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Teatre, dansa, 
concerts, exposicions. 
Amb la comunitat i 
sempre amb alegria
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2011-2016       

GRATUÏT                

LLEGENDA

 TALLERS D’HIVERN

INSCRIPCIONS

FAMILIARS

Del 19 de desembre de 2022 a l’11 de gener de 2023
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 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         

Del 16 de gener al 24 de març del 2023
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TALLERS HIVERN

INFANTS NASCUTS/DES

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

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

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
15,40€ (10 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 
15,40€  (10 sessions)

CIRC INFANTIL

G!

FAMILIARS INFANTILS 

De dilluns a dijous de 17h 
a 18h

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

ARTS PLÀSTIQUES
INICIACIÓ

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

ARTS PLÀSTIQUES
INFANTIL

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

DANSA CREATIVA 
INICIACIÓ

Iniciació en el desenvolu-
pament i l’expressió cor-
poral de la dansa. Primer 
contacte amb les nocions 
de consciència corporal i 
de l’espai, ritme, musicalitat 
i expressió amb el cos.

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

DANSA CREATIVA 
INFANTIL
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ADULTSINFANTILS

TALLERS D’HIVERN

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
36,30€ (10 sessions de 2h)

BELLES ARTS

Dilluns i dimecres de 19:45h 
a 20:45h 
36,30€ (20 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
27,23€ (10 sessions d’1:30h)

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

G!

Dimarts de 19h a 21h
36,30€ (10 sessions de 2h)

LA CUINA DE
BARÓDijous 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)

Material a càrrec de les 
alumnes

Dilluns i dimecres de 
20:45h a 21:15h 
18,15€ (20 sessions de 
0:30 min)

BONUS ZUMBA
TONIFICACIÓ

Opció d’allargament de la 
sessió de zumba amb una 
sessió de tonificació d’inten-
sitat moderada on es treba-
llarà la força i resistència del 
cos a partir de l’aprofitament 
del seu propi pes, millorant la 
mobilitat i la condició física. 

N!

Grup d’acollida i integració 
cultural a través de la llen-
gua, destinat a persones 
nouvingudes.
Combina l’aprenentatge i el 
manteniment de les eines 
bàsiques de lectoescriptura 
dels i les participants. 
Servei d’acollida gratuït pels in-
fants a partir de 4 anys.
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Dimecres de 19h a 20:30h
27,23€ (10 sessions d’1:30h)

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 beneficis que ens aporten les arts 
en l’àmbit emocional, psíquic, físic…

INICIATIVES 

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”.

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
Dimecres 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
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 6,03€
Sense targeta Rosa 6,85€
(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

Dilluns de 16h a 17:30h
Grup 1: Del 16 de gener al 
6 de febrer
Grup 2: Del 6 al 27 de març

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.

Jornades de treball 
comunitari:
· Dissabte 25 de febrer de 
10 a 16h 
Construïm una bassa natu-
ralitzada i una caixa com-
postadora!
(Activitat familiar, cal ins-
cripció prèvia) 
Aula Ambiental de Sant Andreu

aromàtiques aromàtiques 
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER

XARXES SOCIALS ESPAI GG

+34 604 271 466

@CCBARODEVIVER

EGGB TV channel

BALL DE LA GENT GRAN

Quinzenalment podreu gaudir amb bona companyia de la 
millor música en directe. 

Dimecres (cada 15 dies) de 17h a 19:30h / 2,50€ 
11 i 25 de gener / 8 i 22 de febrer (CARNESTOLTES) /
 8 (especial 8M, celebració del Dia de la Dona) i 22 de març

ALTRES ACTIVITATS

SORTIDES I VIATGES

CELEBRACIÓ DE 
FESTIVITATS
Celebrem les festivitats del 
calendari, com el Carnaval 
i el 8M (Dia de la Dona). 
Vine a celebrar-ho amb no-
saltres!

SERVEIS

CANTINA / JOCS DE
TAULA I BILLAR

Aquest hivern anem d’ex-
cursió. Més informació a 
l’Espai de Gent Gran.

