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ÍNDEX AGENDA TARDOR ’20

DAVANT DE LA SITUACIÓ ACTUAL SANITÀRIA QUALSEVOL ACTE O TALLER ES POT 
VEURE AFECTAT  DE FORMA IMPREVISTA. 

NORMATIVA TALLERS / INFORMACIÓ PRÀCTICA

INSCRIPCIONS

INSCRIU-TE ALS TALLERS DE TARDOR A PARTIR DEL 14 DE SETEMBRE, DE 10 A 14 H I 
DE 16 A 20 H, INCLÒS DISSABTES, FINS AL 25 DE SETEMBRE.

ELS TALLERS COMENCEN LA SETMANA DEL 5 D’OCTUBRE, I S’ACABEN LA SETMANA 
DEL 7 DE DESEMBRE.

(10 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 retornarà cap import. La reserva de plaça es farà 
efectiva en el moment del pagament. El pagament de les quotes es farà exclusivament 
on-line a través de la web o amb targeta a l’Espai Foradada i a l’Espai Via Barcino. 

En cas de que no surti un grup de taller, l’últim dia de devolucions serà el 30 de setembre.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol au-
toritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat 
inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a 
l’equpament)  aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i 
des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions 
i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció 
proporcional a les sessions realitzades virtualment.

Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o platafor-
ma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.

Bonificacions:

>	 15% dte. Per a famílies nombroses o monoparentals 
>	 50% dte. Per a persones aturades
>	 50% dte. Per a persones amb grau de diversitat funcional entre el 33% i 64%
>	 75% dte. Per a persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 65%
>	 70% dte. Per a persones perceptores de la Renda Mínima

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

!
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INFANTILS

TALLERS DEL CÍVIC

MANUALIT-ARTS 
(de 7 a 11 anys)

Dijous de 17.30 a 19 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 29,95 € (10 sessions) + 
10 € material
Tallerista: Gemma Castro
Ei, artista, vine a crear i a 
experimentar amb materials 
diversos. Dóna una segona 
vida als objectes quotidians 
i recicla, reinventa, pinta, ta-
lla i fes manualitats originals 
i divertides. Si ets un art-
maníac no ho dubtis més, 
aquest és el teu espai!

(El material es paga el 
primer dia de classe. Cal 
portal bata o roba que es 
pugui embrutar.)

JOVES

COS I MENT

MINI CHEF 
(de 6 a 11 anys)

Dilluns
De 17.30 a 19 h
Espai Foradada
Preu: 26,95 € (9 sessions) + 
10 € d’ingredients
Tallerista: Gemma Castro
Vols aprendre a cuinar? Si 
tens entre 6 i 11 anys, apun-
ta’t! Receptes senzilles, 
creatives i sanes… que t’ho 
podràs emportar a casa!

Els ingredients es paguen 
el primer dia de classe. Cal 
portar davantal i carmanyola.

DANSA CLÀSSICA-JAZZ 
(de 6 a 11 anys) 

Dilluns de 17.30 a 19 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 26,95 € (9 sessions)
Tallerista: Paula Valderrey 
Dansa clàssica amb fusió 
de jazz. Aprèn a treballar les 
diverses parts del cos de 
manera harmònica i equili-
brada. Millora la psicomotri-
citat i la comprensió musical 
a través de la dansa!

TEATRE I ARTS 
ESCÈNIQUES 
(de 12 a 18 anys)

Dimarts de 18.30 a 20 h
Lloc: Sala Trinitat
Preu: gratuït (9 sessions)
Organitza: CC Trinitat Vella 
Tallerista: María Andino
T’agrada imaginar-te situa-
cions? Canviar de persona-
litat? Et diverteixes imitant? 
Apunta’t al taller de teatre i 
demostra a tothom el teu ta-
lent. T’estem esperant!

PELUQUITAS (de 12 a 18 anys)

Dimecres de 18 a 20 h
Lloc: Sala Trinitat
Preu: gratuït (10 sessions)
Organitza: CC Trinitat Vella i Servei de Dinamització Juvenil de 
Trinitat Vella 

Busquem passar-nos-ho bé mentre compartim les nostres 
experiències, traiem profit de les nostres qualitats i apre-
nem. La nostra metodologia es basa en crear un espai de 
cures on totes les persones del grup se sentin còmodes i 
acceptades.

