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Agenda Primavera’19

HOLA PRIMAVERA!

 
Ja desperten les flors i el carrer es guarneix 

de colors. Fresques les albades ens recorden 
que ja s’apropa el bon temps. La Trini i el Cen-
tre Cívic es preparen per a la seva primavera 

personal, una agenda carregada de propostes 
culturals i festejos, on adults i infants es donen 
la mà amb la música, el teatre i els projectes 

artístics de les nostres residències.
Gireu la pàgina i gaudiu de les nostres activi-
tats, com més ens agrada a nosaltres: juntes, 

somrient i gaudint de la vida!

Ya despiertan las flores y la calle se llena de 
colores. Frescos los amaneceres nos recuer-

dan que ya se acerca el buen tiempo. La 
Trini y el Centro Cívico se preparan para su 

primavera personal, una agenda cargada de 
propuestas culturales y festejos, donde adul-
tos y niños se dan la mano con la música, el 
teatro y los proyectos artísticos de nuestras 

residencias.
Girad la página y disfrutad de nuestras activi-
dades, como más nos gusta a nosotros: jun-

tas, sonriendo y disfrutando de la vida!

 مرحباً،بفصل الربيع

 تستيقظ الزهور بالفعل والشارع ميلء باأللوان. تذكرنا الشمس

 الطازجة بأن الطقس الجيد يقرتب. يستعد مركز تريني واملركز املدين

 لربيعهم الشخيص ، وهو جدول ميلء باملقرتحات الثقافية

 واالحتفاالت ، حيث يتعاون الكبار واألطفال مع املوسيقى واملرسح

واملشاريع الفنية ملساكننا. قم بإدارة الصفحة ومتتع بأنشطتنا ، كام .

نحب أكرث: معا ، مبتسام واالستمتاع بالحياة

QUI SOM? 
El Centre Cívic Trinitat Vella consta de dos es-
pais: l’Espai Foradada, situat al carrer de la 
Foradada, 36; i l’Espai Via Barcino, ubicat al 
número 75 de la Via de Bàrcino. 

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

NORMATIVA TALLERS 
INSCRIPCIONS 

Inscriu-te de l’1 al 26 d’abril (inclosos),  
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, inclòs dissabtes. 

Els tallers comencen 
la setmana del 29 d’abril, 

i s’acaben la setmana del 17 de juny 
(7-8 sessions depenent dels dies festius).

Per a qualsevol dubte o informació, adreça’t 
presencialment a qualsevol dels dos espais. 
Una vegada començats els tallers no es retor-
narà cap import. 

La reserva de plaça es farà efectiva en el mo-
ment del pagament. El pagament de les quotes 
es farà amb targeta o en efectiu a l’Espai Fora-
dada i a l’Espai Via Barcino”. 

Bonificacions: 

• 50% dte. Per a persones aturades 
• 15% dte. Per a famílies nombroses o monoparentals 
• 70% dte. Per a persones perceptores de la Renda Mínima 

Caldrà acreditar les bonificacions amb la do-
cumentació pertinent en el moment de la ins-
cripció. 

Més informació a: ccivics.bcn.cat/trinitatvella o 
al mateix Centre Cívic (Carrer de la Foradada, 
36 i Via de Bàrcino,75).
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INFANTILS
MINI CHEF I 
(de 6 a 11 anys)

Dilluns de 17.30 a 19 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 23,96 € + 10 € d’ingredi-
ents (8 sessions)
Tallerista: Anira Pulido
Vols aprendre a cuinar? Apun-
ta’t! Receptes senzilles, crea-
tives i sanes… que et podràs 
emportar a casa!

*Els ingredients es paguen el 
primer dia de classe. Cal por-
tar davantal i fiambrera.

IOGA EN FAMÍLIA 
(de 0 a 2 anys)

Dilluns de 18 a 19 h 
Lloc: Espai Foradada
Preu: 13,97 € (7 sessions)
Tallerista: Marina Palop
Relaxa’t i practica un ioga lú-
dic amb infants. Treballaràs i 
observaràs la seva evolució a 
través de la tècnica del ioga 
on el cos i la respiració millo-
raran en família! 

DANSA CLÀSSICA - 
JAZZ (de 6 a 11 anys) 

Dimecres de 17.30 a 19 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 20,92 € (7 sessions)
Tallerista: Paula Valderrey 
Dansa clàssica amb fusió de 
jazz. Aprèn a treballar les di-
verses parts del cos de ma-
nera harmònica i equilibrada. 
Millora la psicomotricitat i la 
comprensió musical a través 
de la dansa! 

GUITARRA NV1 
(a partir de 6 anys)

Dimecres de 17.45 a 18.45 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 15,97 € (8 sessions)
Tallerista: Guim Fontdevila
Introducció a la guitarra per a 
persones que mai no l’han to-
cat, tinguin o no coneixements 
de música. Aprendràs els 
acords, ritmes i interpretació de 
tablatura a partir de les teves 
cançons preferides. Apunta’t!

*Cal portar llibreta, bolígraf i 
guitarra.

SKATE 
(a partir de 6 anys)

Dimecres i divendres 
De 18 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino
Preu: Gratuït
Organitza: Pla de Barris, Los 
Planos Skate Plaza i Facta non 
Verba
Col·labora: Centre Cívic Trinitat 
Vella i SDJ
Uneix-te al grup de skating 
del barri! Vine amb el teu ska-
te i aprendràs les tècniques i 
els millors trucs per conver-
tir-te en un/a skater expert. 
Ens desplaçarem a les pistes 
de Baró de Viver un dimecres 
cada dues setmanes. 

