
Setembre - Desembre 2022

Centre Cívic i Espai de Gent Gran 
Baró de Viver

PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
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Tallers, festes, dansa, teatre, 
concerts, cinema i exposicions. 

Amb la comunitat i sempre 
amb alegria. 



2

Pàg.

ÍNDEX

Del 5 al 23 de setembre 

Del 3 d’octubre al 16 de desembre

Dv. 7 d’octubre, 18h

Dss. 8 d’octubre 18h 

Dv. 14 d’octubre, 19h

Dv.  21 d’octubre, 18h

Dv. 28 d’octubre, 18h

Dj. 3 de novembre, 19h

Dv. 11 de novembre, 18h

Dv. 18 de novembre, 18h

Dv. 2 de desembre, 18h

Dss. 17 de desembre, 17:30h

Dss. 31 de desembre, 11:30h

4       Inscripcions   

5-6       Tallers               

7-9       Espai de la Gent Gran               Tot l’any

10-11   Programació Cultural

CIRC / BDC
· Sin ojana

DANSA
· 3a Trobada Flamenca

MÚSICA / BDC
· Bailaloo!

TEATRE / BDC
· Hamelí

CINEMA 
· Premis rec i acció

TEATRE / BDC
· Nua (radiografia 
d’un trastorn)    
 
CIRC / BDC
· Bombea  

CIRC / BDC
· POI  

CINEMA / BDC
· Petit Cineclub  

TEATRE  
· Fum, fum, fum   

MÚSICA 
· Cap d’any infantil  
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13      EXPOSICIONS               

         JOIES DE LA NATURA 

 · Del 8 de setembre al 8 d’octubre

          DEIXA’M EN PAU
 · Del 13 d’octubre al 10 de novembre 

BON DIA, BONA NIT

 · Del 17 de novembre al 9 de gener

14       Tallers d’entitats              

Taller de costura i sevillanes

14       Iniciatives              

Temps de Dona              Dv. a les 10:30h

14      Serveis al Centre Cívic

Cessió d’espais                        Tot l’any

15      Diades, festes i entitats

Setmana de la mobilitat sostenible / 25 N / Tardor 

Solidària / Mostra de tallers de Nadal i arribada del 

Pare Noel / Tió de Nadal

           
             

ÍNDEX
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GRATUÏT                

LLEGENDA

 TALLERS DE TARDOR

INSCRIPCIONS

FAMILIARS

Del dilluns 5 al divendres 23 de setembre 
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 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.

A PARTIR DE L’EDAT INDICADA G!

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

N!NOVETAT!+X

INFANTS NASCUTS/DES
EDAT TALLERS
 INFANTILS: 2017-2019         2011-2016       

Del 3 d’octubre al 16 de desembre de 2022
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SENY I RAUXA
Dijous de 18h a 20h   

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

TALLERS DE TARDOR

FABULARUM 
LOCUS

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.

G!

G!

Dilluns de 18:30h a 19:30h
16,94€ (11 sessions)

Espai de trobada familiar i 
veïnal on es realitzen acti-
vitats escollides per les per-
sones participants. 

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

INFANTILS 

CIRC INICIACIÓ
Dilluns de 17:15h a 18:15h 
16,94€  (11 sessions)

CIRC INFANTIL

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

DANSA CREATIVA 
INICIACIÓ

G!

FAMILIARS INFANTILS 

Iniciació en el desenvolupa-
ment i l’expressió corporal 
de la dansa. Primer contac-
te amb les nocions de cons-
ciència corporal i de l’espai, 
ritme, musicalitat i expressió 
amb el cos.

INFANTS NASCUTS/DES

De dilluns a dijous de 17h 
a 18h

ARTS DIGITALS 
INFANTIL
Dilluns, de 17:15h a 18:15h   
16,94€  (11 sessions) 

Dimarts, de 18:30h a 
19:30h / 13,86€ (9 sessions)

DANSA CREATIVA 
INFANTIL

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

MÚSICA 
INFANTIL

Dimarts de 18:30h a 19:30h
13,86€ (9 sessions)

MÚSICA
INICIACIÓ

N!