IOGA RESTAURATIU 
MEDITACIÓ 

Dilluns de 19.30 a 21 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 26,95 € (9 sessions)
Tallerista: Marina Palop
El ioga, la respiració i el 
moviment conscient ajuden 
a recuperar 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, me-
ditant... 

IOGA DINÀMIC

Dijous de 19.30 a 21 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 29,95 € (10 sessions)
Tallerista: Marina Palop
Amb la combinació de 
postures, respiració, treball 
energètic i concentració, 
aconseguiràs un estat me-
ditatiu, 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.

BOLLYWOOD 

Divendres de 19 a 20.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: 29,95 € (10 sessions)
Tallerista: Mónica Serrano
Una dansa alegre, energè-
tica i sensual que t’atraparà 
i no podràs deixar de ballar. 
Treballaràs coreografies mu-
sicals en grup. Activa el teu 
cos amb elegància i diversió!

TALLERS INTENSIUS

COM FER UNA FARMA-
CIOLA NATURAL AMB 
PLANTES AROMÀTIQUES 
I ALTRES HERBES

Dimarts 25 de novembre 
a les 18.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït + 3€ d’ingredi-
ents
Tallerista: Ana Garcia
Coneixerem com les plantes 
medicinals ens poden aju-
dar al nostre dia a dia, tant a 
nivell estètic com a la nostra 
salut. A més elaborarem un 
Aigua Floral, i/o un macerat 
Tonificant.

BIJUTERIA CREATIVA AMB MATERIALS RECICLATS

Dimarts 3 de novembre de 18.30 a 20 h.
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
A càrrec de ZeroWaste. Coorganitzat entre el Banc del Temps, 
Centre Cívic Trinitat Vella l’Aula Ambiental Districte Sant Andreu.
En el marc del Programa RENOVA LA TEVA ROBA.
Vine a crear els teus propis complements amb peces de 
roba que ja no utilitzis com samarretes i texans vells, etc. Les 
transformarem en retalls de diverses formes i a través de va-
ries tècniques crearem collarets, anells, arracades moder-
nes, creatives i sostenibles! T’animes a donar una segona 
vida als teus teixits?

CAL PORTAR: samarretes velles, botons i peces velles o 
trencades de bijuteria

Nou

!

!
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ESPORT I NATURA

VI PASSEGEM PEL RIU BESÒS

Diumenge 4 d’octubre de 10 a 13 h. 
Punt de trobada: Llosa de Trinitat Vella
Preu: gratuït
Activitat a càrrec de l’Associació Hàbitats. 
Cal inscripció prèvia
Organitza: Aula Ambiental Sant Andreu
Coorganitza: Fundació APIP-CAM, el Servei d’Interculturalitat, el 
Servei de Salut Mental d’Adults Sant Andreu. 
En el marc de la Setmana de la Natura. 
Redescobrirem l’entorn natural del riu Besòs per acostar-nos 
una mica més a aquest indret tan proper com desconegut 
dels nostres barris. En aquesta edició estudiarem el riu més 
a fons a partir d’una activitat que consistirà a desvetllar l’es-
tat de salut de l’espai fluvial observant i analitzant diferents 
aspectes: el cabal, la temperatura de l’aigua, els impactes 
a les riberes, la presència de nitrats i d’organismes macro 
invertebrats, l’observació de fauna i flora, etc.

HORTS VERTICALS 
AMB MATERIALS 
RECICLATS

Dijous 15 d’octubre a les 10 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Dins de la Tardor Solidària
Un taller pràctic, on es 
crearà un petit hort vertical 
que podrem col·locar en 
qualsevol espai d’una te-
rrassa o balcó. L’estructura 
es construirà amb materials 
reciclats i és especialment 
adequada per al cultiu de 
plantes aromàtiques i peti-
tes hortalisses de fulla.

Està pensat per persones a 
partir de 5 anys.

+info: pàg 13

ESPAIS DE TROBADA

ESPAI DE CRIANÇA

Dimarts i dijous de 10 a 13 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït (19 sessions)
Tallerista Rocío Gómez
Espai de trobada on les fa-
mílies podran intercanviar 
experiències, temes d’esti-
mulació motriu i cognitiva, 
xerrades de caire formatiu 
i tallers. Creem una xarxa 
compartida a la Trinitat Vella 
per a famílies amb infants 
de 0 a 3 anys.