Tallers del Cívic

TEATRE INFANTIL 
(de 6 a 11 anys)

Dijous de 17.15 a 18.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 20,08 € (8 sessions)
Tallerista: Laura M. González
Ets una persona creativa, 
imaginativa i amb inquie-
tuds artístiques? Aquest és 
el teu taller! Aprendràs a 
treballar el cos, la veu i t’alli-
beraràs de les teva timidesa 
per convertir-te en artista:  
“Show must go on!”

Nou

Nou
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ART ATTACK 
(de 7 a 11 anys)

Dijous de 17.30 a 19 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 23,96 € (8 sessions)
Tallerista: Montse Mehling
Crea, dibuixa, pinta... Juga 
amb les textures i els colors 
deixant volar la teva imagina-
ció! Descobreix el teu talent i 
diverteix-te!

IOGA INFANTIL 
(a partir de 6 anys)

Dijous de 18 a 19 h 
Lloc: Espai Foradada
Preu: 15,97 € (8 sessions)
Tallerista: Marina Palop
És possible que una activitat 
sigui divertida i tingui benefi-
cis positius pel desenvolupa-
ment físic, psíquic i per la sa-
lut? El ioga infantil és la millor 
opció per unir joc, relaxació, 
concentració i equilibri: els 
ajudarà a concentrar-se en els 
estudis i a millorar la son.

MINI CHEF II  
(de 6 a 11 anys)

Divendres de 17.30 a 19 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 23,95 € + 10 € d’ingredi-
ents (8 sessions)
Tallerista: Anira Pulido
Vols aprendre a cuinar? Si 
tens entre 6 i 11 anys, apun-
ta’t! Receptes senzilles, crea-
tives i sanes… que et podràs 
emportar a casa!

*Els ingredients es paguen el 
primer dia de classe. Cal por-
tar davantal i fiambrera.

JOVES
TEATRE I ARTS 
ESCÈNIQUES  
(de 12 a 18 anys)

Dimarts de 18.30 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino
Preu: Gratuït (8 sessions) 
Tallerista: María Andino
T’agrada imaginar-te situa-
cions? Canviar de persona-
litat? Et diverteixes imitant? 
Apunta’t al taller de teatre i de-
mostra a tothom el teu talent.  
T’estem esperant!

PELUQUITAS  
(de 12 a 18 anys)

Dimecres de 18 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino
Preu: Gratuït (8 sessions)
Organitza: CC Trinitat Vella i 
Servei de Dinamització Juvenil 
de Trinitat Vella 
A “Peluquitas” li donem la 
volta als estereotips, jugant 
amb la imatge a través de la 
fotografia. Maquillatge, xarxes 
socials... Vine a provar!

COS I MENT
IOGA RESTAURATIU 
I MEDITACIÓ 

Dilluns de 19.30 a 21 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 33,80 € (7 sessions)
Tallerista: Marina Palop
El ioga, la respiració i el mo-
viment conscient ajuden a re-
cuperar la mobilitat, la força i 
l’elasticitat d’una manera suau 
i respectuosa amb el cos. 
Vine a trobar el teu equilibri 
personal i amb el teu entorn. 
I relaxa’t, meditant... 

POSA’T  
EN FORMA!

Dimarts de 18 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino
Preu Pack: 36,05 € (8 sessions)
Tallerista: Àlex Quilez
Torna a connectar amb l’es-
portista que hi ha dins teu, 
corrents tot és més fàcil. Run-
ning, tonificació i estiraments, 
tot en un. Gaudeix d’un tèc-
nic especialitzat que t’aju-
darà a assolir les teves fites.  
“No more, excuses!”

INICIACIÓ AL RUNNING

De 18 a 19 h 
Preu: 25,75 € (8 sessions)

TONIFICACIÓ I  
ESTIRAMENTS

De 19 a 20 h 
Preu: 25,75 € (8 sessions)

Nou

Nou
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IOGA DINÀMIC

Dijous de 19.30 a 21 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 38,62 € (8 sessions)
Tallerista: Marina Palop
Amb la combinació de pos-
tures, respiració, treball ener-
gètic i concentració, aconse-
guiràs un estat meditatiu, on 
poder connectar amb la teva 
pau interior i el teu autèntic 
ser. Ioga més intens que el 
restauratiu. 

*Cal portar roba còmoda, un 
coixí, mocador o tovallola.

GIMNÀSTICA  
HIPOPRESSIVA

Divendres de 18.15 a 19.15 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 25,75 € (8 sessions)
Tallerista: André Torres
Treballa el sòl pelvià, les ab-
dominals profundes, redueix 
dolors d’esquena i millora la 
teva postura corporal amb 
aquesta tècnica hipopressiva.

*Cal portar roba còmoda, un 
coixí (opcional) i tovallola.

MEDICINA 
ENERGÈTICA

Divendres de 18.30 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino
Tallerista: Ada San Millán
Preu Pack: 27,03 € (8 sessions)
Agafa el pack de tres tallers 
i descobreix-te, emociona’t i 
gaudeix! 

CHAKRES. EQUILIBRA 
EL TEU COS

Del 3 al 17 de maig
Preu: 14,48 € (3 sessions)
Taller per a aprendre que són 
els chakres i com ens afecten 
al nostre cos, la nostra ment i 
les nostres emocions. 

FLORS DE BACH. SANA 
LES TEVES EMOCIONS

Del 24 de maig al 7 de juny
Preu: 14,48 € (3 sessions)
Taller per conèixer i poder uti-
litzar de forma pràctica, les 
flors de Dr. Bach i entendre to-
tes les emocions que formen 
part dels 7 grups florals i les 
emocions relacionades.

