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Pàg.

ÍNDEX

Del 27 al 31 de març de 2023

Del 17 d’abril al 16 de juny

Del 17 d’abril al 16 de juny

Dv. 14 d’abril, 18h 

Dv. 21 d’abril, 18:30h

Dv. 28 d’abril, 18h

3, 4 i 5 de maig

Dv. 26 de maig, 19h

Dv. 19 de maig, 18h
Ds. 20 de maig, 17:30h 

4               Inscripcions  

5-6         Tallers Infantils         

6             Tallers Adults

7-10       Espai de la Gent Gran               Tot l’any

11-13     Programació Cultural

   CIRC / BDC

   · White Bottom

   CIRC / BDC

   · Las Kakofónikas

   CINEMA / BDC / C

   · Petit Cineclub

   CICLE BARÓNÀS                            

   · Nas de Pallasso 
   · Homenatge a Charlie Rivel
   · Arriba!!!  José Luis Redondo

   HUMOR  

   · Nit de molòlegs

   

   TEATRE  

   · La Nit de Sant Joan
   

14          Exposicions               

             Dins del llibre; passejada pel camí d’il·lustrar / C

 · Del 20 d’abril al 5 de maig

             EBM El Caminet del Besòs,

             20 anys acompanyant la Petita Infància.
 ·De l’11 de maig al 29 de maig 

   El Baró batega

 · Del 2 de juny al 21 de juny 
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15      Diades, festes i entitats

· 8A, Dia internacional del poble gitano

· Sant Jordi

16      Calidoscopi cultural

CINEMA 

· La fada de les estacions        Dv. 28 d’abril, 18h

TALLER 

· Els inicis del cinema              Dc. 10 de maig, 17:15h

TALLER 

· Directors per un dia               Dj 11 de maig, 18:30h

CONTACONTES 

· El Proyeccionista                   DV. 12 de maig, 17:30h

17      Tallers d’entitats              

Taller de costura

           Iniciatives              

Temps de Dona              Dv. a les 10:30h

           Serveis al Centre Cívic

Cessió d’espais                        Tot l’any

18      Casal d’estiu d’arts                   Del 26 de juny
          escèniques Vivertimento!        al 28 de juliol

       

ÍNDEX

Dv. 14 d’abril, 18h 

Dv. 21 d’abril, 18:30h

Dv. 28 d’abril, 18h

3, 4 i 5 de maig

Dv. 26 de maig, 19h

Dv. 19 de maig, 18h
Ds. 20 de maig, 17:30h 
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2011-2016       

GRATUÏT                

LLEGENDA

 TALLERS DE PRIMAVERA

INSCRIPCIONS

FAMILIARS

Del 27 de març de 2023 al 31 de març 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 17 d’abril al 16 de juny del 2023
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TALLERS PRIMAVERA

INFANTS NASCUTS/DES

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

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

INFANTILS 

CIRC INICIACIÓ
Dilluns, de 17:15h a 18:15h 
10,78€  (7 sessions)

CIRC INFANTIL

G!

FAMILIARS INFANTILS 

De dilluns a dijous, de 17h 
a 18h

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

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

ARTS PLÀSTIQUES
INFANTIL

ARTS PLÀSTIQUES
INICIACIÓ

Dimarts, de 17:15h a 18:15h 
13,86€ (9 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 
d’espai, ritme, musicalitat i 
d’expressió amb el cos.

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

DANSA CREATIVA 
INFANTIL
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ADULTS

TALLERS D’HIVERN

Dijous, de 10:30h a 11:30h
16,33€ (9 sessions)

IOGA

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

BELLES ARTS

Dilluns i dimecres, de 19:45h 
a 20:45h 
29,04€ (16 sessions)

ZUMBA

Dijous, de 19:20h a 21:20h
32,67€ (9 sessions de 2h)

TEATRE

ADULTS

AERIS I TRAPEZIS
Dilluns, de 19:45h a 21:15h
19,05€ (7 sessions, d’1,5h)

NOVA ESCOLA
NOUVINGUTS/DES
Grup 1:
Dimecres, de 18h a 19:30h
Grup 2 (nivell avançat):
Divendres, de 18h a 19:30h

G!

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

LA CUINA DE
BARÓ

Ingredients a càrrec de les 
alumnes.

ANGLÈS
Dimecres, de 19h a 20:30h
24,50€ (9 sessions, d’1,5h)

Material a càrrec de les 
alumnes.

Dilluns i dimecres, de 
20:45h a 21:15h 
14,52€ (16 sessions, de 0,5h)

BONUS ZUMBA
TONIFICACIÓ

Opció d’allargament de la 
sessió de zumba amb una 
sessió de tonificació d’inten-
sitat moderada. 

