
AGENDA 
D'HIVERN:
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 pro-
moció i difusió cultural i de tre-
ball comunitari de proximitat de 
la Trinitat Vella, un dels barris i 
nuclis 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 quintaforquins 
i les quintaforquines, de 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 del 2 al 13 de ge-
ner (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 15 de gener i 

acaben la setmana del 24 de 
març.

Inscriu-te del 2 al 13 de 
gener

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
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HOLA! 

Benvingudes i benvinguts,
Bon any!

 
Des del Centre Cívic et volem desitjar un magnífic 2018 i, per tal que 
així sigui, posem el nostre granet de sorra amb una programació 

molt variada i pensada per a tothom. 
Destaquem les activitats que presentem a continuació:

 
V ANIVERSARI DE L’ESPAI VIA BARCINO

Aquest any ens posem nostàlgics per celebrar el cinquè aniversari 
de Barcino. Apunta a l’agenda el 16 de febrer i vine a passar una 
estona divertida amb nosaltres! Enguany, també rebatejem el nom 

de les sales de l'equipament. 
No t'ho pots perdre! 

 
EL MES + MENUT

Al febrer, dediquem la nostra programació cultural a la petita infàn-
cia. Els més menuts de la casa tenen la seva pròpia programació al 
Centre Cívic. Consulteu la nostra agenda i veniu a gaudir en família!
  

EN COMUNITAT
Aquest trimestre posem en valor un dels projectes comunitaris per 
excel·lència, el Carnaval de la Trinitat Vella. El barri es transforma 
en un espectacle de colors que s’ha de viure en primera persona i 
al Centre Cívic tindrem una programació molt especial: la gimcana 
infantil de l'enterrament de la sardina, la quarta edició del mític con-

curs de truites i l'exposició de les disfresses.

TERRITORI BARCINO
A l’Espai Via Barcino, torna el cicle d’espectacles més canalla

 i transgressor. El 19 de gener. Imperdible!

EL MES EN FEMENÍ: Dones d'Art i Art&Mots
Al mes de març la dona és la protagonista. De la mà del nostre cicle 
cultural dedicat a la dona, ens aproparem a les vides de dues perso-

nes apassionants: Carmen Balcells i Peggy Guggenheim. 
A més aquest trimestre i dins del cicle Art&Mots, acollim l'exposi-
ció Bertederxdvgva d'Aguardiente, la fotogràfica Projecte Camille, 
resultat d'un taller d'art-teràpia, i el Camí de Fèlix de Maria José de 

Pablo; totes amb veu femenina.

Al 2018 continuen les activitats al Centre Cívic, no hi pots faltar!
Endavant! 

Entreu al Centre Cívic, és casa vostra.
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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€*

 
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€*

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 6 a 12 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€*
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TEATRE I ARTS 
ESCÈNIQUES
(de 5 a 9 anys)

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 (de 5 a 9 anys): 
Divendres, de 17.15 a 18.15 h 
Lloc: Espai Foradada
Preu: 18€*

 

*Preu promocional Infància i Joves *Preu promocional Infància i Joves

+

IOGA KUNDALINI

COS, DANSA I BENESTAR

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€ 

DANCE HALL / 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€* 

TEEN
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GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA

COS, DANSA I BENESTAR

Gimnàstica suau en la qual tre-
ballaràs de manera no agres-
siva la musculatura del sòl pel-
vià 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: 35€ (un dia) 55 € (2 dies)

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€ 

SAMBA
CONTEMPORÀNIA
Dimecres, de 19.30 a 21 h   
Lloc: Espai Via Barcino
Preu: 35€ 

Descobreix aquesta popular 
dansa brasilera, d’origen afri-
cà, caracteritzada pels seus 
moviments rítmics i l’alegria de 
la música que l’acompanya. 

+

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: 35€ (un dia) 55€ (2 dies)



“GET-FIT!”
Posa’t en forma!
Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
Lloc: Espai Foradada; 
Preu: 35€

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!

Dilluns, de 18 a 19 h     
Lloc: Espai Foradada
Preu: 35€ 

TONIFICACIÓ 
I ESTIRAMENTS
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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 
complets que hi ha: tonifica, mi-
llora el fons físic i dóna benes-
tar mental. Amb aquest taller 
t’acompanyem en la teva ini-
ciació, oferint-te les claus per 
dur a terme una pràctica del 
running segura i progressiva 
segons les teves necessitats. 