GRUP D’ESCOLTA 
ACTIVA PER A DONES

El segon dilluns de cada mes
De 18.30 a 20.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Un espai íntim i de con-
fiança on podràs sentir-te 
còmoda per a compartir el 
que necessitis.

TALLERS VOLUNTARIS

EN CAS DE QUE L’ACTIVITAT HAGI DE SER SUSPESA, LES TALLERISTES VOLUNTÀRIES 
NO ESTAN OBLIGADES A MANTENIR LES SESSIONS DE FORMA VIRTUAL.

Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Els tallers voluntaris són gratuïts i estan subjectes a la seva pròpia disponibilitat diària.  
Agraïm a totes i tots els talleristes la feina desinteressada que fan dia rere dia amb nosaltres.

INFANTILS

SEVILLANES I  
FLAMENC 
(de 4 a 6 anys)

Dimarts de 17.15 a 18 h
Talleristes: Albert Lewaak i 
Naima Galiana
Trà-trà!

DANCE HALL I HIP HOP

Dijous de 17 a 17.45 h
Tallerista: Chari Orellana
Dansa urbana de movi-
ments enèrgics amb origen 
africà i jamaicà, barrejada 
amb moviments del Hip 
Hop.

JOVES

DANCE HALL I HIP HOP

Dijous de 17.45 a 19 h
Tallerista: Chari Orellana

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’exercicis 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 esto-
na? Aquest és el teu taller!

A MITJA TARDA 
TEIXIM I XERREM

Dilluns a les 17.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Vine a passar una bona tar-
da per a começar la setmana 
amb humor i bona energia.

Jov

Inf
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ACTIVITATS CULTURALS

INFORMACIÓ ÚTIL 

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES TRET QUE S’INDIQUI EL CONTRARI.

LA REALITZACIÓ DELS ACTES CULTURALS DEPENDRÀ 
DE LES MESURES SANITÀRIES DEL MOMENT.

ACCÉS LLIURE AMB AFORAMENT LIMITAT I RESERVA PRÈVIA AMB UN MÀXIM DE 4 
ENTRADES PER PERSONA SOLL·LICITANT.

FES LA TEVA RESERVA TRUCANT AL 93 345 70 16

Vols 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

ABSOLUTAMENT PER(A)FECTE

A càrrec de Gemma Bru Ballarà
Del 5 d’octubre al 3 de novembre
Inauguració: dijous 8 d’octubre a les 19 h
Amb quin element o objecte et defineixes? Per què? Arrel d’aquestes preguntes sorgeixen 
més de 100 peres il·lustrades que fan referència a la vida quotidiana i a la societat actual, 
des del meu punt de vista i el trastorn alimentari que m’ha estat consumit durant molts anys.

Són il·lustracions “terapèutiques”, és a dir que m’ajuden a expressar sentiments oprimits, 
emocions no parlades i sobretot, la no acceptació del trastorn. Cadascuna d’elles va  acom-
panyada d’un petit text descriptiu i reflexiu, per ajudar i interactuar amb l’espectador, amb 
les seves experiències i opinions. 

BARRAQUISME A LA TRINITAT VELLA 

A càrrec de l’Arxiu de Memòria Històrica de la Trinitat Vella
Del 10 de novembre al 10 de desembre
Inauguració: dimarts 10 de novembre a les 19 h
En la dècada 1950 i 1960 l’onada migratòria de població forana i del mon rural, atreta pel 
creixement econòmic del moment, fa que en les  barriades de la perifèria de Barcelona, se 
aglutines un gran número de famílies que necessitaven una vivenda. Uns eren rellogats en 
un dormitori, uns altres  els rellogaven una porció  de terreny del pati i construïen una barra-
ca y uns altres construïen una barraca en qualsevol terreny. 

LA CASA DE L’AIGUA PROJECT

A càrrec de Shirley Perea
Del 7 de desembre al 9 de gener
Inauguració: dijous10 de desembre a les 19 h
La Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella fou una estació elevadora d’aigua del sistema d’abas-
timent municipal de la ciutat, construït entre el 1915 i el 1919, any en què va entrar en funcio-
nament. A dia d’avui la Casa de l’Aigua és patrimoni històric de Barcelona, però, que passa-
ria si no fos així? Com la remodelaria i actualitzaria la Shirley Perea, dissenyadora d’interiors?

