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TALLERS 
Centre Cívic 
Trinitat Vella

Pagament: es farà un 
únic pagament amb tar-
geta, en el moment de 
formalitzar la inscripció. 
Excepcionalment es 
retornarà l’import en cas 
de cancel·lació del taller.

Reducció i subvenció 
dels imports als tallers, 
adreceu-vos al mateix 
centre.

Tallers: de la setmana                                      
del 24 d’abril a la         
setmana del 19 de juny

Inscripcions:
del 27 de març
al 14 d’abril
Accés a les inscripcions:

PETITA INFÀNCIA (0-3)

MÚSICA PER A 
NADONS
Dimecres de 17 a 18h
Preu: gratuït (9 sessions)
Tallerista: Marta Mattoti
Espai familiar per jugar 
amb la música. A tra-
vés d’una varietat de 
ritmes i melodies, es-
timulem l’audició dels 
nadons. Els cants, els 
moviments fluids i els 
jocs rítmics, ajudaran al 
desenvolupament de la 
intel·ligència musical.

INFANTILS (6-12)

CUINETES
Dilluns de 18 a 19.30h
Preu: 21€ (7 sessions)
Dijous de 18 a 19.30h
Preu: 27€ (9 sessions)
Vols aprendre a cuinar? 
Receptes senzilles, crea-
tives i sanes que podràs 
fer en qualsevol moment!

ART ATTACK
Dimarts de 17.30 a 19h
Preu: 27 € (9 sessions)
Tallerista: Macarena Asensio

Crea, dibuixa, pinta i juga 
amb textures deixant vo-
lar la teva imaginació.



DANSA, COS I MENT

TWERKING (+16)
Dilluns de 19.30 a 21h
Preu: gratuït (7 sessions)
Tallerista: Karmen Cuéllar
L’objectiu principal és 
l’apoderament a través 
del ball. Magnífica opor-
tunitat per a retrobar-te 
amb la teva sensualitat 
i connectar-te amb el 
sòl pèlvic, maluc i glu-
tis. Exercicis senzills que 
afavoreixen el treball en 
grup. Inclou coreografi-
es, estiraments i freestyle.

*Cal portar roba còmoda.

TAI TXI
Dimarts de 9.30 a 10.30h
Preu: 18€ (9 sessions)
Dijous de 9.30 a 10.30h
Preu: 18€ (9 sessions)
Tallerista: Fabienne Boyer

El Tai-Txi amaga el seu 
valor darrere d’una apa-
rent lentitud que omple 
d’energia, calma i harmo-
nia. Practicar Tai-Txi és 
una experiència que, a 
banda de terapèutica, és 
una invitació a prendre’s 
la vida a un altre ritme, i 
el regal és que quan atu-
rem la vida tot millora.

*Cal portar roba còmoda.

PILATES
Dimarts d’11 a 12h
Preu: 18€ (9 sessions)
Dimarts de 17 a 18h
Preu: 18€ (9 sessions)
Tallerista: Carmen Chito

Amb aquesta disciplina 
esportiva treballaràs i en-
fortiràs el cos i la ment. 
Milloraràs la musculatura, 
l’equilibri, la coordinació i 
la flexibilitat. Obtindràs el 
control total del teu cos.

*Cal portar roba còmoda.

SALSA
Dimecres de 18 a 19.30h
Preu: 27€ (9 sessions)
Tallerista: Carlos Álvarez

Salsaaaa! Al ballar aquest 
estil de dansa notaràs 
com s’estimula el bon hu-
mor mitjançant moviments 
energètics i molta alegria. 
Afanya’t a inscriure’t i no 
et quedis sense plaça!

*Cal portar roba còmoda.



IOGA
Dimecres de 19.30 a 21h
Preu: 27€ (9 sessions)
Tallerista: Marina Palop

Amb la combinació de 
postures, respiració, tre-
ball físic intens i de con-
centració, aconseguiràs 
un estat meditatiu, on 
poder connectar amb la 
teva pau interior i el teu 
autèntic ser.

*Cal portar roba còmoda, 
un coixí, tovallola.

CARDIO TRAINING
Dijous de 19 a 20h
Preu: 18€ (9 sessions)
Tallerista: Dolores Cañero
Si t’agrada el moviment 
súper enèrgic, enfortiràs 
els músculs, el cor i cre-
maràs calories des del 
primer minut de la sessió.
*Cal portar roba còmoda.