+

Dilluns, de 19 a 20 h     
Lloc: Espai Foradada
Preu: 35€ 

INICIACIÓ AL RUNNING
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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 prendre apunts.
L’import dels taller es pagarà mitjançant tarja de crèdit (on-line) o a travès de paga-
ment a l'entitat bancària, però la quota d'ingredients s’abonarà el primer dia de classe 
al professor/a. 

N!

COQUES SALADES AMB PRODUCTES DE TEMPORADA 

Dimarts 30 de gener, de 19.15 a 21.15 h 
Lloc: Espai Foradada; Preu: 6€ + 5€ d’ingredients 

SOPES DEPURATIVES “BYE BYE FAJA”

Dimarts 27 de febrer, de 19.15 a 21.15 h 
Lloc: Obrador del Forn Trinitat; Preu: 6€ + 5€ d’ingredients

MENÚ DE QUARESMA
Dimarts 13 i 20 de març, de 19.15 a 21.15 h 
Lloc: Espai Foradada
Preu: 12€ + 10€ d’ingredients

Després dels tiberis i els excessos de les festes nadalenques, el 
millor pla és netejar l’organisme a partir d’una alimentació sana 
i equilibrada que ens ajudi a eliminar les toxines. Res millor que 
aprendre les receptes d’unes sopes saludables i ben calente-
tes per encarar la resta de l’hivern mentre cuidem el nostre cos.. 

Tornen els tallers culinaris amb més èxit del Cívic! Reprenem la nostra 
col·laboració amb el Forn Trinitat per oferir-vos un taller de coques 
salades amb productes d’hivern que es realitzarà a l’obrador del forn. 
No perdeu l’oportunitat de cuinar en un obrador tan emblemàtic!

Ja arriba la Setmana Santa amb les seves tradicions i la meravellosa 
gastronomia vinculada a aquestes dates! 
Revisitem les receptes tradicionals per gaudir d’una gran varietat 
de plats de peix, verdures i infinitat de dolços. Sembla mentida que 
sigui una època d’abstinència! La quaresma està plena de propostes 
culinàries molt llamineres... Si us manca inspiració, veniu a descobrir 
aquestes suculentes receptes amb nosaltres! 
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RECURSOS I CREATIVITAT

TEATRE I ARTS 
ESCÈNIQUES - JOVES
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: Gratuït
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 i ma-
quillatge que es veuen 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 l'oratòria...

Dilluns 22 de gener de 18 
a 19.30 h; Lloc: Espai Foradada
Preu: Gratuït
Organitza: La Fàbrica del Sol

Has mesurat mai l’eficiència ener-
gètica de casa teva? Tens la casa 
ben aïllada tèrmicament? 
Com pots actuar per aprofitar mi-
llor l’energia?
L’eficiència energètica és la ca-
pacitat de minimitzar els recur-
sos energètics utilitzats a l’hora 
d’aconseguir un determinat grau 
de confort. 
En aquest taller veurem els ele-
ments a tenir en compte per de-
terminar el grau d’eficiència ener-
gètica d’un edifici i descobrir les 
possibilitats que tenim a l’abast 
per a  millorar l’eficiència energè-
tica en els interiors dels habitat-
ges, des de la substitució d’ins-
tal·lacions a les mesures low cost 
i ajudes específiques.

MESURES PER LA 
MILLORA ENERGÈTICA 
DE LA LLAR

Dilluns 19 de febrer 
de 18 a 19.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: Gratuït
Organitza: La Fàbrica del Sol

Quins usos elèctrics fan incre-
mentar més el consum? Pagues 
per tenir la potència que ne-
cessites? Quines mesures pots 
adoptar per reduir el seu cost? 
Quines intervencions tindran 
major impacte?
L’objectiu és conèixer els termes 
energia i potència i identificar en 
cada cas quins aparells o elec-
trodomèstics consumeixen més 
electricitat, replantejar els hàbits 
i usos relacionats amb l’electri-
citat, reduir el consum elèctric, 
promoure l’estalvi  i contribuir a 
cuidar els recursos dels quals vi-
vim. No hi ha solucions úniques, 
cada llar té les seves singulari-
tats i cada família necessitats i 
costums diferents!

