
TALLERS DE LES ENTITATS I SERVEIS  

Per a més informació sobre les activitats formatives i les inscripcions a aquestes, cal contactar 

directament amb cada servei o entitat

TALLERS SDJ 

PELUQUITAS 
Dimecres de 18 a 20 h  
Espai Via Barcino  
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.  

SALA D’ESTUDI 
De dilluns a dijous de 17 a 19 h  
Espai Via Barcino  
Sala d’habits d’estudi, espai de reforç 

escolar per a joves que estàn cursant l’ESO 

acompanyat d’una referent educativa.  

SALA JOVE 
De dilluns a dijous de 17.30 a 19.30 h (de 
12 a 17 anys)  
Lloc: Espai Via Barcino  
La sala jove és un espai obert per tal 

d’oferir activitats, tallers i projectes als 

joves del barri en funció dels seus 

interessos.  

+info: De dilluns a divendres de 16 a 17.30 

h  

SALA DE NOIES  
DIvendres de 17.30 a 19.30 h  
Espai Relacional només per a noies.  

CREW12  
Dijous de 18 a 20 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.  

FEM LLEURE A LA TRINI 
Dilluns de 16 a 20 h  
Lloc: Espai Via Barcino  
Projecte de joves majors de edat del barri 

destinat a fer seguiment de l’itinerari 

laboral i formatiu a través del lleure.  

CSMA 

TEATRE 
Dimecres d’11 a 13 h  
Lloc: Espai Foradada  

PLA DE BARRIS I 

FUNDACIÓ SURT 

JO TAMBÉ HI PARTICIPO!  
Dijous i divendres a les 10 h 
Lloc: Espai Foradada  
Projecte educatiu de suport al futur de 

dones joves Ets una jove d’entre 16 i 35 

anys? T’agradaria practicar un esport com 

el criquet o altres? Vols fer amigues i estar 

en un espai tranquil i de confiança? Vols 

aprendre com trobar feina? O millorar la 

salut? O ser més feliç? Pregunta per l’Espai 

de trobada de dones joves i esport. O pots 

trucar-nos al 650 54 01 15.  

AULA AMBIENTAL DE 

SANT ANDREU 

II PASSEGEM PEL RIU 
Diumenge 17 de març de 10 a 13 h  
Coorganitzat amb la Fundació APIP-ACAM, 
Servei d’Interculturalitat i altres entitats i 
serveis de la franja Besòs. En el marc de 
l’Aiguart. 
Redescobrirem l’entorn natural del riu 

Besòs, un indret tant proper com 

desconegut als nostres barris. Sortirem de 

la llosa de Trinitat Vella i Bon Pastor a les 

10 h i recollirem més participants a les 

10.30 a la llosa de Baró de Viver.  



XARXA SENSE 

GRAVETAT 

CUINA DE SUPERVIVÈNCIA  
Dilluns 15 a 17 h  
Lloc: Espai Foradada Del 4 de febrer al 8 
d’abril (10 sessions)  
Facilitadora: Carmen Gómez  
Dirigit a totes aquelles persones sense 

coneixements previs que vulguin iniciar-se 

en el món de la cuina i aplicar-la en el dia a 

dia. S’elaboraran receptes senzilles i 

assequibles, amb productes saludables i de 

temporada. Vine a aprendre les tècniques 

bàsiques de cuina i surt amb recursos per 

sobreviure a tot arreu.  

DANSA TEATRE INCLUSIVA  
Dilluns de 19 a 20.30 h  
Lloc: Espai Via Barcino  
Facilitador: Emilio Bravo 
Un espai creatiu on treballem tècniques de 

Dansa Contemporània, Dansa-Teatre i 

improvisació per promoure l’expressió 

artística entre persones amb capacitats 

mixtes respectant els límits i les 

possibilitats de cadascú. Un intercanvi 

d’experiències i cossos diversos on tothom 

pot ballar i experimentar en moviment.  

Calendari: Del 4 de febrer al 8 d´abril (10 

sessions). 

SERVEI 

D’INTERCULTURALITAT 

DE SANT ANDREU I 

XARXA SENSE 

GRAVETAT  

TALLER DE RELAXACIÓ I ESTIRAMENT 

PER A DONES 
Dilluns de 10 a 11.30 h  
Del 14 de gener al 8 d’abril (13 sessions)  
Lloc: Espai Foradada Inscripcions 
presencials els dilluns a les 10 h.  
Amb la col·laboració del Centre Cívic de 

Trinitat Vella.  

BARCELONA ACTIVA  

COACHING LABORAL  
2 EDICIONS:  

14, 16, 18 i 21 de gener i 4, 6, 8 i 11 de 
març, de 10 a 12.30 h  

CURS D’INICIACIÓ A LA 

INFORMÁTICA  
Del 4 al 25 de febrer, de 10 a 13 h a l’Escola 
d’Adults.  

TALLERS D’INICIACIÓ A LA 

INFORMÀTICA  
20 i 27 de març, de 10 a 14 a la Biblioteca.  

CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 
25 i 26 de març, de 9 a 14 h. 


