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concerts, exposicions.
Amb la comunitat i sempre
amb alegria.
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TALLERS DE PRIMAVERA
Del 19 d’abril al 17 de juny de 2022

INSCRIPCIONS
Del dilluns 28 de març al dimarts 19 d’abril.
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:

2015-2017

A PARTIR DE L’EDAT INDICADA

2016-2018

+X

NOVETAT!
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2010-2015

N!

2010-2014

GRATUÏT

G!

TALLERS DE PRIMAVERA

INFANTILS

FAMILIARS
FABULARUM
LOCUS

CIRC INFANTIL

G!

Dilluns de 18:30h a 19:30h
10,78€ (7 sessions)

De dilluns a dijous de 17h
a 18h
Espai de lectura adreçat a
famílies amb infants de 0 a
12 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

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.
10,78€ (7 sessions)
Dimecres, de 17:15h a 18:15h
13,86€ (9 sessions)

ZUMBA INFANTIL
Dimecres, de 18:30h a 19:30h
13,86€ (9 sessions)

DANSA CREATIVA
INICIACIÓ

INFANTILS

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

CIRC INICIACIÓ
Dilluns de 17:15h a 18:15h
10,78€ (7 sessions)
Vine i endinsa’t al món del
circ! Aprèn els equilibris, les
acrobàcies i els malabars
més embolicats i entretinguts!

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.
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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 16,34€ (9 sessions)
13,86€ (9 sessions)
A través d’aquest taller et
convidem a conèixer diverses tècniques de dibuix
i pintura i a aprendre a través del dibuix, formes, tex- BELLES ARTS
tures, volum, etc. Coneixe- Dimarts de 10:15h a 12:15h
32,67€ (9 sessions de 2h)
rem tècniques de reciclatge
i d’escultura.
GUITARRA - RUMBA

I BULERIA

TEATRE INFANTIL

Dimarts de 10:30h a 12h
24,50€ (9 sessions d’1:30h)

Dijous de 18:15h a 19:15h
13,86€ (9 sessions)

ADULTS
NOVA ESCOLA
NOUVINGUTS/DES

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
G! l’alumne.

Dilluns i divendres de 18h a
19:30h

AERIS I TRAPEZIS
Dilluns de 19:45h a 21:15h
19,06€ (7 sessions d’1:30h) ZUMBA
Dimarts de 19:45h a 21:15h Dilluns i dimecres de 19:45h
24,50€ (9 sessions d’1:30h)
G! a 20:45h 29,04€ (16 sessions)

LA CUINA DE
BARÓ

N!

Dimarts de 19h a 21h
32,67€ (9 sessions de 2h)

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

G!
Dimecres (cada 15 dies)
de 16h a 17h
L’escola arriba per obrir-nos
camí, de manera pràctica,
amena i divertida al món
de les noves tecnologies.
LA GRAN
G! 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

BALL EN LÍNIA

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-

Dijous de 16:15h a 17:15h
Amb targ. Rosa 7,22€
Sense targeta Rosa 8,22€

(9 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
G!
partir el teu coneixement
MEMÒRIA
per cultivar un hort, herbes
Divendres,
aromàtiques i flors.
Grup 1 de 10:15h a 11h
Grup 2 de 11h a 11:45h
Amb targ. Rosa 5,98€
Sense targeta Rosa 6,80€

(9 sessions de 45min)
Gimnasia suau amb dosis
de “coaching” motivacional,
NOVES
G! combinats amb jocs G!
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
Aproxima’t a les noves tec- MUSICOTERÀPIA
nologies de forma segura Dimarts de 16h a 17:30h G!
gaudint dels avantatges que
Realitzarem jocs musicals
el món d’internet té per a tu.
per estimular les funcions
Amb el suport de Pla de Barris.
motores i cognitives d’una
manera divertida i diferent i
NOVES
G!
G!
fer un treball sobre les nosTECNOLOGIES II
Dimarts de 18:15h a 19:15h tres emocions que ens ajudi
Dijous de 17:15h a 18:15h en la recerca del nostre beConsolida coneixements, i nestar i superació personal.
de forma segura, no posis Organizat per Creu Roja.
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€
6 i 20 d’abril, 4 i 18 de maig, 1 i 15 de juny.
Quinzenalment podreu gaudir amb bona companyia de la
millor música en directe.