TAROT. EL VIATGE  
INTERIOR

Del 14 al 21 de juny
Preu: 9,66 € (2 sessions)
Un viatge apassionat a través 
del tarot iniciàtic per entendre 
el nostre inconscient, un viat-
ge ple de simbolisme i mito-
logies que ens connecta amb 
la nostra saviesa interior i amb 
un coneixement ancestral 
com el tarot de la Càbala. 

DANSA
BURLESQUE 

Dimarts de 19.30 a 21 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 38,62 € (8 sessions)
Tallerista: Albert Le Waack
Entre el cabaret i el music hall, 
el Burlesque esdevé un espai 
coreogràfic sensual, coqueta 
i desvergonyit. Descobreix la 
teva versió més sexy i atrevi-
da... Deixaràs a tothom amb 
la boca oberta! 

FIT 70-80-90’S

Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 33,80 € (7 sessions)
Tallerista: Steven Simbaña
Gaudeix del ball i l’esport amb 
els clàssics dels 70, 80 i 90! Et 
posaràs en forma divertint-te i 
ballant coreografies senzilles.

BOLLYWOOD 

Divendres de 19 a 20.30 h
Lloc: Espai Via Barcino
Preu: 38,62 € (8 sessions)
Tallerista: Mónica Serrano
Una dansa alegre, energè-
tica i sensual que t’atraparà 
i no podràs deixar de ballar. 
Treballaràs coreografies musi-
cals en grup. Activa el teu cos 
amb elegància i diversió!

Nou

Nou
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RECURSOS I 
CREATIVITAT
3SCACS

Dimecres de 17 a 18.30 h
Lloc: Espai Via Barcino 
Preu: Gratuït 
Tallerista: Ivan Navarro 
Organitza: Cooperativa Reflexes 
i Pla de Barris 
El Projecte 3SCACS de la 
Cooperativa Reflexes, és una 
activitat multi educativa, ober-
ta a tots els públics, que pren 
els escacs com a element 
d’unió entre el veïnat.

TALLER D’ATRAPA-
SONS A TRINITAT 
VELLA

Dilluns 13 de maig. 
De 17 a 20h
Lloc: Espai Foradada
Preu: Gratuït
Organització: CC Trinitat Vella, 
Districte de Sant Andreu, Aula 
Ambiental
Cal inscripció prèvia.

Vols col·laborar en la caracte-
rització sonora del teu barri? 
Enregistrarem els sons de 
l’espai públic per compren-
dre’ls a nivell científic i cons-
truir col·lectivament el mapa 
sonor del Districte de Sant 
Andreu. Converteix-te en pa-
trimoniador sonor i vine a fer 
#ciènciaciutadana.

Cicle cultural Calidoscopi

TALLER D’AUTO-
CONFECCIÓ DE 
“BOC-AND-ROLL”

Dimarts 14 de maig  les 17 h
Lloc: Espai Via Barcino  
(Punt Renova Trinitat Vella)
Preu: Gratuït 
Organitza: Aula Ambiental de 
Sant Andreu
Coorganitza: El Banc del Temps 
de Trinitat Vella
Cal inscripció prèvia.

Vols passar del paper d’alumi-
ni i del plàstic? Vine amb una 
peça de roba que ja no utilitzis 
i converteix-la un embolcall 
més sostenible pels teus es-
morzars o berenars!

+ info: pàg 15

Renova la teva roba

TALLER D’EDICIÓ 
SONORA

Dimecres 15 de maig a les 18 h
Lloc: Fabra i Coats
Preu: Gratuït
Organitza: Fabra i Coats-Fàbrica 
de Creació, Districte de Sant 
Andreu, Aula Ambiental
Cal inscripció prèvia

Col·labora en l’edició dels 
sons del barri a partir dels 
enregistraments dels espais 
públics fets durant els taller 
d’atrapasons al districte. 

Cicle cultural Calidoscopi

XERRADES
PREVENCIÓ DE  
LESIONS PER A 
GENT GRAN

Dimarts 9 d’abril a les 17.30 h
Lloc: Casal Cívic Trinitat Vella
Preu: Gratuït
Tallerista: Àlex Quilez
Aprèn a adoptar la millor 
postura en la quotidianitat. 
És important saber distinguir 
quins habits són saludables i 
fer una valoració de l’esque-
ma corporal per evitar lesions. 
Vine i t’assessoraran per man-
tenir-te en forma!

LESIONS CORREDORS

Divendres 12 d’abril a les 19 h
Lloc: CEM Trinitat Vella
Preu: Gratuït
Tallerista: Àlex Quilez
Es parlarà sobre les lesions més 
habituals en corredors i com 
evitar-les amb els entrenaments 
musculars adequats. Vine a re-
soldre tots els dubtes que tinguis!

DOMINA LA TEVA 
MÀQUINA  
DE COSIR 

Dimecres de 18.30 a 20 h
Lloc: Espai Vía Barcino
Preu: 33,80 € (7 sessions)
Tallerista: Berta Arnaiz
Treu la pols a la màquina de 
cosir i vine a treure-li partit! 
Aprendre’m diferents funcions 
de la màquina tot fent projec-
tes útils i creatius per la casa i 
pel dia a dia.

Nou

!!
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CUINA I 
GASTRONOMIA
SUSHI

Dilluns, 29 d’abril 
De 19 a 21 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 6,43 € + 10 € d’ingredients
Maki, nigiri, uramaki… Aprèn a 
preparar l’arròs, a tallar els in-
gredients i a elaborar el procés 
d’enrollat i els talls del sushi.

FES LES TEVES  
PIZZES CASSOLANES:  
AMASSA, DECORA I 
MENJA!