N!

N!

Expressió artística amb la 
tecnologia com a eina.
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ADULTS

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

INFANTILS

TALLERS DE TARDOR

ARTS PLÀSTIQUES
INICIACIÓ

Dijous de 18:20h a 19:20h
15,40€ (10 sessions)

TEATRE INFANTIL

Dijous de 10:30h a 11:30h
18,15€ (10 sessions)

IOGA

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

BELLES ARTS

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

GUITARRA - RUMBA
I BULERIA

Nivell inicial/mig
Aprèn els patrons rítmics bà-
sics 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.

Dilluns i dimecres de 19:45h 
a 20:45h 
38,11€ (21 sessions)

ZUMBA

Dijous de 19:20h a 21:20h
36,30€ (10 sessions de 2h)

TEATRE

ADULTS

AERIS I TRAPEZIS
Dilluns de 19:45h a 21:15h
29,94€ (11 sessions d’1:30h)
Dimarts de 19:45h a 21:15h
24,50€ (9 sessions d’1:30h)

NOVA ESCOLA
NOUVINGUTS/DES
Dilluns i divendres de 18h a 
19:30h

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

LA CUINA DE
BARÓ

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

ARTS PLÀSTIQUES
INFANTIL

Dijous de 17:15h a 18:15h
15,40€ (10 sessions)

TEATRE INICIACIÓ

Ingredients a càrrec de les 
alumnes

ANGLÈS
Dimecres de 19h a 20:30h
27,23€ (10 sessions d’1:30h)

N!
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER

BENVINGUDA
Espai de trobada que fomenta l’envelliment actiu, la parti-
cipació 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 ne-
cessitats: diversitats d’envelliments, soledat no volguda, 
aïllament social, situacions de vulnerabilitat...
Al context actual estem centrats en un projecte de ca-
pacitació digital que abordem de manera transversal en 
totes les activitats i que reforcem amb projectes creatius 
on gaudim de tots els benefi cis que ens aporten les arts 
en l’àmbit emocional, psíquic, físic…

INICIATIVES 

G!LA NOVA ESCOLA 
DE TARDOR
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. 
A partir de les diverses ac-
tivitats que realitzem, treba-
llarem la redacció de posts 
originals per compartir a les 
xarxes socials.

LA GRAN 
PASSEJADA
Dimarts de 10h a 11:30h
“No tornis de passejar sense 
saber una cosa més”. Su-
marem km i sabers diversos 
ampliant els nostres sentits i 
centrant-nos en el bon ús de 
les noves tecnologies.
Amb el suport del “Projecte de 
dinamització socioesportiva”.

XARXES SOCIALS ESPAI GG

+34 604 271 466

@CCBARODEVIVER

EGGB TV channel

SERVEIS

Cantina / Jocs de taula i billar.

Dimecres de 19h a 20:30h
27,23€ (10 sessions d’1:30h)

FARANDULERES
Dilluns de 18h a 19:30h

Laboratori de creació artísti-
que per a velles glòries. 
Ens centrarem en les arts 
escèniques i audiovisuals.
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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. Amb el suport de 
l’ASPB (Agencia de salut pú-
blica de Barcelona)

ESPAI D’HORT
Dilluns de 16h a 18h

G!

G!

OLÍMPIQUES 
MEMÒRIA
Divendres, 
Grup 1 de 10:15h a 11h
Grup 2 de 11h a 11:45h
Amb targ. Rosa 6,62€
Sense targeta Rosa 7,54€
(11 sessions de 45min)

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

TALLERS

Gimnasia suau amb dosis 
de “coaching” motivacional, 
combinats amb jocs de 
memòria per posar el nostre 
cos i la nostra ment a punt.

