
AGENDA DE 
TARDOR:
TALLERS
Centre Cívic 
Trinitat Vella

NORMATIVA TALLERS

QUI SOM?
El Centre Cívic Trinitat Vella cons-
ta de dos espais: l’edifici his-
tòric, Espai Foradada, situat al 
carrer de la Foradada, 36; i l’Es-
pai Via Barcino, ubicat al nú-
mero 75 de la Via de Bàrcino.
És tot un equipament de promo-
ció i difusió cultural i de treba-
ll comunitari de proximitat de la 
Trinitat Vella, un dels barris i nu-
clis més històrics i tradicionals 
de l’antiga Vila de Sant Andreu.

Amb una oferta de tallers, activitats 
i cicles culturals adreçats als veïns 
i veïnes del barri, els quintafor-
quins i les quintaforquines, tot Sant 
Andreu i de la ciutat de Barcelona.

Destaquem les arts escèni-
ques com a Leitmotiv, el “Com 
a casa”, Cicle de Músiques de 
Proximitat, i les activitats de pro-
moció cultural i el cicle festiu.

INSCRIPCIONS
Inscriu-te de l'11 al 30 de se-
tembre (inclosos), de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h, inclòs dissabte.
Fes la inscripció i el pa-
gament ON-LINE al web: 
c c i v i c s . b c n . c a t / t r i n i t a t ve l l a

Pots també inscriure’t presencial-
ment a: Oficina Tiquets Palau de 
la Virreina. La Rambla, 99. De di-
lluns a diumenge, de 10 a 20.30 h.
Per a qualsevol dubte o infor-
mació, adreça’t presencialment 
a qualsevol dels dos espais.
Una vegada començats els ta-
llers no es retornarà cap import.
La reserva de plaça es farà efec-
tiva en el moment del pagament. 
El pagament de les quotes es farà 
amb targeta als caixers de “Servi-
caixa”, sense cap comissió extra 
i fent servir qualsevol targeta de 
dèbit o crèdit de qualsevol enti-
tat bancària. No s’acceptarà en 
cap cas el pagament en efectiu.
Bonificacions:
-50% dte. Per a persones  atura-
des
-15% dte. Per a famílies nombro-
ses o monoparentals
-70% dte. Per a persones percep-
tores de la Renda Mínima
Caldrà acreditar les bonificacions 
amb la documentació pertinent en 
el moment de la inscripció.

Més informació a:
ccivics.bcn.cat/tinitatvella o al 
mateix Centre Cívic (Carrer de la 
Foradada,36 i Via de Bàrcino,75).

Tots els tallers comencen 
la setmana del 2 d’octubre i 

acaben la setmana de l’11 de 
desembre.

Inscriu-te de l'11 al 30 de 
setembre.

Tots els preus inclouen l’IVA.

Inscripcions en línia i 
pagament amb targeta.
ccivics.bcn.cat/trinitatvella

Per a més informació, de-
maneu la subscripció al 
newsletter quinzenal a tra-
vés de la nostra pàgina web: 
ccivics.bcn.cat/trinitatvella

NOVETAT

INTENSIU

DESTACATS
"LO MÁS"

N!

IN

+
PER ALS ESPERITS 
+ JOVES!

TEEN



HOLA! 

Amigues i amics del Cívic!
La tardor ens porta aires de novetat i les portes del Cen-
tre Cívic s’obren per a tothom que hi vulgui formar part. 

Enguany encentem un nou període ple de propostes que 
desitgem que gaudiu molt. Destaquem les que us presentem 

a continuació:

Al mes d’octubre transformem l’Espai Via Barcino en un dels 
entorns més terroríficament divertits de tota Barcelona. 

El nostre Túnel del terror és el resultat del treball conjunt 
amb totes les entitats del barri. Imperdible!

Del 4 al 9 de novembre proposem un seguit d’activitats per 
celebrar l’aniversari del Centre Cívic. Tornarem a bufar les es-
pelmes batejant les sales del centre amb un acte molt emo-

tiu. Consulteu la programació i veniu a compartir-ho! 

El novembre també és un mes de reivindicació. Proposem ex-
posicions, concerts i activitats amb accent de dona dins de 

les nostres activitats adreçades a commemorar el 25-N.
 

A finals d’any podreu tornar a viure en primera persona els 
nostres clàssics de desembre: el Pessebre vivent i el Ca-

salet infantil de nadal.

Com sempre, us oferim tot un ventall d’activitats formatives 
amb tallers per a totes les edats, mireu les novetats del tri-
mestre! Encara hi ha més! Consulteu la nostra programació 

d'exposicions artístiques!

La Trinitat Vella tornarà a acollir la intensitat de la festa barce-
lonina per excel·lència, La Mercè, i amb ella iniciem trimestre 

amb molta energia i activitat cultural.

Endavant! 
Entreu al Centre Cívic, és casa vostra.



ÍNDEX: ELS TALLERS DE TARDOR!

INFANTILS

COS, DANSA I BENESTAR

CUINA I GASTRONOMIA

DANSA CLÀSSICA JAZZ-FUSIÓ
BELLES ARTS PER A INFANTS 
TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES I i II
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DANCE HALL / RAGGA JOVES
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INICIACIÓ AL RUNNING
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MÚSICA I VEU

TALLERS VOLUNTARIS

RECURSOS I CREATIVITAT

COR/CANT ADULTES I TÈCNIQUES VOCALS
TALLER DE GUITARRA JOVES

ESCACS
TEATRE PER A JOVES
MAQUILLATGE DE TERROR (Intensiu)

TALLERS ENTITATS I SERVEIS
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INFANTIL
ENGLISH 4 KIDS
HIP-HOP DANCE MINI (5 a 7 anys)
TALLER DE CRIANÇA
JOVES
GEEKS AND FREAKS
REPARA LA TEVA BICI!
ADULTS
BALL EN LÍNIA
SEVILLANES 0 i 1
RISOTERÀPIA
TEATRE PER A SENYORES
SEXY DANCE
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INFANTILS

DANSA CLÀSSICA 
JAZZ-FUSIÓ 
(de 6 a 11 anys)

Dansa clàssica amb fusió de jazz 
per a nens i nenes.

