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Inscriu-te als tallers intensius d’estiu
a partir del 20 de juny,

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, inclòs dissabtes,
fins al 02 de juliol.

Els tallers comencen la setmana del 04 de juliol,
i s’acaben la setmana del 18 de juliol.

(6 o 3 sessions depenent del taller i dels dies festius)

Bonificacions:
50% dte. Per a persones aturades
15% dte. Per a famílies nombroses o monoparentals
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 inscripció.
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 online a 
través de la web o amb targeta a l’Espai Foradada. 
En cas de que no surti un grup de taller, l’últim dia de 
devolucions serà el 30 de juliol.

Més informació a: ccivics.bcn.cat/trinitatvella o al mateix 
Centre Cívic (Carrer de la Foradada, 36).

AGENDA ESTIU ‘22

INSCRIPCIONS

NORMATIVA TALLERS/ INFORMACIÓ PRÀCTICA
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TALLERS INTENSIUS D’ESTIU

GUITARRA DES DE ZERO
Dimarts i Dijous de 19.15 a 20.45h
Preu: 18€ (6 sessions)
Tallerista: Iván Llic

Aquest taller està pensat 
perquè els participants “es 
posin de peu” al acabar el 
curs i puguin seguir sols. Una 
acurada selecció d’exercicis 
i cançons populars. Ritmes 
bàsics i més complexos, 
acords arpegiats, acords 
amb “cejilla”, tablatura…

*Cal portar l’instrument.

DANCE HALL I HIP HOP
Dijous i divendres de 19 a 20.30h
Preu: gratuït (6 sessions)
Tallerista: Chari Orellana

Dansa urbana de moviments 
energètics amb origen afri-
cà i jamaicà, barrejada amb 
moviments del Hip Hop. Vine 
i gaudeix amb els ritmes ur-
bans.

+6

+12
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TWERKING
Dilluns i divendres de 19 a 20.30h
Preu: 18 € (6 sessions)
Tallerista: Karmen Cuellar

L’objectiu principal és l’empoderament a través del ball. 
Magnífica oportunitat per a retrobar-te amb la teva sensuali-
tat i connectar-te amb el sòl pèlvic, maluc i glutis. Activitats 
senzilles que afavoreixen el treball en grup. Inclou coreogra-
fies, estirament i freestyle.

*Cal portar roba còmoda, mocador o tovallola.

BALL EN LÍNIA
Dimarts 12 i 19 de juliol de 18.30 a 20h
Preu: Gratuït (2 sessions)
Talleristes: Mercedes Odero i Roberto Martín

No tens parella de ball? No et preocupis, al Ball en Línia no 
la necessites!

+16
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SALSA
Dimecres de 18.30 a 20.30h
Preu: 12€ (3 sessions)
Tallerista: Carlos Álvarez

Salsaaaa! Al ballar aquest 
estil de dansa notaràs com 
s’estimula el bon humor mit-
jançant moviments energè-
tics i molta alegria. Vine a 
provar aquest taller!

CARDIO TRAINING
Dimarts i dijous de 19 a 20.30h
Preu: 12€ (6 sessions)
Tallerista: Dolores Cañero

Si t’agrada el moviment sú-
per energètic i vols suar fins 
als dits dels peus, aquest és 
el taller que necessites. Re-
forçaràs els teus músculs, el 
teu cor, i cremaràs calories 
des del primer minut de la 
sessió. 

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

NOU

A



7

IOGA RESTAURATIU I MEDITACIÓ
Dilluns de 19.30 a 21h
Preu: 9€ (3 sessions)
Tallerista: Marina Palop

El ioga, la respiració i el mo-
viment conscient ajuden a 
recuperar la mobilitat, la for-
ça i l’elasticitat d’una manera 
suau i respectuosa amb el 
cos. Vine a trobar el teu equi-
libri personal i amb el teu en-
torn relaxa’t meditant.

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

IOGA DINÀMIC
Dimecres de 19.30 a 21h
Preu: 9€ (3 sessions)
Tallerista: Marina Palop

Amb la combinació de postu-
res, respiració, treball ener-
gètic i concentració, aconse-
guiràs un estat meditatiu, on 
poder connectar amb la teva 
pau interior i el teu autèntic 
ser. És un tipus de ioga més 
intens que el restauratiu. 