Grup d’acollida i integració 
cultural a través de la llengua, 
destinat a persones nouvin-
gudes. Combina l’aprenen-
tatge i el manteniment de les 
eines bàsiques de lectoes-
criptura. 
Servei d’acollida gratuït pels 
infants a partir de 3 anys.

INFANTILS 

Dijous, de 18:20h a 19:20h
13,86€ (9 sessions)

TEATRE INFANTIL

Dijous, de 17:20h a 18:20h
13,86€ (9 sessions)

TEATRE INICIACIÓ
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Dimecres, de 19h a 20:30h
24,50€ (9 sessions, d’1,5h)

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 i físic.

INICIATIVES 

LA GRAN PASSEJADA
Dimarts, de 10h a 11:30h
Sumarem km i sabers diver-
sos ampliant els nostres sen-
tits i centrant-nos en el bon 
ús de les noves tecnologies.
“No tornis de passejar sense 
saber una cosa més”. 

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.

G!

G!
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ALTRES ACTIVITATS

SORTIDES I VIATGES
Aquesta primavera anem 
d’excursió. Vine al centre i 
informa’t!!

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 6,22€
Sense targeta Rosa 7,07€
(9 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, 
combinada 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 17:30h a 18:30h

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.

G!

BALL EN LÍNIA
Dijous, de 16:15h a 17:15h
Amb targ. Rosa 7,22€
Sense targeta Rosa 8,21€
(9 sessions d’1h)

Vine a ballar, fes amistats, 
posa’t en forma i oblida’t de tot.
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ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER

Dimecres (cada 15 dies), de 17h a 19:30h / 2,50€ 
12 i 26 d’abril / 10 i 24* de maig / 7 de juny
*Temàtica cine

DIADES I FESTES

CELEBRACIÓ DE FESTIVITATS
Celebrem les festivitats del calendari, com Sant Jordi i les 
festes del barri. Vine a celebrar-ho amb nosaltres!

Cada 15 dies podreu gaudir amb bona companyia de la 
millor música en directe.
Només per venir, entres en un sorteig! No us ho perdeu!

SANT JORDI
Dimecres 19 d’abril, a les 17h

Celebrarem Sant Jordi amb una tarda de lectures poè-
tiques, refranys i dites populars entorn la natura, l’agri-
cultura 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.

BALL DE LA GENT GRAN
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XARXES SOCIALS ESPAI GG

SERVEIS

CANTINA / JOCS DE
TAULA I BILLAR

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

CICLE DE TEATRE DE GENT GRAN
Divendres 2 i 9 de juny, a les 18h
No et perdis les actuacions dels Espais i Casals de Gent 
Gran del Districte de Sant Andreu, que han gaudit de 
l’experiència de fer teatre des de dins, de participar i 
col·laborar en un muntatge teatral i iniciar-se en la crea-
ció dramàtica i en el treball d’actor i actriu. Coorganitzat 
amb el Casal de Gent Gran Mossén Clapés, Casal de Gent 
Gran Trinitat Vella, Casal de Gent Gran La Palmera, Casal de 
Gent Gran Bascònia i el Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró 
de Viver.

+34 604 271 466

@CCBARODEVIVER

EGGB TV channel

ESPAI DE GENT GRAN DE BARÓ DE VIVER

INICIATIVES
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BDC = Barcelona Districte Cultural C = Calidoscopi Cultural

Què ens cal per fer un bon 
pastís de poma? Què ens 
mou a llançar una ampolla 
amb missatge al mar? Ho 
descobriràs en aquestes dues 
històries que ens parlen de la importància de l’esforç i la 
constància per aconseguir el que ens proposem.

CINEMA G!+4

C // BDC

La inauguració - Las Kakofónikas

Divendres 21 d’abril, 18:30h

CIRC G!

Petit Cineclub - La fada de les estacions

Divendres 28 d’abril, 18h

White Bottom - Ramiro Vergaz

Divendres 14 d’abril, 18h // EXTERIOR

CIRC G!

BDC

BDC

Sabates de xarol, un esce-
nari sobre rodes i un tram-
polí rescatat de l’oblit. El 
nostre protagonista, autèn-
tic i atemporal, per fi es tro-
ba amb l’arribada de la nova 
dècada daurada que tant ha 
esperat: els anys vint són 
aquí! Però, un segle més 
tard! Piruetes, malabars, 
balls, proeses i malentesos. 
L’elegància i l’extravagàn-
cia barrejades amb molt 
d’humor!

Vols inaugurar alguna cosa? 
No sé, pensa: una font, una 
plaça, un fanal? Marie Claire 
Eventos t’ho inaugura! Sem-
pre preparades per tallar la 
cinta vermella allà on els ho 
demanin, Marie Claire, Au-
rora i la cantant intentaran 
muntar la millor inauguració 
que mai no hagis vist. Enca-
ra que potser no se’n surten 
de la millor manera... 