RECURSOS I CREATIVITAT

GUITARRA DES DE 0 (+12) 
Dijous de 17 a 18.30h
Preu: 27€ (9 sessions)
Tallerista: Iván Llic

Aquest taller està pensat 
perquè els participants 
“es posin de peu” al aca-
bar el curs i puguin seguir 
sols. Una acurada selec-

ció d’exercicis i cançons 
populars. Ritmes bàsics 
i més complexos, acords 
arpegiats, acords amb 
“cejilla”, tablatura… Diri-
git a joves i adults de més 
de 12 anys.

*Cal portar l’instrument

ESCRIPTURA ÀRAB
Dijous de 17 a 19h
Preu: gratuït (9 sessions)
Tallerista: Naziha Lakhmissi
Saps que l’àrab s’es-
criu de dreta a esquer-
ra? Saps que les lletres 
s’escriuen diferent en 
funció de si van al prin-
cipi, al mig o al final de 
la paraula? Vols apren-
dre els conceptes bàsics 
de l’escriptura en àrab?

GENT GRAN

GIMNÀSTICA
Dilluns i dimecres          
d’11.30 a 12.30h
Preu: gratuït (18 sessions)
Tallerista: Dolores Cañero
Mou el cos i recupera la 
vitalitat! Amb aquest taller 



estaràs desitjant sortir de 
casa.

*Cal portar roba còmoda.

TALLERS VOLUNTARIS

BALL EN LINÍA
Dimarts de 18.30 a 20h       
(9 sessions)
Talleristes: Mercedes Odero 
i Roberto Martín
No tens parella de ball? 
No et preocupis, al ball 
en línia no la necessites!

SEVILLANES 0/1
Grup 0: dijous, de 18.30 a 
19.30h (9 sessions)
Grup 1: dijous, de 19.30 a 
20.30h (9 sessions)
A càrrec de Manoli Aldomar

T’agradaria aprendre se-
villanes i pasar-ho be? 
Aquest és el teu taller!

TALLERS MONOGRÀFICS

REMEIS NATURALS 
AMB PLANTES 
MEDICINALS: 
OLEOMACERAT DE 
CALÈNDULA PER A LA 
PELL
Dimecres 24 de maig
de 18 a 20h
Preu: gratuït + 3€
pels ingredients

En aquest taller s’elabora-
ran remeis naturals utilit-
zant diferents tècniques, 
coneixent així com s’extre-
uen òptimament els princi-
pis actius de les plantes. 
Cada participant elabora-
rà un oleat (oleomacerat) 
de calèndula amb propie-
tats antiinflamatòries i cal-
mants per a la pell, indicat 
en irritacions dels bol-
quers, picors, cremades i 
altres irritacions cutànies.

CONSTRUCCIÓ D’UNA 
TITELLA
Divendres 12 de maig
de 17.30 a 19h
Preu: gratuït
Lloc: Plaça de la Trinitat 
Vella
Coorganitzat amb l’Aula  
Ambiental del districte de 
Sant Andreu i el Banc del 
Temps de la Trinitat Vella. 
Dins del cicle Renova la 
teva roba.

Un taller on els nens i ne-
nes podran construir la 
seva pròpia titella a par-
tir d’elements reciclats, 
així com rodets de cartró 
amb teles, gomets, pa-
pers…per després, po-
der manipular-la i crear 
uns contes molt creatius.  



uns contes molt creatius.

ENS PREPAREM PER              
A L’ESTIU A L’HORT     
URBÀ

Dijous 20 d’abril d’11 a 12h
Preu: gratuït
Coorganitzat amb l’Aula 
Ambiental del districte de 
Sant Andreu. 
Dins del cicle d’activitats de 
la Xarxa d’Horts d’Equipa-
ments del Districte de Sant 
Andreu.
En aquest taller esbrina-
rem quines plantes són 
més resistents a l’època 
més seca de l’any, i pla-
nificarem com preparar 
l’espai segons les carac-
terístiques i la disponibi-
litat de reg que tinguem. 
A més a més, aprofitarem 
per plantar els planters i 
analitzar el perquè hem 
escollit aquestes espè-
cies i no unes altres per 
a l’espai del Centre Cívic 
de Trinitat Vella.