Aprendran a treballar les diverses 
parts del cos de manera harmò-
nica i equilibrada, incorporant 
la música clàssica i el jazz en la 
coordinació corporal. Reinventem 
les estrictes classes del ballet tra-
dicional perquè els més petits gau-
deixin millorant la seva psicomotri-
citat i la seva comprensió musical!

Dimecres, 
de 18 a 19 h 
Lloc: Espai Foradada
Preu: 18€*
Professora: Inés Robertie

 
Preu: 25 

*Preu promocional Infància i Joves

+

GUITARRA PER A 
INFANTS (de 6 a 10 anys)

Dimecres, de 18 a 19 h
Lloc: Espai Via Barcino; 
Preu: 18€*
Professor: Joaquín Casino

Inicia’t al bell món de la guitarra 
acústica des de ben petit, art que 
afavorirà el teu desenvolupa-
ment artístic, rítmic i matemàtic.
Cal portar guitarra. 
Nivell inicial. 

BELLES ARTS 
(de 7 a 11 anys) 

Taller  pensat per a donar sortida 
al potencial artístic des de la peti-
ta infància fins als 11 anys. Dibuix, 
manualitats, textures, colors...
La formació en Belles Arts aju-
darà els més petits a treballar 
aspectes imprescindibles per 
a un desenvolupament ple i 
equilibrat com la sensibilitat, 
la creativitat i la imaginació. 
Descobreix el seu talent!

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 18€*
Professor: Teo Peiró 



EXPERIMENT-A 
(8 a 12 anys)

TEATRE I ARTS 
ESCÈNIQUES I i II
(de 5 a 8 i de 9 a 14 anys)

T’agraden les ciències?! Tens cu-
riositat pels experiments físics i 
químics? Vols divertir-te i aprendre 
mentre experimentes amb les teves 
pròpies mans? Obrim el nostre pe-
tit laboratori per tots aquells nens 
i nenes apassionats per la cièn-
cia i el coneixement experimental.   

Espai de formació en les arts 
escèniques perquè els pe-
tits de la casa donin ales a 
tot el seu potencial artístic. 
Interpretació, escenografia, ma-
quillatge i circ al servei de la imagi-
nació dels nens i les nenes que es 
veu reflectida en la representació 
teatral de la peça treballada al curs.
El teatre els ajudarà a desenvo-
lupar competències bàsiques 
com l’autoestima, la confiança, 
el treball en equip, la retòrica 
i la oratòria... totes elles trans-
cendentals en el seu desenvo-
lupament acadèmic i personal.

Grup I (5 a 8 anys): 
Divendres de 17.15 a 18.15 h 
Grup II ( 9 a 14 anys): 
Divendres de 18.30 a 19.45 h
Lloc: Espai Foradada; 
Preu: 18€*
Professor: Joaquim Moral

Dimecres 17.15 a 18.15 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 30€ + 10€ pels materials

 

*Preu promocional Infància i Joves

PETIT CHEF! 
(6 a 11 anys)

Cuina per a nens i nenes de 6 
a 11 anys. 
Realitzaran receptes senzilles 
que es podran emportar des-
prés a casa. 
Creativitat, autonomia i dieta 
sana!
*Els ingredients es paguen 
el primer dia de classe. 

Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 30€+15€ d’ingredients
Professora: María Soened

 

*Preu promocional Infància i Joves

++

SKATE CLUB
(10 a 14 anys)

Obrim un grup de skating al 
centre cívic! Vine amb el teu 
skate i aprendràs les tècniques i 
els millors trucs per convertir-te 
en un/a autèntic/a expert/a.
Ens desplaçarem a les pistes 
del Baró de Viver. 
Cal fer la inscripció presencial 
a l'Espai Via Bàrcino.

Dijous de 18 a 19 h
Lloc: Espai Via Barcino
Preu: 30€

N!

N!



GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA

IOGA KUNDALINI

COS, DANSA I BENESTAR

Gimnàstica suau en la qual tre-
ballaràs de manera no agressi-
va la musculatura del sòl pelvià 
i les abdominals profundes. 
Indicada per a la tonificació 
postpart, recuperació del to 
muscular, millora de les rela-
cions sexuals i per a la preven-
ció de la incontinència urinària.
Cal portar roba còmoda, un 
coixí (opcional) i tovallola.

Dimecres de 15.15 a 16.15 h i 
Divendres de 18 a 19 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 32€ (un dia) 53, 20 € (2 
dies)
Professor: André Torres

Taller per cuidar-nos a través 
d’exercicis i kriyes del Kun-
dalini. La tècnica, basada en 
l’exercici físic i en la medita-
ció, intenta aconseguir l’equi-
libri entre el cos i la ment.
Cal portar roba còmoda, un 
coixí, mocador o tovallola. 

Dijous, de 19.30 a 21 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 45€ 
Professora: Esther Arranz
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*Preu promocional Infància i Joves

AERÉO-DANCE / ZUMBA

La zumba és una activitat 
cardiovascular que combi-
na exercicis de tonificació 
amb passos de balls llatins.
Diversió assegurada!

Dimarts i dijous de 15.15 a 
16.15 h; Lloc: Espai Foradada
Preu: 32€ (un dia) 53, 20 € (2 
dies); Professora: Chus Triguero

SALSA ESTIL
"LOS ÁNGELES” 

Vine a descobrir el ball llatí per 
excel·lència! Aprèn l’estil L.A., 
el més elegant i glamurós!
Cal venir en parella.