*Cal portar roba còmoda, un coixí, mocador o tovallola.
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TAI TXI
Dilluns i dijous de 9.30 a 10.30h
Preu: 12€ (6 sessions)
Tallerista: Fabienne Boyer

El Tai-Txi amaga el seu valor darrere d’una aparent lentitud 
que omple d’energia, calma i harmonia. Practicar Tai-Txi és 
una experiència que, a banda de terapèutica, és una invita-
ció a prendre’s la vida a un altre ritme, i el regal és que quan 
aturem la vida tot millora.

GIMNÀSTICA GENT GRAN
Dilluns i dimecres de 11.30 a 12.30h
Preu: gratuït (6 sessions)
Tallerista: Dolores Cañero

Mou el cos i recupera la vitalitat! Amb aquest taller estaràs 
desitjant sortir de casa.

%
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ESCACS A LA FRESCA
Dimarts i dijous de 19 a 21h
Lloc: Plaça dels drets dels infants
Preu: gratuït (6 sessions)
Tallerista: Youssef Sultan

Vine a pasar la fresca a la 
plaça davant del Cívic men-
tre jugues als escacs, i reviu 
la vida de la Beth Harmon a 
Gambito de Dama.

Si no en saps, no et preocu-
pis perquè tindràs l’oportu-
nitat de començar des del 
principi.

MONOGRÀFICS

COSMÈTICA NATURAL ‘FES LA TEVA CREMA AFTER SUN’
Dimarts 12 de juliol a les 18.30h
Preu: 3€ d’ingredients
A càrrec de Marion Sergent

La Marion de Mon Petit Pot, 
cosmètica creativa i saluda-
ble, ens ajudarà a elaborar la 
nostra crema aftersun amb 
productes naturals, i més a 
més ens explicarà com cui-
dar-nos la pell a l’Estiu.

!
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RAVIOLIS DE CARBASSA AMB FESTUCS I FORMATGE 
RICOTTA
Dissabte 9 de juliol a les 11h
Preu: 5€ d’ingredients
A càrrec de Qk, Maria Ángeles Escribano

Farem raviolis des de zero, elaborant la pasta fresca amb ou 
i farina, i la resta del farciment. Amasa-la, estira-la i confecci-
ona el ravioli. Un taller molt divertit!

GAZPACHOS VARIS
Dissabte 23 de juliol a les 11h
Preu: 5€ d’ingredients
A càrrec de Qk, Maria Ángeles 
Escribano

Et sorprendrà la diversitat 
d’aquest menjar, “Gazpac-
hos” de tot tipus, no només 
de tomàquet. Vine a desco-
brir-los!

REVOLTA DE LA TRINI
Dissabte 10 de setembre de 10 a 13h
Punt de trobada: Sortida del metro de Trinitat Vella, L1
Coorganitzat amb l’Associació Comissió per la recerca i la divulga-
ció de la memòria de Trinitat Vella

La Revolta de La Trini pretén donar a conèixer el passat de 
lluites urbanes i reivindicacions d’un dels barris del districte 
de Sant Andreu més desconeguts. De com la força i perse-
verança de la seva gent ha sabut fer front a la deixadesa i 
manca de serveis que la Trinitat Vella patia des de fa dècades.

I
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ACTIVITATS CULTURALS

INFORMACIÓ PRÀCTICA

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

ACCÉS LLIURE AMB AFORAMENT LIMITAT I RESERVA 
PRÈVIA AMB UN MÀXIM DE 4 ENTRADES PER PERSONA 

SOL·LICITANT.

FES LA TEVA RESERVA TRUCANT AL 93 345 70 16 O A 
LA NOSTRA WEB

LES INSCRIPCIONS S’OBREN 15 DIES ABANS DE 
L’ESPECTACLE.