NOVES 
TECNOLOGIES 
Grup 1 (nivell avançat):
Dimarts de 17:30h a 18:30h
Grup 2: 
Dijous de 17:15h a 18:15h

Aproxima’t a les noves tec-
nologies i consolida els co-
neixements gaudint dels 
avantatges que el món d’in-
ternet té per a tu.
Amb el suport de Pla de Barris.

MUSICOTERÀPIA
Dimarts de 16h a 17:30h

G!

G!

Realitzarem jocs musicals 
per estimular les funcions 
motores i cognitives d’una 
manera divertida i diferent.
Organizat per Creu Roja.

BALL EN LÍNIA
Dijous de 16:15h a 17:15h
Amb targ. Rosa 8,03€
Sense targeta Rosa 9,13€
(10 sessions d’1h)

Vine a ballar, fes amistats, 
posa’t en forma i oblida’t de tot.

BALL DE LA GENT 
GRAN
Dimecres (cada 15 dies) 
de 17h a 19:30h / 2,50€ 
21 de setembre / 5 i 19 d’oc-
tubre / 2, 16 i 30 de novem-
bre / 14 de desembre

BALLS

Quinzenalment podreu gau-
dir amb bona companyia de 
la millor música en directe. 

SORTIDES I 
EXCURSIONS

Més informació a l’Espai de 
Gent Gran de Baró de Viver.
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER

SETMANA DE LA GENT GRAN

Setmana del 26 de setembre a l’ 1 d’octubre 

COMMEMORANDUM

Aquest any tornem a commemorar 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.

EGGBTV presenta... 
Vine a gaudir en companyia de les darreres produccions de 
EGGBTV (Espai de Gent Gran de Baró televisió) i aprèn a 
trobar-les al YouTube i compartir-les per WhatsApp.

Dilluns 26 de setembre - 18h

Dimecres 28 de setembre  - 18h

Brindis amb “Les cançons”
Brindis i jocs on la música, l’alegria i la diversió estan ga-
rantides.  El repertori musical serà triat per la Gent Gran 
a partir de les peticions que facin per WhatsApp.

Divendres 30 de setembre - 18h

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.

El Gran Joc de la castanyada

26 d’octubre a les 17:45h
Bruixes, castanyes, moniatos, panellets, carabassa, Mi-
chael Jackson ballant thriller, tot encaixen a la perfecció 
en aquest Gran Joc de Tardor.

ARRIBADA DEL NADAL
Del 12 al 16 de desembre
- Mostra de 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.

G!

“Aquells meravellosos anys”
Buscant el baül dels records hem recopilat un munt 
d’imatges que hem digitalitzat. Vine a rememorar aquells 
temps passats jugant al nostre particular “qui és qui?”.
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TALLERS TARDOR

BDC = Barcelona Districte Cultural

PROGRAMACIÓ CULTURAL

Bailaloo! - Elêctric Gozarela

Divendres 14 d’octubre, 19h

MÚSICA
G!

TEATRE
Hamelí - Cia. Xip Xap

Divendres 21 d’octubre, 18h

G!

BDC

BDC

CIRC
Sin ojana - Chicharrón Circo Flamenco

Divendres 7 d’octubre, 18h | Plaça del centre cívic

G!

BDC

“Sin Ojana” significa sense 
mentides, sense hipocre-
sies. Chicharrón, última baula 
d’una dinastia flamenca, por-
ta el carro on guarda la penya 
flamenca familiar, en la qual 
fusionarà els ritmes i com-
passos del Flamenc amb els 
malabars. Ole!

3a Trobada de Sevillanes - Baró / Vallromanes

Dissabte 8 d’octubre, 18h

DANSA
G!

Sovint veiem una cosa i és 
una altra. Hamelí, un poble 
ple de rates que ningú s’es-
plica d’on han sortit. Però i si 
les rates no venen d’enlloc? I 
si les rates sempre hans es-
tat allí? 