Dilluns, 27 de maig  
De 19 a 21 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 6,43 € + 10 € d’ingredients
Un dels pizzers més coneguts 
del barri de Gràcia vindrà a 
les cuines del Centre Cívic  
per a oferir-nos un taller de 
creació de pizzes. Aprendràs 
a fer la massa, i a crear nous 
sabors! I recordeu que “el se-
creto está en la masa!”

TASTET A LA TE-
RRASSA: DEGUSTA-
CIÓ DE CERVESES

Dissabte, 29 de juny 
De 12 a 14 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 6,43 € + 10 € d’ingredients
A càrrec de Birrabox
Arriba el bon temps i és el 
moment idoni per sortir a la 
terrassa del Centre Cívic a 
gaudir d’un tast de cerveses 
fresquetes acompanyades 
d’un pica pica i una bona 
companyia. T’apuntes?

Els tallers voluntaris són gratuïts i estan subjectes a la dispo-
nibilitat diària dels talleristes. Els tallers es realitzaran a l’Espai 
Via Barcino. La inscripció haurà de ser presencial, a partir de l’1 
d’abril. Agraïm a totes i tots els talleristes la feina desinteressada 
que fan dia rere dia amb nosaltres.

PERSONES ADULTES
SOOMBAH

Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Talleristes: Jéssica Ceacero i Elisabeth Poblador
Entrena el cos ballant ritmes llatins amb aquesta rutina d’exerci-
cis de resistència i tonificació.

BALL EN LÍNIA 

Dimarts de 18.30 a 20 h 
Talleristes: Mercedes Odero i Roberto Martín
No tens parella de ball? No et preocupis, al Ball en Línia no la 
necessitaràs!

SEVILLANES 0 i 1 

Grup 0: dijous de 18.30 a 19.30 h 
Grup 1: dijous de 19.30 a 20.30 h
Tallerista: Manoli Aldomar
T’agradaria aprendre sevillanes? Vols passar una bona estona? 
Aquest és el teu taller!

Tallers Voluntaris

Nou

!!
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Per a més informació cal contactar directament amb cada servei o entitat.

Tallers d‘Entitats i Serveis

TALLERS SDJ 
PELUQUITAS

Dimecres de 18 a 20 h 
Lloc: 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
Lloc: Espai Via Barcino 

Sala d’hàbits d’estudi, espai de reforç 
escolar per a joves que estan 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.

PLA DE BARRIS I 
FUNDACIÓ SURT
JO TAMBÉ HI PARTI-
CIPO A LES DÚNIA 
DE LA TRINITAT

Dijous i divendres a les 10 h
Lloc: Espai Via Barcino 
Tallerista: Anna Martín i Wara 
Saavedra

Projecte educatiu de suport al futur de 
dones joves.

Espai només per a dones, en que fem 
amistats i ens donem suport, mentre 
que aprenem castellà, coneixem de la 
ciutat i recursos que ens poden inte-
ressar, i aprenem coses per a millorar 
la nostra salut.

Pregunta per l’Espai de trobada. O 
pots trucar-nos al 650 54 01 15.

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

XARXA SENSE 
GRAVETAT
CUINA DE  
SUPERVIVÈNCIA

Dilluns 15 a 17 h 
Del 29 d’abril al 17 de juny
Lloc: Espai Foradada 
Preu: Gratuït 
Facilitadora: Carmen Gómez 

Taller dirigit a totes aquelles persones 
sense coneixements previs que vul-
guin 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 bàsi-
ques de cuina i surt amb recursos per 
sobreviure a tot arreu.

DANSA TEATRE  
INCLUSIVA 

Dilluns de 19 a 20.30 h 
Del 29 d’abril al 24 de juny
Lloc: Espai Via Barcino
Preu: Gratuït 
Facilitador: Emilio Bravo 

Un espai creatiu, on, a través de la 
dansa, conflueixen cossos i ments 
diversos, qualitats de moviment i 
formes de comunicació variades, on la 
diversitat és vista com a una oportu-
nitat i como com a límit. Un intercanvi 
d´experiències i cossos diversos on 
tothom pot ballar i experimentar en 
moviment.
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SERVEI D’ INTER-
CULTURALITAT I  
RADIO NIKOSIA 
TALLER DE RELAXA-
CIÓ I ESTIRAMENT 
PER A DONES

Dilluns de 10 a 11.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: Gratuït 
Inscripcions presencials els 
dilluns a les 10 h. 
Facilitadora: Ale Corporale
Col·labora: Centre Cívic de Trini-
tat Vella. 

Un espai on deixar anar tensions a 
través de la relaxació i d’estiraments 
suaus . 

Un lloc per a trobar-se amb altres 
dones, reconectar amb el cos i reco-
brar energia.  

BARCELONA  
ACTIVA 
TALLERS D’INICIACIÓ 
A LA INFORMÁTICA

20, 27 de març i 3, 10 d’abril 
de 10 a 14h 
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella

Iniciació a la informàtica en general, 
introducció a processadors de textos, 
a l’ús del mail i a la navegació per 
internet.