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



12

EXPOSICIONS

“ALTRES ESCENARIS POSSIBLES”
Del 5 al 30 de juliol
Inauguració: Dimecres 6 de juliol a les 19h
A càrrec de Nando Cruz

L’exposició, eminentment fotogràfica —instantànies de Mar-
tí Fradera i disseny d’Ada Sbriccoli—, fa visible no sols la 
diversitat d’escenaris de Barcelona,   sinó també la riquesa i 
varietat musical dels artistes que a ells es pugen. Al mateix 
temps, l’organització de la mostra vol reivindicar aquest teixit 
cultural de base i convidar a la ciutadania a gaudir-lo.

“BEC - BARRI DE CONVIVÈNCIA I LES TRINIS”
Del 8 al 28 de setembre
Inauguració: Dijous 8 de setembre a les 18h
A càrrec de la Federació de l’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona

El projecte BEC - barri, espai de convivència, neix amb l’ob-
jectiu de construir una radiografia sociopolítica dels barris 
de Barcelona des d’una acció diagnòstica 
i participativa des del moviment veïnal cap 
als barris de la ciutat. Durant els anys 2021 i 
2022, la proposta s’emmarca en els Barris de 
les Trinitats: Trinitat Nova i Trinitat Vella.

!
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ARTS ESCÈNIQUES, CINEMA I MÚSICA

THE HEROCK
Divendres 9 de setembre a les 18h
Lloc: Plaça de la Trinitat
A càrrec de Cia. Mr Copini
Dins de la Festa del Cívic

Els gestos, moviments i riu-
res són el llenguatge univer-
sal, la qual cosa fa d’aquest 
xou una diversió assegurada 
per a tot públic.

THE CUBO FEST 2022
Divendres 9 de setembre a les 19h
Lloc: Plaça de la Trinitat
A càrrec: l’Associació cultural El Cubo
Dins de la Festa del Cívic

Som 6 personatges que gaudim fent els nostres espectacles 
i veient que la gent s’ho passa bé. Fem música a l’aire que fa 
moure els cossos de petits i grans.

!
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INFUMABLES
Divendres 9 de setembre a les 20.30h
Lloc: Plaça de la Trinitat Vella
Dins de la Festa del Cívic

Una colla de col·legues, preparats i ben armats per petar-ho 
a tots els escenaris de Catalunya i arreu. Fem música de la 
terra, rock modern, ska i el que ens roti! Ja sabeu, som una 
colla de infumables que volem fer foc rebentant-ho a totes 
les places catalanes!

IMPROSHOW CON LIMÓN
Dijous 22 de setembre a les 19h
Lloc: Sala d’actes
A càrrec la Cia Impro con Limón

Espectacle de teatre improvisat per a tots els públics. A tra-
vés de les aportacions dels espectadors, els actors i actrius 
comencen a crear personatges i a filar les trames i desven-
tures d’aquests, creant petites escenes teatrals.

%
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CICLES ESTIU ‘22

VIATGES DES DEL SOFÀ

NORD DEL MARROC
Divendres 1 de juliol a les 18.30h
Lloc: Carrer Alt

Aquest barri és molt ric, ric en diversitat de cultures. Volem 
conèixer una mica més de l’origen i procedència de les nos-
tres veïnes, que vinguin a explicar-nos com és d’allà on ve-
nen, la seva quotidianietat, la seva història, el seu art, el seu 
menjar… Viatgem des del nostre sofà cap a destinacions 
que estan a l’hora lluny i a prop. 

Aquest 1 de juliol marxem al Nord del Marroc, ja que moltes 
veïnes procedents de Nador, Tanger, Tetuan, Xaouen, Berka-
ni, Larache….  tenen ganes de mostar-nos com és la seva 
terra i fer-nos passar una vetllada agradable al carrer, conei-
xent una mica més del Marroc i de les nostres veïnes. 

Hi haurà música, mostra gastronómica, contes i més cose-
tes.

!
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L’ORGULL DE LA TRINI

III EDICIÓ DE L’ORGULL DE LA TRINI
Divendres 16 de juliol tot el dia
Lloc: Plaça de la Trinitat i Llosa del metro Trinitat Vella 

Torna l’Orgull de la Trini! La Trinitat Vella celebra la tercera 
edició de l’Orgull LGTBIQ+ amb una jornada plena d’activi-
tats reivindicatives i festives a parts iguals organitzades per 
entitats, equipaments i veïnes del barri.