EXPOSICIONS DINÀMIQUES

El nostre espai-laboratori de suport a la creació, descoberta de nous talents, aproximacions 
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 
residències 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 
necessites 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: 

expos.cctrinitatvella@gmail.com

! !

mailto:expos.cctrinitatvella@gmail.com
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ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA, DANSA I MÀGIA

ESPECTACLES INFANTILS

LES OMBRES QUE CONTEN CONTES

A càrrec de Cia. Gecko con Botas
Dissabte 3 d’octubre a les 12 h
Lloc: Espai Foradada
És un espectacle que convida a submer-
gir-se en històries i paisatges d’Indonèsia. A 
través de diverses tècniques d’ombres ens 
expliquen tres històries tradicionals de tres 
illes diferents d’aquest país.

DATE UNA HUERTA. CIRC ECOLÒGIC

A càrrec de Cia. Sonriexnarices
Divendres 16 d’octubre a les 18 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
La terra està plena de plàstic, els transgènics 
i els agroquímics ens assetgen. Per sort, te-
nim una espècie en extinció que es diu Pa-
gès, que fa que les plantes cobrin vida.

SOL I FA PLOU

A càrrec de Cía. Sabanni
Dissabte 24 d’octubre a les 12 h
Lloc: Espai Foradada
En Sabanni avui, arriba disposat a veure un 
espectacle. Però... Ostres, tu! Està ben des-
pistat! Sembla que és ell, qui ha d’actuar! Amb 
unes gotes de màgia, un polsim de bogeria i el 
seu inseparable colom Jordi, la farem grossa! 

EL VIATGE MÉS BONIC DEL MÓN

A càrrec de Cía. La Boia Teatre
Dissabte 7 de novembre a les 12 h
Lloc: Espai Foradada
Tres taques de colors s’escapen del taller 
del pintor Joan decidides a conèixer món i 
omplir-lo de color. El pintor les persegueix 
de prop, decidit a domar-les. Junts aconse-
guiran fer el quadre més bonic del món. 

QUÈ EM PASSA?

A càrrec de Cía. Routart
Dissabte 21 de novembre a les 12 h
Lloc: Espai Foradada
És un viatge on descobrirem l’evolució de 
les nostres emocions a mida que anem crei-
xent: des de les més primàries com la rialla 
i el plor, fins les més complexes com la frus-
tració o la vergonya. 

MAG KENAI

Dissabte 14 de novembre a les 12 h
Lloc: Plaça dels drets dels infants
Escalfem motors per la gala de màgia amb 
l’actuació del mag Kenai, no et pots perdre!

SOPAR DE CAP D’ANY

A càrrec de Cía. Cocomero
Dijous 31 de desembre a les 11 h
Lloc: Espai Foradada
Prepara’t per descobrir un món de sorpre-
ses just abans d’acabar l’any. 

TEATRE PER A ADULTS

COMPTAT PER ELLES

A càrrec de Bea Insa
Divendres 20 de novembre a les 19.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Aquest espectacle és un homenatge a les dones que van sofrir la guerra civil, la postguerra 
i el franquisme. A partir d’entrevistes i documentació recollida, l’espectacle ens parla de la 
vida en els refugis durant els bombardejos, la vida de les dones a les presons, la dona tre-
balladora en la postguerra, les represàlies, les fosses comunes, l’exili...

RADIO MANGOSTINO

Dijous 19 de novembre a les 19.30 h
Lloc: Plaça dels drets dels infants
Preu: gratuït
Trio composat per tres veus i diversos instru-
ments. En el seu “programa radiofònic” es 
poden escoltar músiques de diferents llocs 
i èpoques, des de clàssics oblidats a sor-
preses fascinants, creant un espectacle en 
què la mescla de llengües i estils s’unifica 
en sonoritat del trio.