Dilluns, de 20.30 a 21.30  h 
Lloc: Espai via Barcino; Preu: 35€ 
Professor: Sergi García 
Assistent: Marta Flórez

DANCEHALL / RAGGA 
(JOVES)

El dance hall és un ball d’orígen 
jamaicà, amb influències de dife-
rents danses africanes i cariben-
yes, així com del hip-hop ameri-
cà. “Flow”, sentiment, musicalitat 
i tècnica... No t’ho perdis!

Dilluns, de 17.15 a 18.15 h
Lloc: Espai Via Barcino
Preu: 18€* 
Professora: Cris Fernández

TEEN



*Preu promocional Infància i Joves

“GET-FIT!”
Posa’t en forma!
Dimecres de 20.30 a 21.30 h
Lloc: Espai Foradada; Preu: 35€
Professora: Inés Polo

Combinació de circuits de di-
verses activitats tonificants 
que aniran variant al llarg del 
trimestre: GAC, pilates, ball...
Apunta’t al repte de posar-te 
en forma! Viu el Fitstyle!
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(Familiar: vine amb 
els nens gratis!)

Dimecres, del 18 d'octubre al 22 
de novembre (5 sessions). 
Preu: 18€; Lloc: Espai Foradada. 
Professora: Cleo Ramos

Dijous, del 5 d'octubre fins al 2 de 
novembre (5 sessions). Preu: 18€
Lloc: Espai Foradada. 
Professora: Felipe Fofinho

IN

IN

N!

Professor: Carlos H. Álvarez



Dilluns de 18 a 20 h     
Lloc: Espai Foradada
1ah Tonficació + Estiraments
2ªh Running; Preu: 70€ 

TONIFICACIÓ 
I ESTIRAMENTS + 
INICIACIÓ AL RUNNING
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La tonificació dels músculs i un 
bon programa específic d’es-
tiraments són la base impres-
cindible en una bona rutina de 
running. Aprendrem els millors 
exercicis per la posada a punt del 
cos abans i després de córrer.
Córrer és un dels exercicis més 
complerts que hi ha: tonifica, 
millora el fons físic i dóna be-
nestar mental. Amb aquest ta-
ller t’acompanyem en la teva 
iniciació, oferint-te les claus per 
dur a terme una pràctica del 
running segura i progressiva 
segons les teves necessitats. 

N!



CUINA I GASTRONOMIA
La programació dels tallers de cuina i gastronomia del Centre Cívic Trinitat Vella,
es dissenya a partir de l'interès pels productes de proximitat i sobretot, de tempo-
rada.
Cal portar carmanyola i llibreta per pendre apunts.
L’import dels taller es pagarà mitjançant tarja de crèdit (on-line) o per pagament a 
l'entitat bancària, però la quota d'ingredients s’abonarà el primer dia de classe al 
professor/a. 

N!

MARIDATGE DE VINS I FORMATGES II

Dimarts 24 d’octubre de 19.15 a 21.15 h; Lloc: Espai Foradada 
Preu: 6€ + 5€ d’ingredients ; Professora: Maria Soened 

CUINA DE TARDOR: "TODO SOBRE MI BONIATO"

Dimarts 21  de noviembre de 19.15 a 21.15 h 
Lloc: Espai Foradada; Preu: 6€ + 5€ d’ingredients

CUINA DE NADAL: 
CARN D’OLLA, CANELONS I CROQUETES

Dimarts 5 i 12 de desembre de 19.15 a 21.15 h ; Lloc: Espai Foradada
Preu: 12€ + 10€ d’ingredients; Professora: Maria Soened

El moniato és un producte estrella de la tardor, però sabem treu-
re-li el màxim partit? Amb aquest tallers et proposarem recep-
tes originals i fàcils de preparar perquè gaudeixis i et sorprenguis 
amb les possibilitats culinàries que ofereix aquest clàssic de tardor. 

Després de l’èxit de la primera edició, torna un taller ben deliciós on 
descobrirem vins i formatges d’algunes de les regions més reconegu-
des del planeta.

Arriba el nadal i les ganes de recuperar les receptes de la “iaia” i la 
cuina de reaprofitament que fan que, amb un plat, en poguem cuinar 
tres de ben nostrats.
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RECURSOS I CREATIVITAT

ESCACS

Dissabte de 12 a 13 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 35€

Taller dedicat a aquest joc mil·le-
nari que atrapa a petits i grans. 
Aprofundirem en les estratègies 
i moviments més importants, 
les posarem en pràctica i ani-
rem desvetllant els secrets mi-
llor guardats dels grans juga-
dors d’escacs de tota la història.  

TEATRE I ARTS 
ESCÈNIQUES - JOVES
Dimarts de 18:30 a 20 h
Preu: Grauït
Professora: Maria Andino
Lloc: Espai Via Barcino
Organitza: CC Trinitat Vella 

Espai de formació en les arts es-
cèniques on podràs donar ales 
a tot el teu potencial artístic. 
Interpretació, escenografia, 
maquillatge que es veu reflec-
tida en la representació teatral 
de la peça treballada al curs.
El teatre t'ajudarà a desenvolupar 
competències bàsiques com l’au-
toestima, la confiança, el treball 
en equip, la retòrica i la oratòria...

TALLER DE GUITARRA

MÚSICA I VEU

Dimecres, de 19 a 20 h
Lloc: Espai Barcino. Preu: 18€*
Professor: Joaquín Casino

Enamora’t dels acords 
d’aquest instrument tan ver-
sàtil: rock, rumba, acústic...
Vine i descobreix la guitarra!
Cal portar guitarra. 