Segueix l’Instagram @orgulldelatrini i no et perdis la progra-
mació d’enguany!

!
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FESTA DEL CÍVIC

Divendres 9 de setembre a partir de les 18h
Lloc: Plaça de la Trinitat Vella

El curs comença al setem-
bre, i nosaltres amb ell. Apro-
pa’t a la Plaça de la Trinitat i 
pregunta’ns per les activitats 
que estan per venir. Ja esta-
ràn les inscripcions obertes, 
corre corre que s’esgoten les 
places! A més, us tindrem 
ben entretingudes amb un 
espectacles de Circ diverti-
díssim, un altre espectacle 
familiar fantàstic a càrrec 
d’una associació del barri i 
un concert d’ambient molt 
festiu durant tota la tarda!

INFUMABLES
Hora: 20h

Més info a la pàgina 14

THE HEROCK
Hora: 18h
A càrrec de Cia. Mr Copini

Més info a la pàgina 13

THE CUBO FEST 2022
Hora: 19.30h
A càrrec: l’Ass. cultural El Cubo

Més info a la pàgina 13

!
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PARKING DAY

PARKING DAY 2022 “INTERCULTURALITAT”
Divendres 16 de setembre tot el dia
Lloc: Carrer del Turó de la Trinitat, 21 (al costat del Forn)

Acció performativa, de sensibilització, on es transformen de 
forma temporal places públiques d’aparcament de cotxes i 
espai públic, amb l’objectiu de reivindicar un model de ciutat 
centrat en les persones i en el medi ambient.

Enguany es dedica a LA INTERCULTURALITAT, que promou 
la igualtat d’ús i d’estructura de l’espai públic.

Consulta tota la programació a la nostra web.

ASSEMBLEA CENTRE CÍVIC TRINITAT VELLA

Dimecres 28 de setembre a les 19h
Lloc: Espai Foradada

Un espai per compartir opinions, suggeriments, inquietuds i 
propostes amb entitats i associacions del barri.

!
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CALENDARI JULIOL
01/07 18.30h Viatges des del sofà
  “NORD DEL MARROC”
04/07 09.30h Inici tallers intensius d’estiu
06/07 19.00h Inauguració exposició    
  “ALTRES ESCENARIS POSSIBLES”
09/07 11.00h Monogràfic
  “RAVIOLIS DE CARBASSA I FESTUCS”
12/06 18.30h Monogràfic
  “FES LA TEVA CREMA AFTER SUN”
16/07 10.00h III Edició de
  “L’ORGULL DE LA TRINI”
22/06 21.00h Fi de tallers instensius d’estiu
23/07 11.00h Monogràfic “GAZPACHOS VARIS”

CALENDARI SETEMBRE
08/09 18.00h Inauguració exposició
  “BEC - BARRI DE CONVIVÈNCIA I LES TRINI”
09/09 18.00h Festa del Cívic a la Plaça Trinitat
 18.00h Circ “THE HEROCK”
 19.30h Espectacle “THE CUBO FEST”
 20.00h Concert “INFUMABLES”
10/09 10.00h Itinerari “REVOLTA DE LA TRINI”
16/09 10.00h PARKING DAY al carrer del Turó de la Trinitat,   
  21 (al costat del Forn)
28/09 19.00h Assemblea Centre Cívic Trinitat Vella
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ESPAI FORADADA

C. DE FORADADA

L1 TRINITAT VELLA 

L1 BARÓ DE VIVER

L3, L4, L11 TRINITAT NOVA 

NUS D
E LA

 TRIN
ITA

T

RONDA DE DALT

C. DEL TURÓ DE LA TRINITAT

VIA BARCINO

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

informació.cctrinitatvella@gmail.com

Horari del centre
Dl. a dv. de 9 a 21h i Ds. de 10 a 14h

Horari d’atenció
Dl. a dv. de 10 a 14h i 16 a 20h
Ds. de 10 a 14h