INICIATIVES 
COMUNITÀRIES,
PARTICIPATIVES I
INTERGENERACIONALS
No parem quietes! Partici-
pem en projectes que ens 
continuen formant com:
· OPERACIÓ “REY LEÓN”
· LA VEÏNAL TV
· XARXA D’HORTS
· ESCOLES / INSTITUTS
· CONSELL DE LES VEUS  
DE LA GENT GRAN

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

PROGRAMACIÓ CULTURAL

M.A.R. - Cia. Ikebana Artes Escénicas  

Divendres 10 de febrer, 19h

TEATRE G!

“L’arquitectura és l’escena-
ri de la vida. Cada cultura 
crea el seu propi espai i els 
canvis provocats en aquest, 
configuren la pròpia cultura”. 
Amb aquesta reflexió poèti-
ca sobre els significat dels 
espais i els objectes que ens 
envolten, ‘M.A.R.’ ens proposa un viatge a través d’objec-
tes quotidians construïts amb materials com la fusta, el 
paper o fotografies, per explicar-nos la història d’una llar, 

la construcció d’una vella 
casa familiar. Inspirada en 
el teatre d’objectes, ‘M.A.R’ 
explora la manipulació de 
petites andròmines a través 
del treball coreogràfic del 
cos de la seva protagonista 
i narradora. 

BDC

+11

G!
SOSUN.DANCE  

Divendres 27 de gener, 19h

MÚSICA

Sosun.dance és una expe-
riència per a tots els sentits. 
Submergeix-te en un món 
ple de fantasia, ritme i xerino-
la! Les aventures cantades 
de la carismàtica Kaguda 
Yura (Estel Boada), et robaran el cor, els bits electrònics 
d’en Llança Sosun (Daniel Moreno Roldán) faran ballar fins 
l’últim os del teu cos, les visuals del de Cornellá (Albert Sán-

chez) ens submergiran dins 
el boig mar d’internet i els 
balls de la increïble i elàstica 
Nakarat Takaran (Alex Urán) 
ens faran caure del revés! 
Un concert molt especial per 
començar l’any amb molta 
energia de pop electrònic i 
chiptune on no hi pots faltar. 
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CIRC
Italino Grand Hotel - Cia. La Tal

Divendres 24 de febrer, 18h

G!

BDC

PROGRAMACIÓ CULTURAL

Qui renta els milers de 
llençols dels hotels? A 
l’últim soterrani de l’Itali-
no Grand Hotel hi ha la 
bugaderia i, allà, hi ha un 
personatge solitari que 
renta, planxa i perfuma els 
llençols. Viu i somia entre llençols i amaga la seva soli-
tud conversant amb les màquines i jugant amb la seva 
ombra. La connexió d’aquest personatge amb el món és 

a través dels altaveus de 
les màquines, per on dues 
veus, d’altres treballadors 
de l’hotel, el salven de la 
indiferència i li fan intuir el 
món i la vida.

Winnipeg - Cia. La Jarra Azul / Puça Espectacles

Divendres 3 de març, 19h

TEATRE G!

El 3 de setembre de 1939 arri-
ba el Winnipeg al port de Val-
paraíso. Pablo Neruda, amb 
el suport del Govern xilè, ha-
via noliejat aquest vaixell, que 
ajudava a escapar més de dos 
mil republicans espanyols que 
malvivien exiliats a França. Molts, autoanomenats “els fills 
de Neruda”, mai més no tornarien a Espanya. Aquesta és 
la historia d’una aventura per salvar més de 2.000 exiliats 
republicans de la Guerra Civil Espanyola, que mostrarà al 
públic les fases d’aquest episodi: la Guerra Civil, el pas de 
la frontera i l’exili; els camps de refugiats a Argelers, i el 

Winnipeg i l’exili a Xile. Escri-
ta per Laura Martel i dirigit per 
Norbert Martínez, Winnipeg, 
el vaixell de Neruda és una 
coproducció de Puça Espec-
tacles, La Jarra Azul i el Grec 
2020 Festival de Barcelona.