TEEN

COR / CANT ADULTES I 
TÈCNIQUES VOCALS
Dijous, de 19 a 20.15 h
Lloc: Espai Foradada
Preu:  20€* 
Professor/a: 
Samantha López, membre del 
grup vocal "In Crescendo."

Taller especialment pensat per 
totes aquelles persones per a 
les quals la seva veu és una 
eina més de treball i la volen 
posar en pràctica dins un cor. 
Aprendrem a cantar els ritmes 
més moderns i divertits, pop, 
gospel, etc... a través d'eines 
i recursos per cuidar, exerci-
tar i potenciar l’aparell vocal. 

Atreveix-te a cantar i apuntat 
al nou cor!

+

Im
at

ge
: p

ix
ab

ay
.c

om
Im

at
ge

: p
ix

ab
ay

.c
om

Dimecres 11 i 18 d'octubre, 
de 18 a 20 h.
Lloc: Espai via Barcino
Preu: 10€ + 5€ de material 
(2 sessions)
Professora: a determinar

Prepara’t per a la nit de ha-
lloween amb nosaltres. T’en-
senyarem els secrets d’un bon 
maquillatge de terror: morts 
vivents, sang, làtex i molts altres 
efectes especials que faran que 
llueixis un look d’espant la nit 
més terrorífica de l’any. 

MAQUILLATGE 
DE TERROR

N!



+
JUVENILS

FREAKS AND GEEKS

ADULTS

Dimarts de 18.30 a 20 h
Professora: Mercedes Odero 

BALL EN LÍNIA

 

TALLERS
VOLUNTARIS
Els tallers voluntaris són 
gratuïts i estan subjec-
tes a la disponibilitat 
diària dels talleristes.
Els tallers es  realitzaran 
a l’Espai Via Barcino del 
Centre Cívic Trinitat Vella.

La inscripció haurà de 
ser presencial, a par-
tir de l'11 de setembre.

Per inscriure-us als itinera-
ris i sortides, cal fer arribar 
nom, cognoms i telèfon a 
i n s c r i p c i o n s . c c t r i -
n i t a t v e l l a @ g m a i l .
com; Places limitades.

Agraïm a totes i tots els 
talleristes la seva feina 
desinteressada que fan 
dia rere dia amb nosaltres.

TALLERS VOLUNTARIS

Dilluns de 17 a 18 h
Professora a determinar

INFANTILS

ENGLISH 4 KIDS 
(de 8 a 12 anys)

Divendres de 17:30  a 18:30 h
Professora: María José 
Salamanca

HIP HOP DANCE - MINI
(de 5 a 7 anys)

REPARA LA TEVA BICI!

N!
Dijous de 18 a 20 h
Professora: Meriu López

Dissabte de 10 a 11.30 h
Professor: David Fernández

N!

Et sents orgullosa de ser una per-
sona friki? T'interessa el cosplay, 
les tribus urbanes, els jocs de rol, 
el manga i l'anime? Vols crear 
un punt de trobada per compar-
tir el teu frikisme? T'esperem 
els dijous a l'espai Via Barcino!

Segon dissabte de mes a les 
17 h. Professora: Cristina Gimé-
nez Oliver.

TALLER DE CRIANÇA



TALLERS VOLUNTARIS

Dimecres de 18.30 a 20 h
Professors: Dani Ruiz 
i Maria Martínez

TEATRE PER A SENYORES

Taller dirigit a dones majors de 40  
anys, amb o sense experiència, 
orientat al desenvolupament indi-
vidual i grupal a través del teatre. 
En concret, a conrear la ri-
quesa creativa, expressi-
va i comunicativa que ens 
ofereix aquesta disciplina.
La idea és apropar-nos a l'expe-
riència teatral partint del joc, la 
participació dinàmica i les situa-
cions quotidianes, per anar des-
cobrint les nostres pròpies capaci-
tats expressives i comunicatives.

Dilluns de 18.30 a 20 h
Professora: Manoli Aldomar

SEXY DANCE

Dins de la dansa urbana, un 
estil més femení on es treba-
llen tècniques pròpies dels es-
tils emergents del hip-hop i la 
influència del comtemporani. 
Aprendràs a conèixer el teu cos 
mitjançant diverses coreogra-
fies i treballant a cada sessió 
la tècnica, també la discipli-
na i la millora de l’autoestima. 
Perquè ser sexy és una acti-
tud, no una talla!

Grup 0: dijous de 18:30 a 19.30 h
Grup 1: dijous de 19.30 a 20.30h
Professora: Manoli Aldomar

SEVILLANES 0 i 1
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TALLERS DE LES ENTITATS I SERVEIS

SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
JUVENIL. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 
16 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino.

CREW12 : Dijous de 18 a 20h. 
Tallerista: Aitor Pérez. Aprenem 
plegades a conèixer una dels 
vessants de la cultura Hip Hop, 
la del MC, a través de la com-
posició i la interpretació musical.

PELUQUITAS. Dilluns de 18 a 
20 h. A Peluquitas li donem la 
volta als esterortips, jugant amb 
la imatge a través de la fotogra-
fia. Maquillatge, fotografia, xarxes 
socials… Aquesta activitat comp-
ta amb el suport dels Educadors 
de carrer de la Franja Besòs 
i el Centre Cívic Trinitat Vella.

SERVEI DE 
DINAMITZACIÓ JUVENIL 
(SDJ)

FLAMENC I HIP HOP
Flamenc:
Infantil: dilluns I dimecres de 
17.15 a 18 h
Joves: dilluns i dimecres de 
18.15 a 19h
Adults: dilluns i dimecres de 
19.15 a 20 h i dijous de 18.15 a 
19h.
Hip Hop:
Infantil (de 10 a 14 anys): diven-
dres de 17.15 a 18 h
Joves i Adults: divendres de 
18:15 a 19 h

Lloc: Espai Foradada. Preu ma-
trícula 30€ i 20/mes
Organitza: Associació Flamenca 
Trinitat Vella.