Elêctric Gozarela presenta 
el seu 3r treball d’estudi ca-
rregat de funk, salsa, timba 
i per descomptat boogaloo... 
Un directe que no et deixarà 
indiferent i que et farà ballar 
sense parar!

Un festival intergeneracio-
nal on infants, joves i adults 
ballaran i ens mostraran el 
millor de les sevillanes. Una 
trobada per gaudir plegades!
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

CIRC G!

Dijous 11 de novembre, 18h

Bombea - Cia. La Pulpa

BDC

X Cicle de cinema i salut mental: Premis rec i acció

Divendres 28 d’octubre, 18h

CINEMA
G!

Un espectacle de clown pre-
sentat com una conferència 
on un general i el seu cavall 
es disposen a dissertar sobre 
la guerra i tot els surt de cap 
per avall. 

+4

Vine a l’acte de lliurament dels 
Premis de la III edició de REC 
I ACCIÓ SANT ANDREU, un 
concurs de curtmetratges que 
convida a la participació, un 
espai per par-lar de la salut 
mental a través de l’art, compartint les diferents mirades 
i visibilitzant-les. La salut mental té moltes mirades, quina 
és la teva? Organitza: Fundació Vidal i Barraquer / Col.labora: 
CooDin, Ajuntament de Barcelona, Centre Cívic Baró de Viver.

CIRC
POI - Cia. D’es Tro

G!

Divendres 18 de novembre, 18h BDC

Un personatge atrapat des 
de la infància per l’efecte gi-
roscòpic de la seva baldufa. 
Un viatge d’embolics i girs 
que ens transporta al joc, un 
dels estats més importants 
de la vida.

TEATRE G!

Dijous 3 de novembre, 19h

Nua (radiografia d’un trastorn) - Ann Perelló

BDC

Ann Perelló explica des de 
la seva pròpia experiència la 
realitat d’un trastorn alimen-
tari, com i perquè apareix, 
com es viu i com sortir-se’n.  

+12
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

Fum, fum, fum - Cia. Routart

Dissabte 17 de desembre, 17:30h

TEATRE & TIÓ DE NADAL G!

CINEMA
Petit Cineclub - Dunia i altres curts del món

Divendres 2 de desembre 18h 

G!

BDC

+7

Dunia, Bango Vassil i Cine-
ma Rex són tres curtmetrat-
ges que ens fan reflexionar 
sobre les diferents històries 
que els infants de diferents 
països amb diferents cultu-
res es poden creuar. Com 
superar obstacles i barreres 
per entendre’s, respectar-se 
i començar de 0? Aventures 
i llenguatges màgics t’espe-
ren en aquesta sessió del 
Petit Cineclub!

Ara ve Nadal, muntarem 
un bon guirigall! En aquest 
extraordinari edifici tothom 
comença a preparar-se per 
celebrar les festes nadalen-
ques, i cada nucli familiar ho 
fa a la seva manera. Acom-
panyeu-nos a obrir les 24 fi-
nestres d’un veïnat ben origi-
nal i a descobrir les històries 
que hi trobem a l’interior de 
cada llar!

CAP D’ANY INFANTIL
Música - Cap d’any infantil | Plaça del centre cívic

Dissabte 31 de desembre, 11:30h

G!

Vine a celebrar l’últim dia de 
l’any amb els i les més me-
nudes. T’esperem a la plaça 
del centre cívic per tocar les 
12 campanades d’una forma 
divertida, en germanor i amb 
l’acompanyament de la millor 
música. 
Festa assegurada!
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EXPOSICIONS

JOIES DE LA NATURA - LUIS RODRIGO ANAYA

Del 8 de setembre al 8 d’octubre

BON DIA, BONA NIT - COL·LECTIU PLUJA ÀCIDA

Del 17 de novembre al 9 de gener

Del 13 d’octubre al 10 de novembre

DEIXA’M EN PAU

La bellesa dels insectes, els 
seus colors, les seves textures 
i el seu signifi cat són la base 
d’inspiració per crear aquestes 
obres. Els insectes són joies 
de la natura. L’artista, d’ori-
gen mexicà, fa un homenatge 
a les seves arrels i recorda els 
escarabats coneguts com a 
“makech” de la zona del Yuca-
tán a Mèxic.