L’ELECTRICITAT 
A RÈGIM

Dimecres de 18 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino

A Peluquitas donem la volta als 
estereotips, jugant amb la imatge 
a través de la fotografia. Si t'in-
teressa el maquillatge, la perru-
queria, la fotografia i les xarxes 
socials, aquest és el teu espai! 
Aquesta activitat està coorga-
nitzada pel Centre Cívic, els 
Educadors de carrer de la Franja 
Besòs i el Servei de Dinamització 
Juvenil de Trinitat Vella.

PELUQUITAS +

N!

N!



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 
partir del 2 de gener.

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 feina 
desinteressada que fan 
dia rere dia amb nosaltres.

TALLERS VOLUNTARIS

Dilluns i divendres, de 17.30 a 
18.30 h; Professora: Zineb Louati 
Bouchema

INFANTILS

ENGLISH 4 KIDS 
(de 8 a 12 anys)

Divendres, de 19 a 20 h
Professora: María José 
Salamanca

HIP HOP DANCE - MINI

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.
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Divendres, de 17.30 a 19 h
Organitza: Stop Accidents
Espai per a tota aquella persona, 
sola o acompanyada, que desitgi 
dedicar-se un temps a si mateixa 
en pro del seu benestar. S’afavo-
reix un riure profund, ajudant a 
alliberar estrès i tensions.

RISOTERÀPIA



TALLERS VOLUNTARIS

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 contemporani. 
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 actitud, 
no una talla!
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Grup 0: dijous, de 18.30 a 19.30 h
Grup 1: dijous, de 19.30 a 20.30 h
Professora: Manoli Aldomar

SEVILLANES 0 i 1

TALLERS DE LES 
ENTITATS I SERVEIS

SDJ
Dilluns, dimecres i divendres, de 
16 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino.

CREW12: Dijous de 17:30 a 
19.30 h. Tallerista: Aitor Pérez.
Aprenem plegades a conèixer 
una dels vessants de la cultura 
Hip Hop, la del
MC, a través de la composició i 
la interpretació musical.

PELUQUITAS:
Dimecres de 18 a 20 h
A Peluquitas li donem la volta 
als estereotips, jugant amb la 
imatge a través de la fotografia. 
Maquillatge, fotografia, xarxes 
socials… Aquesta activitat 
compta amb el suport dels 
Educadors de carrer de la Franja 
Besòs i el Centre Cívic de
Trinitat Vella.

SERVEI DE 
DINAMITZACIÓ JUVENIL

La sala jove és un espai obert 
per tal d’oferir activitats, tallers i 
projectes als joves del barri en 
funció dels seus interessos. 
La Sala Jove obre de dilluns a
dijous de 17.30 a 19.30 h (12 a 
17 anys).
Sala de noies: divendres, de 
17.30 a 19.30 h.
Per a més informació: dilluns a 
divendres, de 16 a 18 h. 
Lloc: Espai Via Barcino

SALA JOVE



FLAMENC I HIP HOP
Flamenc:
Infantil: dilluns i dimecres, de 
17.15 a 18 h
Joves: dilluns i dimecres, de 
18.15 a 19 h
Adults: dilluns i dimecres, de 
19.15 a 20 h i dijous de 18.15 a 
19 h.
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.

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

BARCELONA ACTIVA

Coaching laboral 8 h
Manipulació d'aliments 10 h
Taller recerca de feina 4 h. 

+INFO: 93 401 95 71

Taller obert a tothom. La bufan-
da de la iaia és donar sentit a 
la vida a través de l'artesania, 
sabent que el que fas ajuda a 
apoderar les persones grans. 
Organitza: Amics de la Gent 
Gran. Dimecres 24 de gener, 
17.30 a 19 h.
Lloc: Espai Via Barcino
www.labufandadelaiaia.org

LA BUFANDA DE LA IAIA



PROGRA-
MACIÓ
CULTURAL

EXPOSICIONS ART & MOTS 
+ RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES

DONES D'ART

ESPECTACLES INFANTILS

TERRITORI BARCINO

EL MES + MENUT

EL MES EN FEMENÍ

CARNESTOLTES '17

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

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.