COMMEMORANDUM
SANT JORDI
Divendres 22 d’abril de 17h a 18:30h
Tarda poètica a l’hort (Cal inscripció prèvia)

G!

Celebrarem Sant Jordi amb una tarda de lectures poètiques, refranys i dites populars entorn la natura, l’agricultura i la vida rural. Si ets aficionada a la poesia o als
contes curts escull aquelles peces que més t’agradin,
ja siguin escrites per tu o per aquelles autores que més
t’emocionen i comparteix-les amb nosaltres en aquesta
tarda primaveral a l’hort del Centre Cívic Baró de Viver.
Coorganitzat amb el Centre Cívic i Espai de Gent Gran de Baró
de Viver, Casal de Gent Gran de Navas, Casal de Gent Gran La
Palmera i el Casal de barri Congrés-Indians.

ALTRES ACTIVITATS
SORTIDES I VIATGES XERRADES
· Dilluns 9 de maig de 17h
a 18h: Fem esqueixos de
plantes aromàtiques.

Aquesta primavera anem
d’excursió a fer un capbussó a Monells i Palamós.
Més informació a l’Espai de
Gent Gran.

A càrrec de l’Aula Ambiental
del districte de Sant Andreu

SERVEIS
Cantina / Jocs de taula i billar.
XARXES SOCIALS / CONTACTE ESPAI GG
@CCBARODEVIVER
info@ccbarodeviver.cat

93 256 50 97

EGGB TV channel

+34 604 271 466
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
MÚSICA

G!

Sóc jo - La Reina
Divendres 1 d’abril, 19h
La Reina neix de la necessitat d’expressar un missatge
revolucionari d’empoderament personal, d'autoamor,
de ser les reines i reis de
les nostres pròpies vides.
Soul, hip hop, funky, latin,
reggae a l’escenari per ballar-lo amb ritme i alegria!

BDC

CINEMA - Petit Cineclub
Anem a caçar un ós
Divendres 8 d’abril, 18h

G!
BDC

Has anat mai a caçar un ós
ben gros? Cinc germans
aprofiten que els seus pares marxen de casa per
sortir a l’aventura! Travessen un camp ple d’herba…
xuix, xuiax, xuix!, un riu ple
d’aigua… glup, glup, glup! i
un bosc ple d’arbres… tipiti,
tòpiti, tipiti! Però, qui té por
de l’ós dolent? Ningú! Perquè són molt i molt valents.

CIRC

G!

Here We Go! - Guga & Silvia
Divendres 29 d’abril, 18h

| Plaça del Centre Cívic | BDC

“Here We Go!“ és un
espectacle
de
circ,
l’espectacle més gran del
món, on trobareu els millors
acròbates,
equilibristes,
trapezistes… de la dècada
dels 90. I el que mai pot
faltar en els millors dels
circs: un sorteig!
BDC = Barcelona Districte Cultural
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
CLOWN - Barónàs

G!

3, 2, 1 ... 21 la pares tu
| Plaça del Centre Cívic

Divendres 13 maig, 18h
Un espectacle fresc, divertit
i interactiu, on no hi pot faltar l’humor i la picaresca de
dos pallassos PAM i PIPA
que decideixen i proposen
jugar amb tot el públic.
Jocs, pilotes gegants i túnels trepidants faran a la
plaça UNA FESTA GRAN!

HUMOR - Calidoscopi Cultural
Forasteras

G!

Divendres 20 de maig, 19h
Monòleg d’humor amb Romina Cocca i Irene Meneguzzi. Dues dones, dues
argentines, dues actrius a
la recerca d’una crítica àcida en clau d’humor.