La Sala Jove és un espai obert 
per tal d’oferir activitats, tallers 
i projectes als joves del barri 
en funció dels seus interes-
sos. La Sala Jove obre de di-
lluns a divendres, de 18 a 20 h. 
Lloc: Espai Via Barcino

SALA JOVE

FORMACIÓ TEATRAL I 
ESCÈNICA
Organitza: La Jarra Azul 
Cursos divendres i dimecres.
Lloc: Espai Foradada 
Inscripcions presencials els 
dimecres de 18h a 20h o a: 
jarraazul@jarraazul.com
Funció final, professionalitzada i 
itinerant.

BARCELONA ACTIVA
Formació Tastet Fontaneria i 
Calefacció, Climatització Do-
mèstica. Bcn Activa amb Es-
fera. 15 h aproximadament.  
Previst: primer semestre 2018 
previ a la següent formació. 

Formació Operacions de Fon-
taneria i Calefacció, Climatit-
zació Domèstica. CP1. 480 H.  
Previst: primer semestre 2018. 

Coaching Laboral. 10 h. Previ-
sió de  4 tallers, dos primer se-
mestre, dos el segon semestre. 
+INFO: 93 401 95 71



PROGRA-
MACIÓ
CULTURAL

EXPOSICIONS ART & MOTS 

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES

TÚNEL DEL TERROR

TARDOR SOLIDÀRIA '17

25-N

31é ANIVERSARI

PESSEBRE VIVENT

CASALET DE NADAL

ACTIVITATS FAMILIARS

Totes les activitats són 
gratuïtes tret que s’indiqui el 
contrari. 
Accés lliure i aforament limitat. 
Per a més informació demaneu 
subscripció al newsletter, 
consulteu al Facebook o al web: 
ccivics.bcn.cat/trinitatvella

VOLS EXPOSAR?
VOLS CREAR?

ART & MOTS

El nostre espai-laboratori de 
suport a la creació, descoberta 
de nous talents, aproximacions 
a l’art contemporani i nous 
llenguatges, a través d’exposi-
cions, conferències i xerrades.

CONVOCATÒRIA 
OBERTA A ARTISTES
AMB VOLUNTAT EXPOSI-
TIVA  I A FUTURES RESI-
DÈNCIES ARTÍSTIQUES.

Ets un artista plàstic i vols una 
espai on poder exposar, rebre 
un assessorament  artístic per 
a fer madurar el teu projecte 
i estructurar la teva mostra? 
Ets un artista escènic o plàs-
tic i necessites un espai per a  
assajar, i dur a terme la fase 
de creació, maduració o es-
trena del teu projecte artístic? 

Des del Centre Cívic Trinitat 
Vella, volem oferir-te un su-
port tècnic als teus  projec-
tes artístics, fes-nos arribar 
el teu projecte, amb les teves 
necessitats a: suportcrea-
ciocctrinitatvella@gmail.com

TARDOR 
SOLIDÀRIA'17

TS

CREAT AL 
CENTRE CÍVIC

ART

Sér Sénsibles Sér
Les activitats dins el projecte 
Sénsibles del Centre Cívic Tri-
nitat Vella s'emmarquen dins 
un interès específic i una mira-

da social i de gènere.



XANADÚ
fotografia 

Del 7 al 28 de setembre ; Artista: Esther Aguilera
Lloc: Espai Foradada i Espai Via Barcino
Inauguració 7 de setembre a les 18.30 h a l’Espai Foradada

"On s’atura el temps" és una mostra de fotografies d’espais obli-
dats i abandonats. Imatges que pretenen plasmar, no només el 
present sinó també, els sentiments passats de les persones que 
els varen habitar.

Fotografiem llocs abandonats perquè el seu record romangui 
eternament. 

Descobrim, explorem i fotografiem llocs abandonats, tot traslla-
dant-nos la sensació que produeix el lloc tal i com és ara, la ma-
joria de cops buit, apagat i inert, però també evocant a la reflexió 
de com haurien estat al passat, probablement ple de vida, de 
llum, de gent i d’alegria. 

Amb elles intentem transmetre sensacions, congelar un moment, 
congelar el temps, materialitzar les nostres visions i pensaments 
al visitar aquests llocs oblidats i plens de màgia.

Decidiu vosaltres mateixos, a través dels vostres ulls, si ho hem 
aconseguit.
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90 ANYS DEL FORN DE LA 
TRINITAT VELLA fotografia vivencial i objectes

Del 2 al 31 d'octubre; Lloc: Espai Foradada.
En col·laboració amb l'Associació per la recerca i recuperació de 
la memòria històrica de la Trinitat, i el Forn Trinitat.

L'exposició fotogràfica mostrarà tota l'evolució del Forn Trinitat 
en aquests 90 anys i la seva importància com a punt neuràlgic 
del barri. 

A banda de fotografia, en aquesta mostra també podrem apro-
par-nos a l'instrumental i material històric utilitzat al forn.

La relació dels treballadors amb el veïnat,  l'aproximació del forn 
amb les escoles i els moments de fer el pa.

També trobarem referència als veïns i veïnes que van anar a 
l'obrador a fer els cursets per fer pa, coques de Sant Joan i pa-
nellets, oferts per part del Centre Cívic Trinitat Vella.

Tot un comerç històric del barri, que enguany, als seus 90 anys, 
homenatgem plegats.
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GOD IS A WOMAN IN LOVE
pintura i performance

Del 1 al 31 de novembre. Lloc: Espai Foradada
Artistes: Claire James Dupain i Hamilton Becerra
Inauguració: Dijous 2 de novembre a les 18.30 h
Exposició vinculada al 31é aniversari del Centre Cívic

Sér

En el passat, abans de la nostra civilització, grans deesses 
representaven la vida, la fertilitat i la mort. En poques paraules, 
existia un femení sagrat.