EN 
FEMENÍ

F

CREAT AL 
CENTRE CÍVIC

ART

Sér Sénsibles

ESPECIAL
CARNESTOLTES!



BERTERDERX DE VGVA
fotografia i fotomuntatge, objecte, arts digitals i música electrònica

Del 15 al 30 de gener (Work in progress) 
Exposició de l'1 al 31 de febrer; Lloc: Espai Foradada
Artista: Aguardiente
DJ session + Inauguració: dijous 8 de febrer a partir de les 18 h.

Bertederxdevguv (Verterdero de Agua) és com la síndrome de 
Diògenes Millenial.

És a dir, "Bertederxdevgva" és tota la brossa que no trobaràs a 
la xarxa social de ningú, les fotos que guarden sense saber quan 
les utilitzaran i els peus de foto que mai s'atreviran a publicar.

Bertederx neix del pur modernisme, traper i trasher. "Berterderx" 
fa referència a aquesta "basura" que podreu trobar a l'exposició 
i a la vegada a la plataformade l'artista (Aguardiente), on óbvia-
ment, no trobaràs ni la meitat de deixalla que trobaràs al Berte-
derx.

Així que, si la teva intenció en veure l'obra es qualficar-la com 
"una merda", no aconseguiràs mai desqualificar-la.

"@bertederxdevguv: Berterderx es com un diario secreto de mier-
da escrito a las 3 de la mañana al acordarse de algo con un rotu-

lador lila porque no tienes un boli a mano. Ni a pie."

"@bertederxdevguv: Lo de secreto es relativo, porque nunca sa-
brás quién cojones lo ha leído si lo tienes tirado por tu habitación"
Inici Inauguració:18 h / Inici Dj Session: 18.30 h

FART



PROJECTE CAMILLE
 fotografia vivencial i objectes

Del 15 al 30 de gener (Work in progress) 
Exposició de l'1 al 31 de febrer.
Inauguració Dijous 15 de febrer a les 18 h: Lloc: Espai Via Barcino

El nostre projecte es denomina 'Camille' en honor a l'escultora 
Camille Claudel a qui avui reconeixem per defensar, fins i tot en 
el seu injust tancament, el seu dret a crear. 

El projecte Camille busca construir un espai de trobada i crea-
ció a través de l’Arteràpia. Dirigit per i per a dones, proposem 
aquesta recerca d’allò propi per mitjà dels materials, del vincle 
i del treball artístic. Investiguem, juntes, aquests llocs de no-
saltres mateixes que ens fan creadores, creadores de la nostra 
pròpia existència.

L'exposició es dedica a mostrar algunes petjades d'aquest camí 
emprès. Fotografies, peces i materials que ens submergeixen en 
la noció de procés, de trànsit inacabat, viu, que ens suggereix la 
reflexió sobre el nostre propi caminar. 
És una invitació a la curiositat i a la sorpresa que ens produeix 
una mirada, a través del forat en la paret, al taller de l'artista, a 
l'espai íntim de la creadora.
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EL CAMÍ DE FÉLIX
dibuix i pintura

Del 5 al 31 de març Lloc: Espai Foradada
Artista: María José de Pablo Álvarez
Inauguració: Dijous 8 les 18.30 h

“El camí de Félix” és una aproximació a la vida del notori 
zoòleg, professor d’etologia i una de les figures de la televisió 
més influents i controvertides en l’àmbit de la natura, del seu 
estudi i la seva defensa a Espanya i a altres indrets del món. 

Amb ella vull fer arribar l'interès que Félix sentia per la na-
tura i com la gaudia i feia partícip a tothom a través de 
la important tasca de divulgació i dedicació personal.

En aquesta exposició, faig un recorregut a través dels ani-
mals i països que més el van marcar, i d’altra banda, vull re-
flectir l’espectacle de la natura amb formes i colors har-
moniosos per a fer volar la imaginació de l’espectador.