INICIACIÓ AL 
CLOWN COM A EINA 
D’AUTOCONEIXEMENT 
I CREIXEMENT 
PERSONAL (+18)
Dissabte 20 de maig
de 10 a 14h i de 16 a 20h
Preu: 16€
A càrrec de Futur Clown 
(www.futurclown.com)

Vols afrontar el teu sentit 
del ridícul? Vols conec-
tar amb la teva part més 
esencial i autèntica?
T’agradaria aprendre a 
mostrar-te tal com ets? 

Vols descobrir el clown 
com a eina terapèutica i 
d’autoconeixement? Et ve 
de gust jugar i pasar un 
dia divertit i enriquidor?

*Cal portar roba cómoda i 
mitjons antilliscants.

CUINA I GASTRONOMIA

RISOTTO
Dissabte 29 d’abril             
d’11 a 13h
Preu: gratuït
+ 7€ pels ingredients
A càrrec de Pier Luigi

Més enllà dels espague-
tis, hi ha una meravellosa 
gastronomia a descobrir. 
Es tracta d’una gastro-
nomia mediterrània en el 
seu més complet sentit, 
amb una enorme varietat 
de preparacions i pro-
ductes. Descobreix una 
mostra del receptari ita-
lià més saborós i extra-
ordinari. En aquest taller 
aprendràs de la mà de 
Pier Luigi a preparar un 
autèntic risotto. 

UN ALTRE TAST DE 
VINS
Dissabte 3 de juny a les 11h 
Preu: gratuït
+ 7€ pels ingredients
A càrrec de Xavi López
Dins de la programación de 
Festa Major

Ets vas quedar sense 
plaça a la primera edició? 
Doncs aprofita aques-
ta oportunitat i reserva’t 
aquest dissabte de festa 
major, quina millor mane-
ra de començar les festes 
del nostre barri?



EXPOSICIONS 

“POESIA COM A 
REFUGI COMUNITARI”  
DE LA XARXA POÈTICA 
DE SANT ANDREU
Del 20 d’abril al 25 de maig
Inauguració: Dijous 20 
d’abril a partir de les 17.30h
Lloc: Espai Foradada

Perquè la poesia no té li-
mitacions i ens fa lliures, 
perquè ens pertany i la 
volem compartir, i perquè 
la paraula és l’arma més 
potent per reivindicar 
drets i lluitar contra les 
desigualtats.
Els murs del districte de 
Sant Andreu s’han om-
plert de poesies escrites 
pel propi veïnat aquests 
darrers 5 anys.
Aquesta mostra expo-
sitiva és el resultat dels 
projectes portats a terme 
en relació amb la progra-
mació de la Xarxa Poètica 
promoguda per diferents 
equipaments del Districte 
de Sant Andreu.

GRÀFICA ANARQUISTA. 
FOTOGRAFIA I 
REVOLUCIÓ SOCIAL 
1936-1939
De l’1 de juny al 28 de juliol
Inauguració: Dijous 1 de 
juny a les 18.30h
Lloc: Espai Foradada
A càrrec de l’Arxiu fotogràfic 
de Catalunya
Dins de la programació de la 
Festa Major

Després del 19 de juliol 
de 1936, havent aturat el 
cop d’estat a Barcelona, 
va arribar el moment del 
moviment llibertari, arti-

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL
Totes les activitats són 
gratuïtes, tret que s’indi-
qui el contrari. Accés lliu-
re amb aforament limitat 
i reserva prèvia amb un 
màxim de 4 entrades per 
persona sol·licitant.

Per a més informació i re-
serves:

EXPOSICIONS

ESPECTACLES
FAMILIARS

CONCERTS

XERRADES

ITINERARIS

CALENDARI FESTIU

Textos Be(r)sos
y viceversa

Renova la teva roba
Primavera ‘23

Festa Major CCTV



tots!? Sí, i si no t’ho creus 
vine a descobrir-ho amb 
la Superbleda perquè 
tots i totes som superhe-
rois i superheroïnes.