Per desgràcia, al llarg de la història, els homes han esborrat 
aquestes deesses i han imposat les religions patriarcals (el crea-
dor sant pare). Està prenent temps i moltes batalles desafiar la 
dominació masculina per establir la igualtat entre homes i dones 
a la nostra societat, una evidència generalitzada a gran part del 
món.
Espero que la meva obra contribueixi a restaurar, a la seva 
manera, l'honor del femení sagrat per seguir defensant, més que 
mai, els drets de les dones. 

Aquest és un projecte dedicat a la imatge de la dona a la nostra 
societat. A través d'aquest projecte tracto d'interpel·lar a la gent 
sobre la visió que tenim de les dones; declarant que "Déu" és 
una dona.

Per mostrar els diferents aspectes de la meva visió, li vaig dema-
nar al fotògraf Hamilton Becerra (un home) que fes una sèrie de 
retrats, només de dones, en blanc i negre. Després, per transfor-
mar la fotografia i donar-li un aspecte més poderós, vaig pintar 
sobre cada dona un tipus de pèl orgànic colorit que simbolitza i 
representa el femení sagrat.

El resultat dóna una estètica molt forta i transforma a la dona en 
una criatura divina.

http://www.clairehamilton.fr

Im
at

ge
:  

G
od

 is
 a

 w
om

an
 in

 lo
ve

, C
la

ire
 J

A
M

ES
 D

U
PA

IN
 i 

H
am

ilt
on

 B
EC

ER
R

A
.



EMOTIONS
pintura amb acrilícs

Del 2 al 31 de novembre; 
Lloc: Espai Via Barcino
Artista: Núria Ballús Baldé (BalluNewArt)

“Emotions” és un recull de les meves obres que exposo.

En la meva línia de treball, l’impacte visual és un objectiu i predo-
mina aquesta intenció sobre qualsevol altra consideració. Intento 
indagar nous camins i noves formes d’expressió. Busco impactar 
o connectar amb el públic, a vegades, integrant-se en la pròpia 
obra, de manera que aquesta no és completa sense la presència 
o participació de l’espectador.

Obtinc, en un primer procés gràfic, imatges d’emocions que tras-
llado al suport de tableta entelada per ser posteriorment intervin-
guda i interpretada. Les incorporo i fusiono, les interpreto amb 
diferents tècniques: acrílics, troquelats sobre paper, etc,. I obtinc 
així un impactant resultat visual.

Faig pintura mitjançant acríclics i fent servir colors molt vius i el 
resultat és un fort impacte visual  degut a les pinzellades energè-
tiques, fortes i rabioses i de la saturació de colors que utilitzo.

web: ballunewart.webnode.es
facebook: ballunewart
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WHEN WE WERE KIDS
Del 16/10 al 19/11. Lloc: Biblioteca Trinitat Vella
Exposició vinculada a la Tardor Solidària 2017
Coorganitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Biblioteca Trinitat Vella
Inauguració: divendres 3 de novembre a les 18.30 h

"WHEN WE WERE KIDS" és un projecte inacabat, pel fet que els 
records són infinits. 
Pel senzill fet que aquest viatge no té final. 

Aquest projecte va començar a prendre forma durant la meva 
estada a Nova Delhi, quan vaig copsar la veritable naturalesa 
d'algunes de les meves fotografies. Tots busquem alguna cosa, 
encara que de vegades no ens n’adonem. Per això vaig co-
mençar a reunir aquestes fotografies. Aquestes escenes espon-
tànies d'infància em van captar d'alguna manera. És aleshores 
quan vaig entendre el poder evocatiu que exercien en mi.

Aquestes fotografies em recorden la meva pròpia infància, i pro-
bablement, la infància de moltes persones d'occident. Però el 
fet és que hi ha un nombre infinit d'experiències d'infantesa. Al-
gunes més senzilles que d'altres, de vegades tan sols diferents. 
Alguns dels meus propis records es veuen reflectits en aquesta 
sèrie de fotografies, evidentment de forma descontextualitzada. 
Això em fa pensar en la naturalesa i poder de la infància.

Ser un nen hauria de ser sempre un regal.

Sér
TS
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SérDONES DE BARCELONA, 
ITINERARIS HISTÒRICS fotografia vivencial

Del 15 al 30 de novembre; Espai Via Barcino
Exposició vinculada a la Tardor Solidària 2017
En col·laboració amb el PIAD Sant Andreu i el CIRD.

L’exposició mostra una selecció d’imatges dels deu volums 
publicats entre 1996 i 2015 de la col·lecció Dona i Moviments Ur-
bans, sota la coordinació de la historiadora Isabel Segura, i que 
posa de relleu el protagonisme de les dones de Barcelona en la 
construcció de cada districte de la ciutat. 

Els textos i les imatges han estat aportats per les pròpies dones 
de la ciutat que han participat en el projecte, així com d’arxius 
de la ciutat. L’obra s’estructura en quatre eixos temàtics: el 
treball domèstic i d’atenció, el treball remunerat, i les accions 
comunitàries i polítiques.
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SOROLL
fotografia testimonial

Del 4 al 22 de desembre
Lloc: Espai Foradada
Artista: Buyun (facebook: @Buyun-Bcn)
Col·labora : APSGVORI Associació Persones Sordes de Granollers

Es defineix la paraula "Soroll" com una interferència en un procés 
comunicatiu.

En aquesta sèrie de fotografies vull exposar les situacions més difíci-
ls a les que es poden trobar les persones sordes, on la ruptura de la 
comunicació (Soroll) pot suposar un problema greu.