Els materials que utilitzo són: el guix, el llapis i les aquarel·les, 
entre d’altres.
El que més vull destacar és el meu cor, ja que el poso al cent per 
cent per transmetre a tothom la força i positivitat de les meves 
obres, i per connectar les emocions del paper amb els senti-
ments de la gent. 
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DISFRESSES DE CARNESTOLTES
vestuari i indumentària

De l'1 al 31 de març 
Lloc: Espai via Barcino

El barri de la Trinitat Vella es disfressa de Carnestoltes oferint 
amb les seves entitats una de les festes més grosses de la ciutat 
de Barcelona. 

Despres de la gran celebració, vine al cívic a veure les disfres-
ses d'aprop i aprecia tots els detalls! 
S'exposaràn les reals que van portar les diferents comparses de 
la festa.

No t'ho perdis!

F

Procés participatiu: 
Noves carrosses de Reis
Del 4 al 12 de gener
Lloc: Espai Foradada

Les carrosses de la Trinitat Vella es renoven i tu ets una part molt 
important. S'obre un procés participatiu on els veïns i veïnes del 
barri hi teniu molt a dir!

Apropa't al Centre Cívic a conèixer les propostes dels tres dis-
senys i vota quin és el que més t'agrada. El disseny guanyador 
serà l'escollit per a la construcció de les noves carrosses.



DONES D'ART

El paper de la dona en la història de l’art ha estat polièdric: creadora, 
inspiradora, catalitzadora, avantguardista, trencadora... L’hem vista 
en primera línia com a artista, com a musa, com a element vehicular 
d’altres personalitats o col·legues, en definitiva com a protagonista 
directa o indirecta del fet artístic. 
Tanmateix, la seva petjada es manté oculta encara en un dels ter-
renys del món de l’art més decisius: el mecenatge. Tradicionalment 
masculina i aristocràtica, la figura estereotipada del mecenes al llarg 
de la història s’ha associat a homes de famílies poderoses, ja fos per 
la seva vessant política, econòmica o cultural. El paper de la dona 
finançadora, possibilitadora, visionària, intel·ligent i estratègica comer-
cialment, poderosa en definitiva en el context de l’art i la cultura, ha 
restat marginal i silenciat. Aquest fet no s’ajusta a la realitat històrica, 
en la qual podem observar dones que, des de l’Edat Mitjana fins a 
l’actualitat, van promocionar artistes, van adquirir grans peces, van 
crear col·leccions indispensables amb el millor art que les envoltava, 
i en van fer exposició i difusió privada i pública a través de les seves 
galeries.
El Dones d’Art 2018 posa el focus precisament en el mecenatge 
femení, en la tasca de la dona com a col·leccionista i emprene-
dora dins del món de l’art, emfatitzant la seva tenacitat, la seva 
modernitat, el seu coratge i llibertat, com a factors decisius i 
sovint revolucionaris del seu llegat. 

CARMEN BALCELLS
1 de març a les 18.30 h. 
Teatre del Centre Cívic (Sala Entre Candilejas)

Carmen Balcells i Segalà (Lleida 1915- Barcelona 2015) va ser 
una de les agents literàries més poderoses i influents del món, 
convertint-se en la Gran Dama (o dama de hierro) de les lletres his-
panes, sense haver publicat mai ni una sola línia. Intel·ligent, bri-
llant, tenaç, incansable...“La Balcells” o la “Mamá Grande”, com la 
va batejar Vargas Llosa, parafrasejant una obra de Gabo (Gabriel 
García Márquez), va revolucionar el mapa literari internacional 
canviant per sempre la situació d’inferioritat de l’escriptor davant 
el mercat editorial. En un camp verge aleshores, ella va esdevenir 
pionera en la batalla pels drets d’autor des de l’agència literària 
Carmen Balcells, que va crear l’any 1960. En pocs anys, va acon-
seguir establir nous mecanismes de contractació a favor dels au-
tors, eliminant els contractes vitalicis i altres excessos editorials.
Així mateix, va ser l’artífex del famós boom llatinoameri-
cà, convertint Barcelona en la capital de la literatura hispa-
noamericana i donant-la a conèixer a la resta del món. Exer-
cint d’autèntica mecenes, va procurar sous a escriptors de 
gran talent literari (però de carrera incipient) perquè es po-
guessin dedicar en exclusiva a escriure, sense preocupar-se 
de qüestions materials; entre ells, dos dels seus sis Pre-
mis Nobel: Gabriel García Márquez i Mario Vargas Llosa. 
Pablo Neruda, Julio Cortázar, Camilo Jose Cela, Isabel 
Allende, Ana María Matute, Miguel Delibes, Juan Goytiso-
lo...són alguns dels imponents noms que van figurar en la 
seva cartera de clients, que va superar els 200 escriptors.