LA MÚCIRKA CLÁCIRKA
Dissabte 13 de maig
a les 12h
Lloc: Sala d’actes
A càrrec: Cia Sonríexnarices

Sonriexnarices ens oferi-
rà un concert d’una or-
questra singular, un xou 
allegro i appassionato on 
s’escolten les composici-
ons d’una sintonia natural 
anomenada riure.

QUI CU QUI QUÈ QUINA
Data: A confirmar
Lloc: Plaça de la Trinitat
A càrrec: Cia. Nom
provisional
Dins de la programació de 
Festa Major

S’emboliquen amb ca-
bles, s’enfilen a una per-
xa i dibuixen cercles so-

culat al voltant de la Con-
federació Nacional del 
Treball (C.N.T.) i la Fede-
ració Anarquista Ibèrica 
(F.A.I.). (És podria omitir 
si cal espai)
L’Oficina de Información y 
Propaganda de la C.N.T-
F.A.I va crear un arxiu 
fotogràfic de la revolució 
social fruit de la pràctica 
fotogràfica amateur i pro-
fessional, com ara Kati 
Horna, Margaret Micha-
elis, Antoni Campañà o 
Pérez de Rozas.
Aquesta exposició res-
segueix el rastre d’aquell 
arxiu revolucionari i  re-
descobreix unes imat-
ges, la majoria inèdites, 
que havien quedat en els 
llimbs de la desmemò-
ria. Redimides de l’oblit, 
aquestes fotografies afe-
geixen complexitat al re-
lat històric de Barcelona i 
ens expliquen la força de 
l’anarcosindicalisme du-
rant la Segona República 
i la Guerra Civil.

ESPECTACLES 
FAMILIARS

SUPERBLEDA (BDC)
Dissabte 15 d’abril a les 12h
Lloc: Sala d’actes
A càrrec: Cia. La Bleda
La imaginació és el super-
poder més important de 



bre una bicicleta. La seva 
complicitat els portarà a 
descobrir nous mons en 
la melodia que sona quan 
dues persones estan 
connectades.
Un joc de connexions en-
tre els artistes, una mà-
quina i el públic. Tots els 
cossos vius tenen elec-
tricitat. Què passa si ens 
connectem?

CONCERTS

TILDE (BDC)
Divendres 21 d’abril
a les 20h
Lloc: Sala d’actes

Les cançons d’aquest 
quartet barceloní mes-
clen flamenc i post rock, 
jazz i psicodèlia pop. 
Una barrera estilísti-
ca que sorprèn i atra-
pa, sobretot en directe.                                                            

en directe.

LA TRINI OPEN MIC 
+ FREESTYLE GOLD 
BATTLE
Dissabte 6 de maig
a partir de les 17h
Lloc: Plaça de la Trinitat
A càrrec: Llobregat Block 
Party

Et mola la cultura Hip 
Hop, els “4 Elements”, el 
beatmaker, vols tirar els 
treus frees davant de més 
gent? Guarda’t el proper 
dissabte 27 de maig a la 
tarda per passar-te per la 
Trini i gaudir d’una tarda 
100% underground!
Exhibició Freestyle Gold 
Battle, Soul Lab, Open 
Mic, Beatmaker, Graffitti, 
Dj i moltes coses més.

PINAN 450F + SESSIÓ 
DE MICRO OBERT HIP 
HOP
Dijous 29 de juny a les 19h
Lloc: Sala d’actes

Pinan 450f és un projecte 
musical fundat l’any 2011 
a la ciutat de Barcelona. 
L’estructura de la forma-
ció estarà a mig camí 
entre els components 
d’una banda clàssica i la 
d’un grup de Rap clàssic.  



grup de Rap clàssic.

XERRADES

ACTIVA LA TEVA MENT: 
EXERCICI COGNITIU       
Dimarts 18 d’abril a les 18h
A càrrec del Servei de        
Teleassitència Municipal

A mesura que  les perso-
nes envellim estem més 
exposades es a proces-
sos de deteriorament 
cognitiu, però gràcies 
a la capacitat que té el 
nostre cervell d’establir 
noves connexions entre 
neurones i reforçar les 
antigues, podem millorar 
les nostres capacitats 
cognitives. Mantenir una 
ment activa és de vital 
importància. En aquesta 
activitat s’expliquen les 
funcions cognitives i es 
presenten exercicis per 
exercitar el nostre cervell.