La llengua de signes no és una còpia gestual de la expressió escri-
ta. Té la seva estructura pròpia, el seu propi ritme, la seva forma de 
remarcar o accentuar una acció.
L´expressió facial afegeix o treu dramatisme a una situació gestual.

Què passa quan una persona sorda ha d'anar al CAP d´urgèn-
cies ?
Què passa si et para la policia pel carrer?
Què passa si et criden del col·legi per què li ha passat alguna 
cosa al teu fill ?

Sér
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TÚNEL DEL TERROR

L'espai Via Barcino del Centre 
Cívic Trinitat Vella es trans-
forma en un tenebrós vaixell 
pirata, que amb diez cañones 
por banda y viento en popa a 
tota vela, no corta el mar si no 
vuela, un velero bergantín.
Barco pirata que llaman, por 
su bravura el temido y en toda 
la Trini conocido, del uno al 
otro confín. Si tens valor, buca-
ner... Atreveix-te a navegar els 
nostres 1000m2 de túnel del 
terror.

I si et fa molta por, vine al matí 
següent a visitar els decorats 
de 10 a 12h!

27 d’octubre de 20 a 22 h
Lloc: Espai Via Barcino

CALENDARI FESTIU

OLIVER SACKS:PLANTA 23
Cia. Art perquè PSI.
Dimarts 10 d'octubre a les 
18.30 h. Espai Foradada

EL COÑO DE 
LA BERNARDA
Cia. Señoras Bien.
Dissabte 25 de novembre
18 h. Dirigit per María Martínez i 
Dani Ruíz.

A principis dels anys 80, un grup 
de recluses de la Presó de Dones 
de la Trinitat Vella s’ajunta per a 
fer una peça teatral. “El coño de 
la Bernarda” mostra, en to de 
comèdia, un procés d’allibera-
ment pel qual van passar aques-
tes dones després de molts anys 
de prohibicions a causa del Rè-
gim. La companyia Señoras 
Bien és un grup de teatre nas-
cut l’any 2016 a partir del taller 
de Teatre per a Senyores que 
es porta a terme al Centre Cívic 
Trinitat Vella – Espai Via Barcino.
Repartiment: Manoli Aldomar, 
Mari Luz Ibáñez, Mari Hernán-
dez, Angela Huertas i Manoli 
Garrido

CASTANYADA

10-O, 
DIA MUNDIAL PER LA 
SALUT MENTAL

25-N, 
DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈN-
CIA DE GÈNERE

EL DIA SENSE 
COTXES
21 de setembre de 17:30 a 
19.30 h Lloc: Pl. de la Trinitat

Vine a construir la teva pròpia 
xapa antireflectant amb mate-
rials de reciclatge. 
Et sorprendràs!
La podràs penjar a la teva bici-
cleta, a la teva motxilla o allà on 
vulguis!
Organitza: Centre Cívic Trinitat 
Vella i Biblioteca Trinitat Vella 
J.Barbero

Art perquè PSI, és un grup de tea-
tre format per estudiants i profes-
sors de psicologia, de la FPCEE, 
de la URL, que es va constituir el 
2012, amb el convenciment que 
l’art és una via d’accés al co-
neixement i a la comprensió psi-
cològica de l’èsser humà.
En aquesta ocasió el grup ha tre-
ballant l’escenificació d’un guió 
que ha estat confeccionat entre-
llaçant fragments d’obres d’Oliver 
Sacks amb alguns textos propis.



31é ANIVERSARI DEL 
CENTRE CÍVIC!

DISSABTE 4/11

Trobada de puntaires
De 10 a 13 h, Espai Foradada

DILLUNS 6/11

Concert de corals
De 18:30 a 19:30 h
Espai Foradada
Organitza: Coral Trinitat Vella

DIMARTS 7/11

Concert en directe de la 
banda La Popular San-
sense.
De 19 a 20 h, a l'Espai Foradada

DIMECRES 8/11

ACTE CENTRAL:
Bateig de sales
Brindis popular i 
amenització musical.
A les 18.30 h, a l'Espai Foradada

DIJOUS 9/11

Exhibició de dansa fla-
menca i sevillanas
De 17 a 19 h, a l'Espai Foradada

Del 4 al 9 de novembre
Lloc: Centre Cívic - Espai 
Foradada
El nostre edifici del carrer Fora-
dada està d’aniversari i ho volem 
celebrar amb vosaltres. 
Proposem una programació ple-
na d'activitats i sorpreses! 
Demana més informació al 
Centre o consulta el web i 
Facebook.
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EL CASALET 
DE NADAL!
Del 27 al 29 de desembre 
de 10 a 13 h
Lloc: Espai Via Barcino

Torna el nadal més creatiu i 
divertit. Vine a gaudir de jocs, 
tallers i moltes activitats.
Cal inscripció prèvia.

EL PESSEBRE
VIVENT
22 de desembre de 18 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino

Torna un dels clàssics de nadal. 
Vine a a passejar pel pessebre 
més viu de la Trinitat Vella.

NADAL

El 26 d'octubre de 17:15 a 
19:15 h, vine a l'Espai Fora-
dada a participar del taller 
que oferim en el marc de la 

Tardor Solidària:
Temàtica: els drets dels infants

 - Pintura i customització 
d'una caixa per tal de cons-
truïr una escultura efímera

 - Creació de capgrossos 
per tal de poder lluïr-los al 
cercavila popular de l'acte 
central de la Tardor Soli-
dària.

LA TARDOR 
SOLIDÀRIA

ACTE CENTRAL DE LA 
TARDOR SOLIDÀRIA
Dissabte 11 d'octubre a 
les 12h.
Lloc: Plaça Orfila.