BDC
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EXPOSICIONS

SEGÜENT PAS I POST IMATGE - LES LUCIS
Del 16 al 28 de gener 
INAUGURACIÓ: 20 de gener, 18h

Dos treballs participatius i 
creatius realitzats en cen-
tres escolars i en el Casal 
de Gent Gran de la Franja 
Besòs, durant el 1r trimes-
tre del curs escolar 2022/23, 
per part de Las Lucis. Mit-
jançant la fotografia, les i els participants, han reflexionat 
sobre el seu propi sentir, les seves emocions enfront dels 
canvis d’etapes, la infància, la vellesa. Tot això acompan-
yat per una correspondència per carta que els ha permès 
conèixer-se a poc a poc i solucionar algun dubte respecte 
al que la vida els ofereix en el futur pròxim.

CINEMA
G!

BDC

Petit Cineclub - La bellesa de la vida

Divendres 31 de març, 18h

MERAKI - Mabel Flores

Divendres 24 de març, 19h

MÚSICA G!

Banda mixta de mestissat-
ge, amb una proposta musi-
cal festiva, alegre i vitalista. 
Un espectacle transforma-
dor, amb una gran producció 
musical i escenogràfica on 
la paraula connecta ràpida-
ment amb el públic des de la 
primera cançó. 

PROGRAMACIÓ CULTURAL

+6

Prepara’t per viatjar al pas-
sat i al present de la Xina, a 
través de 5 històries d’ani-
mació sorprenent. Una famí-
lia de conills, un nen que fa 
els deures al restaurant dels 
seus pares o una àvia i el 
seu net que viuen al camp. 
Històries úniques d’amor, 
creixement i reptes vitals.
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PASSA, PASSA - ESTEL BOADA

Una oda a l’arquitectura del pas i a la vida que en aquest es 
genera. El febrer del 2023 farà un any que la recepcionista 
del CC Baró de Viver va tenir un atac de ciàtica i es va pro-
posar un canvi de vida. Totes estem de pas, sempre anem 
d’un lloc a un altre, canviem de relacions, amistats, països, 
feines... La transició  forma part de la naturalesa humana. 
Som nòmades i vivim en un passadís gegant. Respirem, 
caminem i escoltem què ens diu l’espai...

Del 3 al 24 de febrer 
INAUGURACIÓ: 3 de febrer a les 18h

EXPOSICIÓ 8M
Del 6 al 31 de març
INAUGURACIÓ: 10 de març a les 18h

EXPOSICIONS

Us convidem a gaudir d'una exposició que té com a 
protagonista a les dones del barri. La seva vida, veu i 
experiència es recull en una obra que mostra la sororitat 
entre dones a la quotidianitat del dia a dia, als petits 
detalls i a les grans accions.
entre dones a la quotidianitat del dia a dia, als petits entre dones a la quotidianitat del dia a dia, als petits 
detalls i a les grans accions.detalls i a les grans accions.
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DIADES, FESTES I ENTITATS

Commemoració del Dia de 
la Dona. Vine a participar i 
gaudir de l’activitat.

DIA DE LA DONA

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

RECEPCIÓ REIAL  
Ses Majestats Reis 
d’Orient

ANIVERSARI DEL 
CENTRE CÍVIC!
Ei que en fem 8! Estigueu 
atents/es perquè tenim sor-
preses! Vine a celebrar-ho 
amb nosaltres.

Divendres 10 de març - 18h

Festival cultural del Bon 
Pastor i Baró de Viver on 
es promou la cooperació 
entre les persones i entitats 
d’ambdós barris i s’esta-
bleix un diàleg a través de 
l’expressió artística.

BON VIVER  DE 
LES ARTS
MARÇ

DIADES, FESTES I ENTITATS

Visita els tres Reis d’Orient 
amb música de gòspel en 
viu amb El Temple Labora-
torio Cultural, Music Gospel 
Impact i Gospel Lovers. Us 
estaran esperant a la Sala 
d’Actes disposats a recollir 
totes les vostres cartes. 
Màgia, fantasia i 
xocolatada per a tothom!

CELEBREM EL 
CARNESTOLTES!

Celebrem juntes aquest dia 
de bogeria màxima disfres-
sant-te amb tot el barri de 
Baró de Viver. T’ho pas-
saràs d’allò més bé!

Divendres 17 de febrer



15

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!

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



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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