QUÈ CAL SABER 
SOBRE L’INSOMNI
Dilluns 29 de maig
a les 18h.
A càrrec del Servei Català de 
la Salut – Farmàcia Trinitat

Tens problemes per a 
dormir? Sovint et desper-
tes a mitjanit, i ja no et 
pots dormir? Tens dubtes 
sobre l’insomni? Vine a la 
xerrada impartida per una 
de les farmacèutiques del 
barri, i ella respondrà a 
totes les teves preguntes. 

totes les teves preguntes.

ITINERARIS

IL·LUSTREM LA 
BIODIVERSITAT DEL 
BESÒS
Dissabte 22 d’abril
de 10 a 12h.
Punt de trobada: 10h a la 
llosa del Riu Besós a Baró 
de Viver.
Coorganitzat amb l’Aula 
Ambiental de Sant i el
Castell de Torre Baró.
A càrrec de la Mireia
Espuñes Capdevila.
Dins el marc de la diada de 
Sant Jordi

A les 9.30h ens trobarem 
al metro de la Trinitat Ve-
lla per anar conjuntament 
a la llosa de Baró de Vi-
ver. Vine a gaudir d’una 
passejada pel riu Besòs, 
on coneixerem ben a fons 
la seva biodiversitat de la 
mà de la Mireia Espuñes 
Capdevila, il·lustradora 
i biòloga ambiental, que 
ens ensenyarà quins són 
els elements claus per 
poder dibuixar ràpida-
ment i anotar aquells trets 
més característics de les 
flors i animalons, per con-
feccionar el nostre propi 
quadern de fauna i flora 
del riu.
Si t’agrada passejar, 
conèixer més sobre la 
natura que ens envol-
ta i dibuixar, no et pots 
perdre aquesta ruta!                                                         



aquesta ruta!

LA SERRALADA DE LA 
MARINA
Dissabte 27 de maig
a les 10h
Punt de trobada: a les 9h 
a la llosa del metro Trinitat 
Vella
A càrrec de l’Angel Sevilla

Arriba la primavera, el 
bon temps i les ganes de 
caminar per la natura que 
ens envolta. La Serra de 
Marina és un destí per-
fecte per això, ja que ens 
queda ben a prop de Tri-
nitat Vella. Coneixerem el 
Poblat ibèric passant pel 
Rec Comtal i gaudirem  
d’un matí a la muntanya.   
d’un matí a la muntanya. 

CICLES CULTURALS 
PRIMAVERA ‘23

TEXTOS BE(R)SOS Y 
VICEVERSA
Dijous 20 d’abril
a les 17.30h
Lloc: Espai Foradada
A càrrec de Willo Arunategui 
i Teatro de La Manivela

El Centre Cívic Trinitat Ve-
lla convoca el V concurs 
“TEXTOS, BE(R)SOS Y 
VICEVERSA”  del barri.
Aquesta convocatòria 
s’adreça a totes aque-
lles persones que vulguin 
mostrar el seu art en l’ex-

pressió escrita.

Categoria del barri:

Infantil (6 a 12 anys)
1 premi de 50€ en un val  
a la llibreria LA TRIBU + 
Obsequi sorpresa

Juvenil (13 a 18 anys)
1 premi de 50€ en un val  
a la llibreria LA TRIBU + 
Obsequi sorpresa

Adulta (+18 anys)
1 premi de 50€ en un val  
a la llibreria LA TRIBU + 
Obsequi sorpresa

El veredicte del jurats i el 
lliurament dels premis es 
realitzarà DIJOUS 20 A 
LES 17:30h a l’Espai Fo-
radada.
La data máxima per fer 
arribar els textos és 30 de 
març a les 23:59.
Anima’t, estem desitjant  
llegir-te!

Bases del concurs:               



llegir-te!

Bases del concurs:          

CALENDARI FESTIU

RENOVA LA TEVA 
ROBA PRIMAVERA ‘23
Del dilluns 8
al divendres 12 de maig
Lloc: Espai Foradada
i Plaça de la Trinitat
A càrrec de l’Aula Ambiental 
Sant Andreu i Associació 
Banc del temps de la Trinitat 
Vella

Porta la teva roba que 
no facis servir i et dona-
rem ‘Renoves’ que po-
dràs bescanviar a tots 
els punts de la xarxa per 
altres peces de roba. I 
fes el taller ‘Construcció 
d’una titella’ a càrrec de 
Pengim penjam (més in-
formació pàgina 6).
Recollida del dilluns 8 al 
dijous 11 de maig de 17 
a 19h.
Intercanvi divendres 6 de 
maig de d’11 a 19h.