CONCERT D’ANIVERSARI

S’TEMPLE BAR

Divendres 6 de novembre a les 21 h
Lloc: Plaça de la Trinitat Vella
Preu: gratuït
Celebrem el nostre aniversari amb un dels grups més aclamats que hem acollit al Centre 
Cívic! S’Temple Bar es defineix com a un grup de música tavernera que fusiona sons irlan-
desos amb catalans. Amb caràcter festiu, viu culturalment, i qualitat musical, assegurem una 
molt bona festa.

BALKÖNING

No podeu faltar a aquest nou cicle de concerts des del balcó del Centre Cívic, el nou esce-
nari que treu la música al carrer!

HERMANOWER

Dijous 22 d’octubre a les 19.30 h
Lloc: Plaça dels drets dels infants
Preu: gratuït
Aquests dos germans ressusciten clàssics 
del pop, el rock, el flamenc, ...  sense cen-
sura, sense prejudicis i sobretot, sense ver-
gonya. Temes de Triana, Metálica, el Fary, 
La Polla Récords o Miguel Ríos es barregen 
en un show delirant.

Nou

!
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DANSA. QUINZENA METROPOLITANA

EXPLICA DANSA

Dilluns 5 d’octubre a les 15.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
“Com ballàvem abans dels 70 i com ballem avui?” Aquest és el títol de la xerrada que impar-
tiran els ballarins Toni Jodar i Francesc Bravo, una performance pedagògica situada entre 
la conferència i l’espectacle que viatjarà al passat, als temps del swing, al Paral·lel dels 
cabarets, per connectar les modes i estils de ball amb els del present. Saltem a la pista?

GALA BENÈFICA DE MÀGIA

Dissabte 12 de desembre a les 20 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït + contribució
Per primer cop el Centre Cívic acull una de les gales benèfiques més màgiques de l’any. 
Comptarem amb els mags i magues del nostre territori per tal de fer suport a la Marató de 
TV3, que enguany destinarà els diners per combatre la Covid19.

Si no pots venir, pots fer la teva donació clicant en aquest enllaç.

EL TRAPEZI DEL CÍVIC

Un espai de programació eclèctica.

RENOVA LA TEVA ROBA

RECOLLIDA E INTERCANVI DEL RENOVA LA TEVA ROBA

Del dimarts 10 al dissabte 12 de novembre
Lloc: Espai Foradada
Organitza: Aula Ambiental Sant Andreu
Col·labora: Banc del Temps de Trinitat Vella
Porta la roba que ja no facis sevir i et donarem “Renoves” que podràs bescanviar a tots els 
punts de la xarxa per altres peces de roba:

>	 Recollida: del dimarts 10 al dijous 12 de novembre, de 17 a 19 h
>	 Intercanvi: dissabte 21 de novembre de 10 a 14 h

CICLES CULTURALS

TARDOR SOLIDÀRIA

Torna la Tardor Solidària al districte de Sant Andreu, aquest any posant el focus en la justícia 
ambiental. Arreu del món es generen conflictes derivats de situacions ambientals injustes, 
com ara la contaminació de l’aire, la gestió de residus o la inseguretat alimentària. Aquesta 
tardor dedicarem temps a reflexionar i descobrir que és la injustícia ambiental i en quines 
situacions s’exemplifica.

TÚNEL DEL TERROR

CINEMA DE TERROR AL MAJESTIC

Dijous 29 i divendres 30 d’octubre
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
La sala d’actes de l’Espai Foradada es 
transforma en l’antic “Cine Magestic”. Des-
cobreix les pel·lícules que es projectaran... 
si t’atreveixes!

>	 Película per a públic Infantil el dijous 29 a 
les 17.30 h

>	 Película per a públic adult el divendres 30 
d’octubre a les 20 h

MOSTRA DE CURTMETRATGES 
DR. MABUSE

Dissabte 3 d’octubre de 20 a 00 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Organitza: Associació Teatral La Jarra Azul
Un festival obert tant a nous creadors com 
més experimentats. Un jurat format per pro-
fessionals en el món de les audiovisuals, 
professors i estudiants de cinema i col·labo-
radors d’altres festivals que duen a terme la 
selecció dels curtmetratgesper la XIX. edició 
de la mostra Dr. Mabuse. 

HORTS VERTICALS AMB MATERI-
ALS RECICLATS

Dijous 15 d’octubre a les 10 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Aquest taller ofereix la oportunitat de tocar i 
experimentar, de crear i d’obrir la possibilitat 
de començar un petit espai productiu a les 
llars a més a més de donar un nou ús als 
nostres residus d’una manera senzilla, artís-
tica i útil.