ASSOCIACIÓ  
TEATRAL  
LA JARRA AZUL
Formació Teatral  
Escènica

Dimecres de 18 a 20 h
Lloc: Espai Via Barcino
Facilitadora: Laura M. González
Funció final, professionalitza-
da i itinerant

ASSOCIACIÓ  
FLAMENCA
Lloc: Espai Foradada
Preu: a consultar

FLAMENCO

Infantil
Dilluns i dimecres, de 17.15 a 18 h

Joves
Dimecres de 18.15 a 19 h

Adults
Dilluns i dimecres, de 19.15 a 20 h 

RUMBASEVIS

Adults 
Dimecres de 20.15 a 21.15 h 
i divendres de 19.30 a 21 h 

HIP HOP

Minis
Dijous de 17.15 a 18.15 h 

Infantil
Divendres, de 17.15 a 18.15 h

Joves
Divendres, de 18.15 a 19 h

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT 
OPERACIONS DE 
FONTANERIA I  
CALEFACCIÓ- 
CLIMATITZACIÓ  
DOMÈSTICA

Del 25 d’abril al 25 d’octubre 
de 9 a 14h

A càrrec de l’Escola Gremial d’Ins-
tal·ladors d’Electricitat i Fontaneria de 
Barcelona.

480 hores de formació subvencionada 
(+ beca de transport) per treballar en 
l’àmbit de la lampisteria en general 
(320 hores formació teòrica + 160 
hores de pràctiques en empresa).

TALLERS DE  
MERCAT LABORAL

20, 22 i 24 de maig de 10 a 13h
Lloc: Espai Foradada

Conèixer el mercat de treball, els 
sectors laborals amb més oportunitats 
i entendre un contracte i una nòmina 
per ajustar millor les meves expecta-
tives professionals amb les del meu 
entorn.

CURS DE CONDUC-
CIÓ DE CARRETONS 
I ELEVADORS

25, 26, 27 i 28 de juny de 9 a 14h

A càrrec de la Fundació Laboral de la 
Construcció.

Aprenentatge i maneig de 3 tipus de 
carretons elevadors: transpaleta elèc-
trica, apiladora manual, carretó frontal.

CURSOS DE  
CATALÀ I ANGLÈS

De maig a juny, horari a concretar
Lloc: Espai Foradada
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INFORMACIÓ ÚTIL 

Totes les activitats són gratuïtes tret que s’indiqui el contrari. Accés lliure i aforament limitat.  
Vol estar al dia de totes les activitats i tallers del Cívic?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook i twitter: @cctrinitatvella o consulta 
el nostre web: ccivics.bcn.cat/trinitatvella

EXPOSICIONS DINÀMIQUES 

Programació Cultural

“MI POLÍTICA EN TU BOCA”

A càrrec de Hola Karma
De l’1 al 27 d’abril
Lloc: Espai Foradada
Inauguració: dijous 4 d’abril a les 19 h
A l’hora de parlar d’èpoques anteriors a la nostra, sempre se’ns ha transmès que era una època 
més pura, intocable, perfecte, sobretot quan es parla d’història de l’art.

Si ens parlen de mitologia, ens venen al cap homes poderosos, guerrers, salvadors.

Reviure la sensualitat d’aquesta història i l’empoderament de la dona, canvis de rol, mostrar que, 
al cap i a la fi, aquelles societats i aquesta que vivim, no són pas tan diferents (per sort o per 
desgràcia).

Amb les meves il·lustracions pretenc mirar des de una perspectiva diferent que ha quedat tergi-
versada per diferents generacions que perpetuen i repeteixen els mateixos errors.

El nostre espai-laboratori de suport a la crea-
ció, descoberta de nous talents, aproxima-
cions a l’art contemporani i nous llenguatges, a 
través d’exposicions, conferències i xerrades. 

Vols Exposar? Vols crear? Convocatòria oberta 
a artistes amb voluntat expositiva i a futures re-
sidències artístiques. 

Ets un/a artista plàstic i vols un espai on poder 
exposar, rebre un assessorament artístic per a 
fer madurar el teu projecte i estructurar la teva 
mostra? Ets un/a artista escènic o plàstic i ne-
cessites un espai per a assajar, i dur a terme la 
fase de creació, maduració o estrena del teu 
projecte artístic?

Des del Centre Cívic Trinitat Vella, volem oferir-te un 
suport tècnic als teus projectes artístics, fes-nos 
arribar el teu projecte, amb les teves necessitats a: 
suportcreaciocctrinitatvella@gmail.com
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CARNESTOLTES DE TRINITAT VELLA

A càrrec les comparses i grups del barri

De l’1 al 27 d’abril

Lloc: Espai Via Barcino

Les entitats, comparses i grups del barri, han estat durant mesos treballant per a lluïr les millors 
disfresses a la Rúa de Carnaval. Ara és el moment d’exposar-les i parar-se a contemplar aquestes 
obres d’art que han format part d’una de les millors festes de la Trini. Plomes, lluentons, purpurina 
i molts colors... això és el Carnaval!

OBSERVADORS DEL MAR

A càrrec del Districte Sant Andreu. Cicle cultural Calidoscopi.

Del 7 al 27 de maig

Lloc: Espai Foradada

Xerrada: dijous 16 de maig a les 19 h

Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Districte de Sant Andreu

L’exposició “Observadores del Mar. Tu mirada es el cambio” fa un recorregut pels objectius del 
projecte Observadors del mar, una plataforma de ciència ciutadana amb participació de ciuta-
dans que habitualment tenen contacte amb el mar, habitants de poblacions costaneres i escoles. 
L’exposició és un homenatge a totes aquelles persones que han contribuït a la recerca marina en 
els últims anys i ajuda a entendre la importància de la recerca científica oberta a la societat.

Exposició creada per Observadors del mar amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Cièn-
cia i la Tecnologia (FECYT).

EXPO PLÀSTICS

A càrrec del Districte Sant Andreu. Cicle cultural Calidoscopi.