A partir d’una investigació i re-
fl exió posterior amb diferents 
col·lectius del Centre Cívic i Es-
pai de Gent Gran, es recullen 
aquells aspectes que generen 
confl icte als i les participants. El 
resultat d’aquesta investigació 
esdevé una instal·lació artística. 
Exposició inclosa dins el cicle 
Tardor Solidària

CINEMA

Divendres 2 de desembre 18h 

Bon dia, bona nit, que tinguis un bon dia, petons, abraça-
des. Aquest projecte parteix d’una recopilació d’imatges i 
salutacions virtuals que circulen per la xarxa social i de 
missatgeria WhatsApp, en grups majoritàriament de do-
nes. El col·lectiu Pluja Àcida entén el fet de desitjar bon dia 
i bon descans com un gest improductiu que col·loca l’amor 
i l’amistat per sobre de qualsevol consideració capitalista. 
Exposició inclosa dins el programa TEMPORALS. 
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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 10:30h

G!

INICIATIVES

COSTURA
Dimarts i Dijous de 16h a 18h

El grup de costura treballa 
amb dedicació, professio-
nalitat i molta experència. 
Taller obert a tothom, que 
es realitza als locals de la 
plaça Baró de Viver.
Més informació: 607 24 56 29

TALLERS D’ENTITATS

SEVILLANES

El taller es realitza al local 
del Centro Cultural Andaluz: 
Passeig Sta. Coloma 108.
Preus a càrrec de l’entitat.

G!

G!

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

SERVEIS AL CENTRE CÍVIC

INFANTIL (de 4 a 12 anys):
Dimecres i Dijous de 18h a 19h
ADULTES:
Dimecres i Dijous de 17h a 18h
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DIADES, FESTES I ENTITATS

25N

TARDOR SOLIDÀRIA: DEIXA’M EN PAU

MOSTRA DE TALLERS DE NADAL i 
ARRIBADA DEL PARE NOEL

G!

Divendres 16 de desembre, 18h 

Del 13 d’octubre al 10 de novembre
G!

El programa de la Tardor Solidària que des de fa anys 
impulsa el Districte de Sant Andreu, enguany gira entorn 
a la cultura de la pau. Des de Baró de Viver investiguem 
amb un projecte artístic. Vine i forma part de l’exposició 
“Deixa’m en pau”.

G!

Exhibició dels tallers que durant el primer trimestre 
del curs han omplert el centre de joia i alegria. 

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 fo-
calitzant-nos en els aspectes positius de l’amor, la coope-
ració i l’harmonia entre tothom.

TIÓ DE NADAL
Dissabte 17 de desembre, 17:30h G!
Vine a saludar el tió, t’espera amb moltes sorpreses!

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Dijous 22 de setembre, 18h 

Sortirem de la plaça del 
Centre Cívic Baró de Viver 
per gaudir ben acompanya-
des d’una sortida en bicicle-
ta per Baró de Viver i la llera 
del Riu Besòs. Durada apro-
ximada 2 hores. Hi haurà 
cessió de bicicletes i també 
podreu venir amb la vostra! 
Bicicletada amb BACC / Servei de préstec de bicicletes 
al Centre Cívic (fi ns a esgotar existències). Els i les parti-
cipants també poden portar la seva bicicleta.

BARÓ SOBRE RODES
G!



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

ADREÇA HORARIS

MAPA

CCBarodeViver

@ccbarodeviver

@ccbarodeviver

+34 604 271 466

@ccbarodeviver
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