F



 L’imperi literari que va aixecar es va convertir en el més important 
del món hispà i un dels més importants de tot el planeta. La seva 
preeminència cultural, la va apropar al poder en nombroses oca-
sions: va seure a la taula de Fidel Castro a Cuba, a la de Felipe 
González, José María Aznar o Pasqual Maragall, entre d’altres.
Intuïtiva, astuta, afectuosa, generosa, ambiciosa i lluitadora, La 
Balcells va escollir la revolució per davant de la resignació o el 
somni. Va decidir transformar l’Art de la Literatura en un espai més 
just i digne per als seus veritables protagonistes: els escriptors. 

ARTF



PEGGY GUGGENHEIM
22 de març a les 18.30 h
Teatre del Centre Cívic (Sala Entre Candilejas)

Alliberada, excèntrica i milionària, tradicionalment s’ha carica-
turitzat a la Marguerite Guggenheim Seligman (Nova York 1898 
– Pàdua 1979) com una rica hereva jueva, capriciosa i ocio-
sa, que va col·leccionar quadres i marits com a divertimento. 
Per bé que provocadora i extravagant, la Peggy Gugguenheim 
és en realitat una de les grans col·leccionistes i mecenes de l’art 
del s. XX. La seva descoberta inicial de l’Art Avantguardista eu-
ropeu, que es va produir arrel d’una feina juvenil que va realitzar 
en una llibreria especialitzada novaiorquesa, la va portar al París 
dels anys 20. Allà, ràpidament va entrar en contacte amb artis-
tes i escriptors dels grans corrents renovadors de l’entreguerres. 
Els trencaments, la radicalitat, la innovació que reclamaven les 
noves avantguardes van encaixar amb la decisió vital de la Peggy 
de defugir els convencionalismes i preceptes femenins de la vida 
burgesa que li exigia l’elit judeo-alemanya a la qual pertanyia.   
De la mà de Marcel Duchamp, Jean Cocteau i Herbert Read, va 
ampliar i aprofundir els seus coneixements sobre Art Modern, 
convertint-se en galerista i àvida col·leccionista del millor art 
d’Avantguarda. Va rescatar de París una gran quantitat d’obres de 
“l’art degenerat” proscrit pels Nazis: “un quadre al dia” va ser el 
seu lema i objectiu durant la França ocupada, que li va permetre 
comprar peces excepcionals a preus molt baixos. Després que el 
Museu del Louvre es negués a protegir i custodiar la seva col·lec-
ció afirmant que era “massa moderna”, va fugir del vell continent 
emportant-se a Nova York totes les seves pintures i bona part 
dels artistes, als quals va salvar ajudant-los a fugir del nazisme i 
proporcionant-los un subsidi durant la seva instal·lació als EUA.   
La galeria-museu Arts of this Century, que va obrir a Manhat-
tan, va esdevenir el nou epicentre de l’escena avantguardista, 
propiciant de manera fonamental i decisiva el pas del Surrea-
lisme a l’Expressionisme Abstracte de Pollock, entre d’altres. 
Peggy Guggenheim és pel seu caràcter, la seva his-
tòria i el seu llegat una autèntica Dona d’Art.  

F



Els espectacles infantils es fan a les 12h al teatre del Centre Cívic, 
entrada pel C/Alt, tret no s'indiqui el contrari a la descripció.
La programació de les representacions rau en la voluntat d'apropar als infants 
espectacles de qualitat com a eina pedagògica i de descoberta de les arts, 
la creació i l'expressió.

Dissabte 20 de gener a les 12 h
Cia. El mes tumacat
Titelles
Lloc: Espai Foradada – Sala “Entre Candilejas”

EL JOAN SENSE POR

De la mà d'un dels contes més coneguts dels germans Grimm par-
larem d'una cosa que tots tenim, la por. Què és la por? És bo sentir 
por? I els monstres, en tenen de por? Doncs en Joan no sap què és 
la por... La busquem? Agafa la maleta i acompanya a en Joan en un 
viatge ple de diables de foc, fantasmes de pirates i monstres terribles!!! 