Del 7 al 27 de maig

Lloc: Espai Via Barcino

Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Districte de Sant Andreu

L’exposició mostra una amenaça que molts cops passa desapercebuda: els plàstics que llencem 
i que quan arriben al mar es fragmenten en partícules cada cop més petites i generen els anome-
nats, microplàstics, que estan colonitzant els nostres oceans i generant problemes a l’ecosistema. 
La realització d’aquesta exposició ha involucrat escoles i altres col·lectius que s’han encarregat 
de realitzar diferents mostrejos a la costa de Catalunya i de les Balears per fer conjuntament amb 
la comunitat científica una diagnosi del problema. 

Exposició creada per Observadors del mar (Centre d’Estudis Avançats de Blanes, Institut de Cièn-
cies del Mar) conjuntament amb Museu Marítim de Barcelona, amb el suport de la Fundació Es-
panyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

!!

!!
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“LA COL·LECTIVA”

Del 3 al 29 de juny a l’Espai Foradada

Inauguració 3 de juny a les 18h.
Organitza: Associació Maletas Viejas, Els Triniteiros, La Coordinadora de Trinitat Vella i Centre Cívic Tri-
nitat Vella 

20 artistes LGBT, 20 mirades diferents. ‘La col.laborativa” genera un espai que proposi reflexions 
al voltant del col.lectiu LGBT, així com de la diversitat, l’amor, la identitat i la sexualitat, mitjançant 
tècniques variades com la pintura, la il.lustració o la instal.lació.

Inscripcions obertes fins al 30 d’abril al mail: lorgulldelatrini@gmail.com

Activitat inclosa a “L’orgull de la Trini”.

+ info: pàg 17

DONES CINEASTES. REBELS AMB CAUSA

A càrrec de l’Ateneu Roig
Del 3 al 29 de juny a l’Espai Via Barcino

Inauguració: data a determinar

La direcció de cinema, d´una banda, s´ha associat popularment amb l´autoria de l´obra cinema-
togràfica, tot i que en realitat la seva producció és col·lectiva per naturalesa. D´altra banda, les 
persones que ocupen aquest càrrec solen dur a terme tasques visibles, productives, i prenen de-
cisions que tenen una gran repercussió, la qual cosa els concedeix una cosa única i intransferible: 
poder. En una societat patriarcal i heterosexista, i una indústria que gaudeix d´un respecte social 
probablement desmesurat, qui havia d´apropiar-se d´una cadira com aquesta si no era un home? 

Un projecte que vol fer visible el paper de la dona en una professió altament masculinitzada, com 
molts altres oficis que històricament han gaudit de prestigi social: la direcció de cinema. 
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REC’19: SEMBRATS DE CULTURA
Aquest any el Centre Cívic Trinitat Vella du a terme una nova edició del cicle cultural Rec.

ENTRECANDILEJAS

Durant el mes de maig, torna al cívic la mostra de teatre amateur de companyies del Districte de 
Sant Andreu a la Sala d’Actes de l’Espai Foradada. 

“LA MUERTE MERODEA” de William 
Arunategui i Sergio Alessandria

Cia. La Manivela

Divendres, 10 de maig a les 19 h
Lloc: Espai Foradada
Gratuït

“CONFIESA” de Raúl Molina 
(microteatre)

Cia. Pokhara Teatre

Divendres, 17 de maig a les 19 h
Lloc: Espai Foradada
Gratuït

“LOS NIÑOS” de Hugo Rebollo

Hugo Rebollo i Noah Garcia

Divendres, 17 de maig a les 19.30 h
Lloc: Espai Foradada
Gratuït

“GAMA DE GRISES” de Anna Gutierrez

Cia. Carro de Baco

Divendres, 24 de maig a les 18 h
Lloc: Espai Foradada
1€ donatiu en favor de la federació estatal LGTB
Activitat inclosa a “L’Orgull de la Trini”

POETITZA’T

Tornarem a gaudir del “Poetitza’t”, un mos de poesia que aquest any està dedicat a la  
“POESIA URBANA”.

TAULA RODONART

Dijous 2 de maig a les 18 h
Lloc: Espai Foradada
Farem una trobada amb diversos artistes ur-
bans del món del graffitti i el rap. Comptarem 
amb la presència especial de l’il·lustrador i gra-
fiter Txiki Trepax, un dels pioners del grafit a 
la Barcelona dels anys vuitanta. Vine a xerrar 
amb nosaltres.

RING POÈTIC-JAM 
AL MALAFAMA FESTIVAL

Divendres 3 de maig a les 18 h
Lloc: Parc de la Trinitat 
Aquest any el Centre Cívic Trinitat Vella i el Ser-
vei de Dinamització Juvenil s’uneixen per crear 
un nou esdeveniment cultural que engloba di-
ferents vesants del món de l’art urbà: graffitti, 
rap, hip-hop, poesia, skate, bàsquet... I un Dj 
per finalitzar la nit ballant! Suma’t al Mala Fama 
Festival. Hi haurà micro obert...

!!

!!

JJov
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CALIDOSCOPI
Els tallers vinculats a aquest cicle cultural Calidoscopi es trobaran a la pàg 7
Les exposicions corresponents al cicle, es trobaran a la pàg 12
Xerrada: dijous 16 de maig a les 19 h.
Des del Centre Cívic, ens sumen al cicle cultural de primavera del districte de Sant Andreu amb 
un seguit d’activitats que ompliran el barri de música i poesia. Al mes de maig no voldràs sortir 
de la Trinitat Vella!!

CONCERTS A LA TERRASSA
Per inaugurar la temporada de la Terrassa, obrim un nou cicle de concerts a l’aire lliure.

S’TEMPLE BAR

Divendres 24 de maig a les 20 h Lloc: Terrassa de l’Espai Foradada
Preu: Taquilla inversa 
S’Temple Bar ens definim com a un grup de música tavernera que fusiona sons irlandesos amb 
catalans. Amb caràcter festiu, viu culturalment, i qualitat musical, assegurem una molt bona festa.