TEATRE
Doña Rosita la soltera - Grup Umbral Depart
Dijous 2 i divendres 3 de juny, 19h
Lorca dijo: "En ninguna otra
de mis obras se filtran tantos recuerdos". Doña Rosita va sobre el tiempo. Sobre
lo que el tiempo hace a las
personas. Y Pablo Remón,
con sus anotaciones, nos
ayuda a verla desde un lugar más presente.
Direcció de l’obra:
Laura María González
Autoria: Federico García Lorca
(i adaptació de les anotacions
de Pablo Remón).
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G!

EXPOSICIONS
SALVAR LA TERRA | FUNDACIÓ VICENTE FERRER
Del 6 al 20 d’abril
Salvar la terra per erradicar la pobresa. La Fundació Vicente Ferrer ens acosta la situació ambiental i ecològica
a l’Índia rural i ens apropa la feina que impulsa en aquest
àmbit en el marc dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides. El fil conductor de
l’exposició és la realitat de
dues famílies camperoles
que han participat en els
Projectes d’ecologia de la
Fundació.
RIZOMES | BÀRBARA PUIGVENTÓS I GIL GELPI
Del 22 d’abril al 2 de juny
Dues disciplines difícils de relacionar, com són la fotografia i l’escultura, per reflexionar sobre el cos i el ser. Si un
cos està format d’òrgans
i cèl·lules que alberguen
sentiments, emocions i
desitjos, les persones són
les cèl·lules que componen un altre tipus de cos:
el barri. Bàrbara Puigventós i Gil Gelpi fan una petita dissecció de cada barri
on el projecte es desenvolupa. Exposició inclosa dins
el programa TEMPORALS

ALIMENTEM LA CULTURA | ESCOLA BARÓ DE VIVER
Del 8 al 28 de juny
Els treballadors/es dels museus d’arreu del món estan preocupats perquè moltes persones no valoren les obres d’art
que tant estimem. Diuen que a part d´alimentar el cos, cal
alimentar la ment amb la
cultura. Amb l´exposició
volem donar un missatge:
“cal que tothom vagi als
museus i valori l´Art”.
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CASAL D’ESTIU D’ARTS ESCÈNIQUES
VIVERTIMENTO!
Del 27 de juny al 29 de juliol
Inscripcions: a partir del 25 d’abril

4-12

Teatre, caracterització, titelles, expressió corporal, atrezzo, comedia dell’arte, maquillatge, dansa, jocs d’aigua,
música i molt més! Endinsa’t en el món de les arts escèniques amb aquest casal, cada divendres representarem
un espectacle!
De 4 a 12 anys.
Servei de menjador
Servei d’acollida gratuït: 8:30h
Torns

Preus

· del 27 de juny a l’1 de juliol
· del 4 al 8 de juliol
· del 11 al 15 de juliol
· del 18 al 22 de juliol
· del 25 al 29 de juliol

Matí (9-14h): 58 €
Matí + dinar (9-15:30h): 83 €
Matí i tarda + dinar (9-17h): 95€

Reunió informativa: dijous 21 d’abril, 18h
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DIADES, FESTES I ENTITATS
DIADA DE SANT JORDI
Divendres 22 d’abril, 17:30h
Dona vida al mural
Les il·lustracions dels contes ens obren una finestra a
imaginar com són els personatges i escenaris on transcorren aquestes històries. Vine a donar color al mural que
vam crear l’any passat on apareixen personatges icònics
de la literatura infantil amb l’il·lustrador Miquel Moragas.

Divendres 22 d’abril, 18h
Conta contes especial Sant Jordi
El grup de dones Temps de Dona del centre cívic seran
conta contes a l’espai de lectura Fabularum Locus. Gaudirem el resultat d’un projecte del grup Temps de Dona
amb la narradora Gina Clotet, de la Fundación Vicente
Ferrer.
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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.

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
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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
gentgran@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