ESPECTACLES INFANTILS

Cia. Roseland musical 
Objectes, música i dansa
Dissabte 24 de febrer a les 12 h
Lloc: Espai Foradada – Sala “Entre Candilejas”

UN DIA

En un racó de bosc, entre bolets i fulles que amaguen sorpre-
ses, dorm el nostre personatge acaronat per  una dolça melo-
dia. En despertar, la seva curiositat l’empaitarà i anirà descobrint  
com és “UN DIA”  per als més menuts en una gran ciutat… Mit-
jançant diferents objectes escenogràfics, sons, música, gest i dan-
sa, aquest personatge de conte trobarà la complicitat amb els me-
nuts que podran identificar i participar de les activitats quotidianes! 

F

Cia. La Boia Teatre
Titelles
Dissabte 17 de març a les 12 h
Lloc: Espai Foradada – Sala “Entre Candilejas”

EL VIATGE MÉS BONIC DEL MÓN



EL MES + MENUT

GIMCANA DE 
L'ENTERRAMENT DE 
LA SARDINA
14 de febrer a les 17.30 h
Lloc: Espai Via Barcino

CALENDARI FESTIU

Més info a l'apartat de Carnestoltes '17.

TERRITORI BARCINO

19 de gener a les 18.30 h
Lloc: Espai Via Barcino 

RICARDO CORNELIOUS

Espectacle de monòlegs des del 
Clown! Ets sents transgressor? 
Aquest és el teu cicle! Territori Bar-
cino és el nostre espai més canalla 
on programem un seguit d’espec-
tacles de petit format que, de ben 
segur, et sorprendran. 
Reserva't el 19 de gener a les 
18:30h. Lloc: Espai Via Barcino 

DÓNDE ESTÁN LOS 
LÍMITES?
Cia. Perfil Frontal
Dissabte 27 de gener,
a les 17 h
Lloc: Espai Foradada – 
Sala “Entre Candilejas”

ART

Cia. Roseland musical 
Objectes, música i dansa
Dissabte 24 de febrer a les 12 h
Lloc: Espai Foradada – Sala 
“Entre Candilejas”

UN DIA

Més info a l'apartat d'espectacles 
infantils.

CONCERTS COM A CASA

Dijous 8 de febrer a partir de les 18 h.
Vinculat a la inaugiració de Bertederxdevgva

SALVADISCOS (DJ Session)

"Salvadiscos és un col·lectiu de dj.’s que fan gaudir les orelles, fan 
moure el body i a la vegada alimenten l’ànima d’aquells i aquelles 
presents als clubs i espais d’oci de les vetllades barcelonines. Un 
temps fa que es dediquen a rescatar caixes plenes de vinils de 
soterranis i trasters abandonats, per cercar autèntics tresors amb 
una clara finalitat de la qual ens sentim partícips, la de compartir 
bona música. Soul, Hip Hop, Dub, Disco, Techno i House així sona el 
col·lectiu Salvadiscos."

Durant el mes de febrer el Centre Cívic 
obre les portes als més petiits de la casa. 
Aquest cicle cultural ofereix activitats i 
espectacles pensats especialment per un 
públic familiar amb infants de 0 a 3 anys 
d’edat amb l’objectiu de sensibilitzar-los 
en les arts escèniques i les activitats cul-
turals.

A través de diferents situa-
cions es qüestionen algunes 
conseqüències de l’absència 
de límits en l’educació i a les 
relacions de “parella”.

Divendres 23 de febrer a les 18 h
Lloc: Espai Via Barcino

GIMCANA DE TEXTURES

Espectacle sensorial destinat a pe-
tita infància on treballarem diferents 
aspectes a través dels sentits.
No t'ho perdis!



CINEFÒRUM: 
LA FUENTE 
DE LAS MUJERES
9 de març a les 17.30 h
Lloc: Espai Foradada

EL MES EN FEMENÍ

DONES D'ART:
CARMEN BALCELLS
I PEGGY GUGGENHEIM
Vine a conèixer les dones que 
varen canviar la història.
Més info a la pàg.