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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CICLE BARÓNÀS
G!

Contacontes/Taller - Nas de Pallasso 

Clown - Arriba!!! José Luis Redondo

Taller - Homenatge a Charlie Rivel  

Dijous 4 de maig, 18:30h

Dimecres 3 de maig, 17h

Divendres 5 de maig, 18h

PROGRAMACIÓ CULTURAL

Contacontes al voltant 
d’aquest llibre de Miquel 
Desclot que ens endinsa en 
el màgic món del circ a tra-
vés de 38 poemes amb molt 
de ritme. Un homenatge a 
l’univers circense en una 
obra plena de referències 
artístiques que ens recor-
den a figures com el Tortell 
Poltrona, en Josep Bou o la 
pallassa Pepa, entre altres. 
A més a més, tindrem la 
visita d’Anna Font, la il·lus-
tradora que dona forma als 
espais imaginaris i reals 
que ens oferirà un taller per 
donar vida als personatges 
del circ.

Dins l’espai Seny i Rauxa coneixerem més a fons la fi-
gura d’aquest pallasso emblemàtic d’una manera molt 
lúdica i pràctica. Entre tots plegats farem que cobri vida 
de nou.

G!

G!

‘Arriba!!!’ és un es-
pectacle de circ amb 
text i sense música 
en directe, humor i 
desequilibris sobre 
objectes i ampolles 
de vidre per a tots 
els públics.
Una reivindicació del gaudiment en escena amb acom-
panyament del públic, i també de l’humor com a arma 
de comunicació massiva, de destrucció de prejudicis i de 
construcció de llibertats.
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Nit de monòlegs

Divendres 26 de maig, 19h

HUMOR G!

Tornem amb una altra edició més  de Nit de Monòlegs al 
Centre Cívic Baró de Viver, com en anteriors edicions, 
comptarem amb un carrusel de còmics d’arreu del món 
que faran les delícies de tots els paladars humorístics, al 
més pur estil del Club de la Comèdia.
Si vols passar-ho fenomenal, no et perdis aquesta única 
vetllada de monòlegs en castellà. T’esperem. 

PROGRAMACIÓ CULTURAL

G!
La Nit de Sant Joan - Grup Umbral Depart  

Divendres 19 de maig, a les 18h 
Dissabte 20 de maig, 17:30h

TEATRE

Umbral Depart celebra els seus 20 anys de trajectòria amb 
una gran revetlla! La coca, el cava, la música, els balls, les 
folletes màgiques, personatges entranyables i del tot ino-
blidables... ompliran el Teatre amb la festa de la nit més 
màgica de l’any, aquella en que donem la benvinguda al 
sempre desitjat estiu.
Direcció de l’obra: Laura María González
Autoria: Dagoll Dagom
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DINS DEL LLIBRE; PASSEJADA PEL CAMÍ 
D’IL·LUSTRAR - Laia Albareda

EL BARÓ BATEGA

EBM El Caminet del Besòs,
20 anys acompanyant la Petita Infància.

Del 20 d’abril al 5 de maig
INAUGURACIÓ: 20 d’abril, 18:30h

De l’1 al 21 de juny

De l’11 de maig al 29 de maig

EXPOSICIONS

Els nens i nenes de Baró han 
construït aquesta exposició 
al voltant del tema “El Baró 
batega” per demostrar que la 
tecnologia, les xarxes social i 
la intel·ligència artificial can-
vien el món on vivim.

C = Calidoscopi Cultural

C

Per voltants de Sant Jor-
di milers de llibres passen 
pels nostres ulls i les nostres 
mans, però t’has plantejat 
com es dona forma i color a 
les històries escrites? Com 
cobren vida els personat-
ges? Per què blau i no groc?
En aquesta exposició, que 
ens planteja la Laia Albareda 
(il·lustradora especialitzada en literatura infantil i juvenil), 
trobaràs la resposta a aquesta i moltes altres preguntes, 
entrant al món de la il·lustració de contes.

Ja han passat 20 anys 
d’aquell setembre del 2002!
Vam arribar al barri de Baró 
de Viver per crear l’Escola 
Bressol Municipal El Cami-
net del Besòs.
Començava la gran aventu-
ra d’acollir i acompanyar els 
infants de 0 a 3 anys i  les 
seves famílies, fomentant la 
cultura de la petita infància i creant vincles amb tota la 
comunitat educativa. Us convidem a veure l’exposició del 
recorregut del Caminet durant aquests 20 anys.
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DIADES I FESTES

SANT JORDI

8A, DIA INTERNACIONAL
DEL POBLE GITANO

Divendres 21 d’abril, a partir de les 16:30h

Divendres 6 d’abril, a les 18h

La plaça de les maletes s’omplirà d’olor a roses i a llibres. 
Diferents entitats i equipaments del barri treballarem ple-
gats per donar vida al Sant Jordi oferint diferents activitats 
i espais, com un berenar popular o la venda de punts de 
llibre realitzats per la gent gran. No t’ho pots perdre!