Components:

• Joan Antonell: Veu i guitarra
• Joan Sentias: Guitarra, banjo i veus
• Dani Sala: Baix i veus
• Albert Vilarmau: Acordió i saxo
• Simone Lambregts: Violí
• Rutxo: Bateria

PUNT RENOVA LA TEVA ROBA

Del 14 al 17 de maig
Lloc: Espai Via Barcino
Organitza: Aula Ambiental Sant Andreu
Col·labora: Banc del Temps de Trinitat Vella.
Porta la roba que ja no facis sevir i et dona-
rem “Renoves” que podràs bescanviar a tots 
els punts de la xarxa per altres peces de roba:

• Recollida: del dimarts 14 al dijous 16 de maig, 
de 17 a 19 h
• Intercanvi: divendres 17 de maig de 17 a 20 h

TALLER D’AUTOCONFECCIÓ DE 
“BOC-AND-ROLL”

Dimarts 14 de maig 
De 17 a 19 h
Lloc: Espai Via Barcino
Organitza: Aula Ambiental Sant Andreu
Col·labora: Banc del Temps de Trinitat Vella.
+ info: a la pàg. 7

RENOVA LA TEVA ROBA

!!
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LLEURE

SUMMER FESTIVAL

Del 25 de juny al 12 de juliol
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h (horari variable segons l’activitat)
Lloc de trobada: Espai Via Barcino
Activitats de lleure per a joves de 12 a 17 anys: esports, arts escèniques, cuina, arts plàstiques i 
molta diversió!

Cal inscripció prèvia. A partir del 10 de juny. Places limitades.

ESPECTACLES INFANTILS

EL SECRET DE LA 
DETECTIVA  
KLAUS 

Dissabte 6 d’abril a les 12 h
Cia. Engruna Teatre
Lloc: Espai Foradada
Preu: Gratuït
La detectiva Klaus, és  una 
investigadora curiosa i diver-
tida capaç de resoldre els 
enigmes més difícils. Aquesta 
vegada però  no aconsegueix 
resoldre el secret que ama-
guen uns objectes estranys 
que han arribat a les seves 
mans.  Fent  un viatge a través 
d’alguns  dels contes més co-
neguts pels menuts de casa, 
descobrirem el veritable se-
cret de la detectiva Klaus. 

RECONTES 

Dissabte 4 de maig a les 12 h
Cia. La Pantomima
Lloc: Espai Foradada
Preu: Gratuït
“El Gripau” mira d’inculcar hà-
bits d’una manera lúdica i di-
vertida. “Els panets de la sen-
yora Tomasa” “Flora la planta 
carnívora” ens adonem com 
es mostra impulsiva tot i que 
les advertències del seu amic 
i Clara que mai es decideix 
anar a dormir.

KAROLI L’HOME 
RODA 

Dissabte 1 de juny a les 12 h
Cia. Professor Karoli
Plaça de la Trinitat Vella
Preu: Gratuït
Karoli l’home roda, un per-
sonatge incombustible, El 
professor Karoli  es desplaça 
dins d’una sola roda amb mo-
tor. Combinant enginy amb la 
presentació d’artilugis amb 
rodes, monocicles alts amb 
cames bicis, etc… 

Inf

Inf
Inf

JJov
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SETMANA PER A LA 
CONVIVÈNCIA

De l’1 al 7 d’abril
Organitzada per diverses entitats de la Trinitat Vella 
i amb la col·laboració del Centre Cívic Trinitat Vella.

Consulteu les activitats programades a la pàgina 
de Facebook de La Coordinadora Trinitat Vella.

ENTRENA DEL DOCUMENTAL “ELS JO-
VES FAN COSES” DE MALETAS VIEJAS

Dilluns 1 d’abril a les 20 h
Lloc: Espai Foradada
Organitza: Maletas Viejas i Pla de Barris

MOSTRA D’ENTITATS SETMANA DE LA 
CONVIVÈNCIA

Diumenge 7 d’abril de 10 a 19 h
Lloc: Parc de la Trinitat Vella

SANT JORDI

SANT JORDI AMB LES ESCOLES

Dimarts 23 d’abril al matí
Lloc: Plaça de la Trinitat
Tallers infantils i contacontes.

TEXTOS BE(R)SOS y VICEVERSA 

Entrega d’escrits de l’1 d’abril al 11 d’abril. 
Aquesta convocatòria s’adreça als centres 
d’educació primària i secundària obligatòria, i 
a totes aquelles persones majors que vulguin 
mostrar el seu art en l’expressió escrita. 

+info: a el web o xarxes socials: @cctriniattvella

ENTREGA DE PREMIS 

Dijous 25 d’abril  a les 17.30 h
Lloc: Espai Foradada

CONCERT DE CORAL

Dilluns 29 d’abril a les 18 h

Lloc: Casal Cívic Trinitat Vella. 

Organitza: Coral Trinitat Vella, Centre Cívic Trinitat 

Vella i Casal Cívic Trinitat Vella

INAUGURACIÓ  DEL BAR DEL 
CENTRE CÍVIC: EL BAR “TOLO”

Te’n recordes com era Foradada quan hi havia 
el bar funcionant? I si el reobrim? Apropa’t al 
Cívic els dies que hi hagi moguda, i descobreix 
què passa!

