nostra
vida, fins al seu destí final.

MIRADES VEÏNES
Del 4 de març al 5 d’abril
Exposició dissenyada a
partir d’un procés d’investigació de les inquietuds de
les dones de Baró de Viver
i creada mitjançant l’experimentació amb la fotografia
documental com a eina artística. Facilitació i producció
a càrrec de Carles Araguz.
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TALLERS D’ENTITATS
COSTURA
Dimarts i Dijous de 16h a 18h

G!

L’Edith Canales lidera el
grup de costura treballant
amb dedicació, professionalitat i molta experència.
Taller obert a tothom.
Més informació: 607 24 56 29

SEVILLANES

G!
INFANTIL (de 4 a 12 anys):
Dimecres i Dijous de 18h a 19h
ADULTES:
Dimecres i Dijous de 17h a 18h
El taller es realitza al local
del Centro Cultural Andaluz:
Passeig Sta. Coloma 108.
Preus a càrrec de l’entitat.

INICIATIVES
TEMPS DE DONA

G!

Divendres a les 10:30h

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.
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INICIATIVES
AMICS I CIRC
Dimarts de 17h a 19h | Dijous de 17:15h a 19:15h

G!

Projecte extraescolar amb l’objectiu de 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 social.
Organitzador de l’activitat:
Agència de Salut Pública de Barcelona, Equip de Salut Comunitària, AFEV, Centre Cívic Baró de Viver, Som Circ, Escola Baró
de Viver, Escola L’Esperança,

SERVEIS AL CENTRE CÍVIC

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

15

MAPA

PARC DE LA
TRINITAT

PAR C FLU VIA L DEL
BES ÓS

L1 BARÓ DE VIVER

i

E T IA

DE

L LO

R EN

ÇS

ER R

A

AL

NA

RO NDA LITOR

C. D

C. Q

PG.

U ITO

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