El 8 d’abril és el Dia Internacional del poble Gitano. En 
aquesta data tan assenyalada té lloc la Cerimònia del riu. 
Un ritual amb una gran càrrega simbòlica on els gitanos 
recorden la decisió del seu poble d’abandonar la seva te-
rra originària i començar un èxode pertot el món, fluint com 
els rius sense atendre a fronteres. Per recordar-ho, llen-
cen pètals de flors i suren espelmes al riu. Des del Centre 
Cívic Baró de Viver volem apropar la cultura gitana i, en 
concret, aquesta cerimònia tan maca amb la realització 
d’un taller de creació de fors de paper que posteriorment 
llençarem a un riu simbòlic.
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Cinema, Petit Cineclub - La fada de les estacions  

Contacontes - El Proyeccionista

Exposició - Dins del llibre; passejada pel camí d’il·lus-
trar. Laia Albareda

Taller - Els inicis del cinema  

Taller - Directors per un dia  

Dimecres 10 de maig, 17:15h

Dijous 11 de maig, 18:30h

Divendres 28 d’abril, 18h // +4 anys

Divendres 12 de maig, 17:30h

Del 20 d’abril al 5 de maig

CALIDOSCOPI CULTURAL

En aquest taller ens endinsarem en els inicis del cine-
ma aprenent sobre les il·lusions òptiques i realitzant un 
foliscopi, un llibre amb una serie d’imatges que varien 
gradualment d’una pàgina a una altra, per a que, en pas-
sar-les ràpidament, les imatges s’animin. 

Veniu a l’espai familiar i comunitari Seny i Rauxa i con-
vertiu-vos en directors/es per un dia i feu la vostra propia 
pel·lícula i el seu reproductor. 3,2, 1… acció!

G!

G!

G!

G!

Vine a submergir-te als inicis del cinema amb el conta-
contes entorn a l’àlbum il·lustrat “El Proyeccionista”, po-
dràs veure com es va forjar aquest projecte i xerrar amb 
els seus autors; l’escriptor Aitor Galvez  la il·lustradora 
Laia Albareda. Es sortejaran 4 exemplars signats pels 
autors entre tots els assistents.

La il·lustració d’àlbums il·lustrats té moltes similituts amb 
el món del cinema, tots dos són un mitjà de comunicació 
visual. Storyboard, disseny de personatges, la composi-
ció, els diferents plans o la paleta de color  entre d’altres 
tenen un paper molt important dins la comunicació visual. 
Endinsa’t en aquest camí de la mà de Laia Albareda.

G!
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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. Més in-
formació en el nostre centre 
cívic!

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, professionali-
tat i molta experència. Taller obert a tothom, que es rea-
litza als locals de la plaça Baró de Viver.
Més informació: 607 24 56 29

TALLERS D’ENTITATS

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
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Del 26 de juny al 28 de juliol
Inscripcions: a partir del 17 d’abril

Teatre, caracte-
rització, titelles, 
expressió cor-
poral, atrezzo, 
comedia dell’ar-
te, maquillat-
ge, dansa, jocs 
d’aigua, música 
i molt més! 

Endinsa’t en el 
món de les arts 
escèniques amb 
aquest casal, 
cada divendres 

Preus
Matí (9-14h): 61 €
Matí + dinar (9-15:30h): 85 €
Matí i tarda + dinar (9-17h): 98€

Servei de menjador
Servei d’acollida gratuït: 8:30h

CASAL D’ESTIU D’ARTS ESCÈNIQUES 
VIVERTIMENTO!

Torns
· del 26 al 30 de juny
· del 3 al 7 de juliol
· del 10 al 14 de juliol
· del 17 al 21 de juliol 
· del 24 al 28 de juliol 

3-12
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US HI ESPEREM!!



i

CENTRE CÍVIC
BARÓ DE VIVER

L1 BARÓ DE VIVER

PG. DE LLORENÇ SERRA

RONDA LITORAL

PARC DE LA
TRINITAT PARC FLUVIAL DEL BESÓS

C. DE TIANA

C. QUITO

MAPA

Carrer Quito, 8-10 
08030 Barcelona

De dilluns a divendres 
10 a 14.30 h i de 16 a 21.30 h
Dissabte 
10 a 14 h i de 16 a 20 h

ADREÇA HORARI

Bus: 11, 60, M28, V33, 133, B19 i N9
Metro: Baró de Viver (L1)

93 256 50 97 
    604 271 466
ccivics.bcn.cat/barodeviver 
info@ccbarodeviver.cat
              @ccbarodeviver

COM ARRIBAR MÉS INFORMACIÓ