+ info: pàg 6

DATE UNA HUERTA. CIRC ECOLÒGIC

A càrrec de Cia. Sonriexnarices
Divendres 16 d’octubre a les 18 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
Preu: gratuït
“Date una huerta” és una creació cultivada i 
recol·lectada de la forma més sana i ecolò-
gica possible en relació amb la naturalesa. 
Sembra somriures, emocions i molta diver-
sió, ens dona l’oportunitat de crear, experi-
mentar i descobrir d’una manera diferent 
l’agricultura.

+ info: pàg 10

!

!

https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/
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FISO: CULTURAS QUE DEJAN HUELLA

Dissabte 17 d’octubre, de 12 a 19.30 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Organitza: Teatro Manivela
El FISO va néixer de la fusió i el treball en xarxa de Teatre de la ManIvela amb agrupacions 
artístiques i socials per tal de posar en relleu les diverses expressions d’oralitat dels diferents 
grups ètnics, dones i homes, col·lectius d’artistes en risc d’exclusió, associacions, veïns, etc.

Els temes centrals d’aquesta edició són la diversitat, la sostenibilitat i la memòria. Durant tota 
la sessió, es presentaran diversos espectacles com a música, contes, titelles, telekinesia, 
dansa, testimoniatges sobre diversitat, entre altres.

Podeu portar algun material per a reciclar o reutilitzar (roba, joguines, llibres...) per les activitats.

ANIVERSARI CENTRE CÍVIC ESPAI FORADADA

S’TEMPLE BAR

Divendres 6 de novembre a les 21 h
Lloc: Plaça de la Trinitat Vella
Preu: gratuït
+ info: pàg 11

ESPECTACLE INFANTIL

EL VIATGE MES BONIC DEL MÓN

A càrrec de Cía. La Boia Teatre
Dissabte 7 de novembre a les 12 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
+info: pàg 10

NADAL

CAGA TIÓ

Dissabte 19 de desembre, a partir de les 12 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
Organitza: Comissió de Festes Trinitat Vella
Caga tió, tió de Nadal, No caguis arenga-
des que son molt salades, 
Caga torrons que són més bons 
Sinó cagues torrons … cop de bastó, cop 
de bastó 
Cop – de – bastó!!!!!

RUA PARE NOEL

Dissabte 19 de desembre, a partir de les 18 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
Organitza: Comissió de Festes Trinitat Vella i 
Centre Cívic Trinitat Vella
Acompanya al Pare Noel i als seus rens en 
el seu recorregut pel barri per portar els re-
gals. Aprofita i entrega-li la teva carta!

SOPAR DE CAP D’ANY

Dijous 31 de desembre a les 11 h
Lloc: Espai Foradada
Preu: gratuït
Espectacle d’animació infantil amb la Cia 
Cocomero.

+info: pàg 10

!

Inf

Inf

CICLE FESTIU

BRINDIS

Divendres 6 de novembre a les 21 h 
Lloc: Plaça de la Trinitat Vella
Preu: gratuït
El 34e`aniversari de l’Espai Foradada com a 
Centre Cívic ja està aquí, i volem celebrar-lo 
amb tots vosaltres! 

S’TEMPLE BAR

Divendres 6 de novembre a les 21 h
Lloc: Plaça de la Trinitat Vella
Preu: gratuït
+ info: pàg 11

FESTA MAJOR TRINITAT VELLA

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 6 de novembre, a partir de les 10 h
Lloc: Plaça de la Trinitat
Us recordeu dels guarniments que vau fer a la quarantena per Feta Major? És l’hora de 
treure-les a la plaça! I si no les teniu, és ben fàcil, si teniu algun dubte encara podeu veure 
el tutorial al nostre Facebook.



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

MAPA

COM ARRIBAR-HI

HORARIS

SEGUEIX-NOS

     
a

ESPAI FORADADA

ESPAI VIA BARCINO

C. DE FORADADA

L1 TRINITAT VELLA 

L1 BARÓ DE VIVER 

L3, L4, L11 TRINITAT NOVA 

RONDA DE DALT

C. DEL TURÓ DE LA TRINITAT

VIA BARCINO
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