Divendres 24 de maig a les 18 h

Lloc: Espai Foradada

Col·labora: Els Triniteiros 

+info: pàg 15. Concert a la terrassa

L’ORGULL DE LA TRINI

Dissabte 25 de maig a partir de les 10 h

Lloc: Parc de la Trinitat

Organitza: Maletas Viejas, Els Triniteiros, La Coordi-
nadora de Trinitat Vella i Centre Cívic Trinitat Vella

Trinitat Vella, serà per primera vegada el barri 
del Districte de Sant Andreu, que acollirà la ce-
lebració de l’ orgull LGBT. Vine a la festa!

¡LA TRINI LO MUEVE!

Dijous 11 d’abril, de 18 a 20.30 h

Lloc: Espai Foradada

Organitza: Dance project

Vine a ballar i a celebrar amb nosaltres el dia 
internacional de la dansa. Classe de ball, exhi-
bició de diferents estils, música en directe i... 
molt més! ¡La Trini lo Mueve!

Calendari Festiu
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FESTA MAJOR

Per a més informació, consulteu el programa 
específic i oficial de la Festa Major, realitzat per 
la Comissió de festes de la Trinitat Vella.

DECOREM LA PLAÇA PER FESTA MAJOR

Divendres 31 de maig, a partir de les 10 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
Un any més les artistes residents del Centre 
Cívic, Puri Garcia i Loli Portellano, han realitzat 
amb material reciclat la decoració que donarà 
color a la nostra Plaça de la Trinitat durant la 
Festa Major. Ara només manca col·locar els 
guarniments, ens ajudes?

EL TOC D’INICI DE FESTA MAJOR

Divendres 31 de maig a les 19 h 
Lloc: Plaça de la Trinitat
Totes les entitats, serveis i equipaments baixa-
rem a participar a la rua d’obertura de la Festa 
Major. T’hi apuntes?

ESPECTACLE INFANTIL  
“Karoli l’home roda”.  
Cia Professor Karoli

Dissabte 1 de Juny a les 12 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
+ info: pàg 16 Espectacles infantils. 

MOSTRA DE CURTMETRATGES DR. 
MABUSE

Dissabte 1 de juny de 20 a 00 h
Lloc: Espai Foradada
Organitza: Associació Teatral La Jarra Azul

TRINICANYA

Dimecres 5 de juny de 17 a 19 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
La 5ena edició de la Trinicanya ja està aquí. 
Una gimcana de jocs pels infants de la casa!

TEATRE “TOC TOC”  
Cia. Umbral Depart

Divendres 7 de juny a les 19.30 h
Lloc: Espai Foradada
Obra original de Laurent Baffie.

Dirigida per: Laura M. González.

CURSA POPULAR

Diumenge 9 de juny a les 9 h
Sortida des del Parc de La Trinitat
Organització: Avv. Trinitat Vella
Col·labora: Centre Cívic Trinitat Vella, 
Els Triniteiros, Comisió de Festes, CEM Trinitat 
Vella i ASME
Per més informació consulteu la programació 
de la Festa Major.

MOSTRA DE TALLERS DEL CENTRE 
CÍVIC

Diumenge 9 de juny a les 18.30 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
Mostra de tallers de l’Espai Via Bàrcino i de 
l’Espai Foradada. 

FORMUL’ART

Dissabte 15 de juny de 11 a 20 h
Lloc: Espai Foradada
Organitza: Associació Teatral La Jarra Azul
17a marató juvenil d’arts escèniques. Vine a 
gaudir dels muntatges teatrals més joves de 
Barcelona!
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Serveis i Entitats al Centre Cívic

SALA DE JOCS INFANTILS

PIAD SANT ANDREU 

BARCELONA ACTIVA “PROGRAMA 
TREBALL ALS BARRIS”

SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL 
(SDJ) 

ATENCIÓ DEL TÈCNIC I EL CONSELLER 
DE BARRI 

SERVEI “NOVES FAMÍLIES” 

SALA JOVE

SERVEI D’INTERCULTURALITAT DE SANT 
ANDREU (SI-SA) 

BANC DEL TEMPS A TRINITAT VELLA

AULA AMBIENTAL 

APODERAR-SE A LA TRINITAT VELLA

CSMIJ - KONSULTA’M

ASSOCIACIÓ FLAMENCA DE LA 
TRINITAT VELLA 

ASSOCIACIÓ DE RECERCA 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

MALETAS VIEJAS



MAPA

ESPAI FORADADA
C/ Foradada, 36
08033 Barcelona
Tel: 933 457 016

ESPAI VIA BARCINO
Via de Bàrcino, 75
08033 Barcelona
Tel: 933 602 874

Bus: 11, 60, 62, 76, 126 i V-31
Metro: Trinitat Vella (L1)

 

Dilluns a divendres 
9 a 21 h
Dissabtes 
10 a 14 h i 16 a 20 h

Dilluns a divendres 
16 a 21 h

ADREÇA

COM ARRIBAR-HI

HORARIS

SEGUEIX-NOS

     
a

a

c

ESPAI FORADADA

ESPAI VIA BARCINO

C. DE FORADADA

L1 TRINITAT VELLA 

L1 TRINITAT VELLA 

L3, L4, L11 TRINITAT NOVA 

RONDA DE DALT

C. DEL TURÓ DE LA TRINITAT

VIA BARCINO


	_GoBack
	QUI SOM? 
	NORMATIVA TALLERS 
	INFANTILS
	Persones ADULTeS
	TALLERS SDJ 
	EXPOSICIONS DINÀMIQUES 
	REC’19: SEMBRATS DE CULTURA
	CALIDOSCOPI
	CONCERTS A LA TERRASSA
	RENOVA LA TEVA ROBA
	Lleure
	ESPECTACLES INFANTILS
	SETMANA PER A LA
CONVIVÈNCIA