TS
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EXPO: WHEN WE 
WERE KIDS
Del 16/10 al 19/11. 
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella
Coorganitza: Centre Cívic Trinitat 
Vella i Biblioteca Trinitat Vella
Inauguració: divendres 3 de 
novembre a les 18.30 h
Més info a la pàg 22 de l'agenda.



ENTITATS AL CENTRE CÍVIC TRINITAT VELLA

ASSOCIACIÓ FLAMENCA 
DE LA TRINITAT VELLA

ASSOCIACIÓ DE RECER-
CA I DIVULGACIÓ DE LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA DE 
LA TRINITAT VELLA

BANDA DE MÚSICA 
“LA POPULAR SANSENSE”

CORAL DE 
LA TRINITAT VELLA

GRUP DE TEATRE NAIA

PUNTAIRES DE 
LA TRINITAT VELLA

ASSOCIACIÓ TEATRAL 
LA JARRA AZUL

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ESCAMOT DE LA 
SANTÍSSIMA TRINITAT

ASSOCIACIÓ MIRADA NETA

Tallers i actuacions adreçats al 
barri.
Dilluns, dimecres i divendres, de 
15.15 a 19 h

Recollida de fotografies i docu-
mentació. Itineraris.
Estem recollint fotografies de la 
transformació del barri de 1900 
a 1990.
Envia’ns les teves fotografies a 
amadortrini@hotmail.es
Reunions primer dijous de cada 
mes a les 20 h

Preparació d’actuacions.
Dimarts, de 17 a 19.30 h

Preparació d’actuacions.
Busquem veus masculines per a 
la nostra coral. Vine un dilluns a 
veure’ns!
Dilluns, de 18.30 a 21 h

Preparació d’actuacions teatrals. 
Per a més informació consulteu 
amb l’entitat.
Dilluns a la tarda.

Aprenentatge de la tècnica de 
boixets.
Dimarts, de 16.15 a 17.15 h

Formació i representacions tea-
trals, treball i tècnica actoral.
Cursos formatius i intensius.
Inscriu-te als nostres tallers. 
Si t’associes, gaudiràs de des-
comptes d’àmbit cultural.
Atenció presencial, tots els dime-
cres a la tarda, al Centre Cívic.
Més informació a: http://ja-
rraazul@jarraazul.com

Per a més informació: josepjor-
da1714@hotmail.com
Reunió cada dimecres, a partir 
de les 19.15 h

Grup de pares, mares, familiars i 
amics que treballen entorn de la 
infància i l’autisme.
Per a més informació: miradane-
ta@gmail.com
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SERVEIS AL CENTRE CÍVIC TRINITAT VELLA

Què és?
Es tracta d’un espai per oferir un 
suport integral a la programació, 
el desenvolupament i la conso-
lidació d'aquells projectes ela-
borats per entitats sense ànim 
de lucre i que poden comportar 
un benefici cap a la comunitat.

Quins serveis ofereix?
SUPORT A ENTITATS: 
Programa de suport i acompan-
yament a entitats culturals i so-
cials per al desenvolupament 
dels seus projectes. Aquest su-
port es pot traduir en suport 
a la difusió, col·laboració en 
la producció de l’espectacle, 
cessió d’espais i equips, etc.
L’equipament assigna un profes-
sional que fa un seguiment del pro-
jecte durant l’estada de l’entitat.

ESPAI DE TREBALL: 
Despatx habilitat en el Cen-
tre Cívic a on els participants 
del projecte poden disposar 
de: material d’escriptori, ordi-
nador i impressora amb Inter-
net, telèfon i mobiliari de treba-
ll. També s’habilita una bústia 
de recepció de correu postal.

COWORKING: 
Estratègia de treball que consis-
teix a coincidir en un mateix espai 
diferents entitats i projectes amb 
l’objectiu d’afavorir sinèrgies i pro-
moure punts de treball en comú.

ESPAI 0
VIVER D'ENTITATS

Servei adreçat a infants de 3 
a 5 anys. Espai que vol edu-
car en el lleure mitjançant el 
joc i el foment de la lectura.
De dilluns a dijous, de 17 a 19 h.

SALA DE JOCS INFANTILS

Punt d’informació i atenció a les 
dones.
Ofereix informació, formació i 
assessorament sobre tots els 
temes d’interès per a les dones: 
laboral, associatiu, cultural, edu-
catiu, violència, participació en 
activitats, etcètera. També disposa 
d’assessoria jurídica i psicològica.  
piad_santandreu@bcn.cat
Dilluns, dimecres i divendres, de 
9 a 12 h.
Dimarts i dijous, de 16 a 19 h.

PIAD SANT ANDREU

Dispositiu de suport a la inserció 
laboral per oferir informació, orien-
tació i formació als i les deman-
dants d’ocupació.
Atenció personalitzada amb cita 
prèvia. + INFO: 93 401 95 71

BARCELONA ACTIVA: 
“PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS”

Intercanvi d’habilitats entre veïns i 
veïnes que disposin de temps lliure.
Més informació: bancdel-
tempstr initatvella@gmail.com
Horari d’atenció: dimarts i dijous, 
de 16 a 18 h.

BANC DEL TEMPS A 
LA TRINITAT VELLA

Si tens una idea o projecte per 
desenvolupar, l'SDJ us donarà 
suport i assessorament per dur-lo 
a terme. Posa't-hi en contacte per 
convenir un dia de trobada, via 
facebook o a l'Espai Bàrcino; Di-
lluns, de 16 a 20 h.
www.facebook.com/sdj.natalia
sdjfranja@gmail.com

SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
JUVENIL

ATENCIÓ DEL TÈCNIC I  LA 
CONSELLERA DE BARRI

ART+

Adreça’t al Centre Cívic per a 
qualsevol dubte o consulta que 
tinguis per a la consellera o tèc-
nic de barri. Visites concertades.
Telèfon: 93 345 70 16