CARMEN BALCELLS
1 de març a les 18.30 h
Lloc: Teatre del Centre Cívic

PEGGY GUGGENHEIM
22 de març a les 18.30 h
Lloc: Teatre del Centre Cívic 
(Sala Entre Candilejas)

F

En un petit poble d'Orient Mitjà, 
la tradició exigeix que les dones 
vagin a buscar aigua, sota un 
sol que crema, a la font que neix 
dalt de la muntanya. Leila, una 
jove casada, proposa a la resta 
de dones una vaga de sexe: no 
mantindran relacions sexuals fins 
que els homes col·laborin amb 
elles amb el transport de l'aigua 
fins al poble.
Organitza: Taller de Relaxació 
per a Dones (Centre de Salut 
Mental d'Adults i Servei d'Inter-
culturalitat de Sant Andreu)

Més info a l'apartat Art&Mots

EXPOSICIÓ: 
EL CAMÍ DE FÈLIX

Del 5 al 31 de març
Artista: Maria José de 
Pablo Álvarez
Lloc: Espai Foradada

F
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Més info a l'apartat Art&Mots

EXPOSICIÓ: 
DISFRESSES 
DE CARNAVAL

De l'1 al 31 de març
Lloc: Espai Via Barcino

EL CASALET DE
SETMANA SANTA
Del 27 al 29 de març
De 10 a 13 h
Lloc: Espai Via Barcino

La Setmana Santa més creativa 
arriba a la Trinitat Vella. Jocs i 
activitats per als més petits de la 
casa.Cal inscripció prèvia.
Preu: 1€ per dia

V ANIVERSARI 
DE L'ESPAI 
VIA BARCINO

Divendres 16 de febrer,
a les 18 h
5è Aniversari de l'Espai Via Barci-
no. Aquest any ens posem nostàl-
gics rememorant el passat de l'Es-
pai com a ambulatori i  rebategem 
les sales de l'equipament. Veniu a 
celebrar-ho amb nosaltres!

IV
CONCURS DE TRUITES
Dijous 8 de febrer. 18 h
Lloc: Espai Via Barcino

IV concurs de truites a l'Espai 
Via Barcino
Torna el nostre mític concurs de 
truites. Clàssiques, divertides, 
minis... Fes la
teva i sorprèn-nos!
Cal inscripció prèvia

CARNESTOLTES 17'

GIMCANA DE 
L'ENTERRAMENT 
DE LA SARDINA

Dimecres 14 de febrer
Lloc: Espai Via Barcino

Una gimcana d'allò més diverti-
da per a que els més petits de la 
casa s'ho passin en gran. 
Cal inscripció prèvia.



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

GEGANTS I CAPGROSSOS 
DE LA TRINITAT VELLA

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 18 a 20 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: 
trabucairestrinitat@gmail.com
Reunió cada dilluns a partir de 
les 19:15h

Som una entitat de cultura popu-
lar al barri. Participem en dife-
rents intercanvis amb altres barris 
de Barcelona i pobles de Cata-
lunya, durant tot l'any. Els nostres 
Gegants són el Daniel i la Teresa, 
els dos forners del barri i des-
prés tenim als quatre capgrossos 
que són el Nus, la Meridiana, la 
Ronda i el Embus. Si vols parti-
cipar amb nosaltres no dubtis a 
posar-te en contacte:
(telèfon/mail): ruben.trinitat@
hotmail.com
Paquiidominguez@hotmail.com
jose26101996@gmail.com 
Facebook: Gegants Capgrossos 
Trinitat Vella
Instagram: @gecaptrinitatvella



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 tre-
ball. També s’habilita una bús-
tia 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 psicològi-
ca.  Pots demanar cita prèvia de 
manera presencial els dimarts de 
12 a 13 h i dijous de 17 a 18 h i a 
través del telèfon 938324626.

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 et donarà su-
port 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.
sdjfranja@gmail.com

SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
JUVENIL (SDJ)

ATENCIÓ DEL TÈCNIC I EL 
CONSELLER DE BARRI

ART+

Adreça’t al Centre Cívic per a 
qualsevol dubte o consulta que 
tinguis pel conseller o el tècnic 
de barri. Visites concertades.
Telèfon: 93 345 70 16