BLACK LIGHT FEST
Divendres 26 de maig,
de 16 a 19.30h
Lloc: Sala d’actes
Coorganitzat amb Casal 
Infantil, Espai La Tortuga, 
Centre de Vida Comunitària, 
Save the Children

Vine a la gran festa de 
el llum negre, on podràs 
experimentar, jugar i pas-
sar una molt bona estona.  

una molt bona estona!

PERIFÈRIQUES
Dissabte 17 de juny
a les 12h
Lloc: Espai Foradada
Organitza: l’Asssociació Tri-
nitat Uneix en col·laboració 
amb ISGlobal i amb Lichen 
Innovación Social

Torna el Perifèriques! 
L’edició 2023 està dedi-
cada a abordar la proble-
màtica de l’emergència 
climàtica en la perifèria 
de la ciutat, prenent com 
a exemple el barri de la 
Trinitat Vella. L’impacte 
de la contaminació am-
biental, la importància 
de la salut urbana en la 
vida de les persones, 
l’existència de vulnerabi-
litats interseccionals en 
els espais perifèrics i la 
necessitat imperant de 
desenvolupar estratègies 
que permetin mitigar els 
efectes del canvi climàtic 
en els marges de la ciu-
tat seran el fil conductor 
a partir del qual generar 
diàlegs innovadors entre 
coneixement científic, els 
llenguatges creatius i la 
ciutadania. 
Us proposem gaudir 
d’una matinal de ciència 
participativa i un vermut 
científic ple de desco-
bertes i alguna sorpresa! 



tes…i alguna sorpresa!

FESTA MAJOR

TOC D’INICI
Divendres 2 de juny
a les 19h
Lloc: Plaça de la Trinitat
Organitza: Comissió de fes-
tes i Gegants i Capgrossos 
de Trinitat Vella

Totes les entitats, equi-
paments i serveis, baixa-
rem a participar a la rua 
d’obertura de la Festa 
Major. T’hi apuntes?

QUI CU QUI QUÈ QUINA
Data: A confrimar
Lloc: Plaça de la Trinitat
A càrrec: Cia. Nom
provisional

Més informació a la pàgi-
na d’espectacles familiars.

GRÀFICA ANARQUISTA. 
FOTOGRAFIA I 
REVOLUCIÓ SOCIAL. 
1936–1939
De l’1 de juny al 28 de juliol
Inauguració: Dijous 1 de 
juny a les 18.30h
Lloc: Espai Foradada
A càrrec de l’Arxiu fotogràfic 
de Catalunya

Més informació a la
pàgina d’exposicions.

UN ALTRE TAST DE 
VINS
Dissabte 3 de juny a les 11h
Preu: gratuït
+ 7€ pels ingredients
A càrrec de Xavi López

Més informació a la pàgi-
na de cuina gastronòmica.

pàgina XX.

XXII MOSTRA DE 
CURTMETRATGES     
DR. MABUSE
Dissabte 10 de juny
de 20 a 00h
Lloc: Sala d’actes
Organitza: l’Associació
teatral La Jarra Azul
Dins de la programació de la 
Festa Major

Mostra teatralitzada en la 
què es barreja la projec-
ció de curtmetratges amb 
presentacions mitjançant 
diferents disciplines artís-
tiques.

CALENDARI DE BARRI



AULA AMBIENTAL
936 242 698

santandreuambiental@bcn.cat

ATENCIÓ DE LA TÈCNICA 
I LA CONSELLERA

DE BARRI 
933 457 016

BANC DEL TEMPS A 
TRINITAT VELLA

933 457 016
bancdeltempstrinitatvella@gmail.com

BARCELONA ACTIVA 
‘PROGRAMA TREBALL 

ALS BARRIS’
934 019 571

CSMIJ - KONSULTA’M
652 588 686

konsultamsantandreu@fetb.org

CASAL TRINITAT VELLA
697 679 916

SALA JOVE
690 322 841

salesjoves@gmail.com

SAVE THE CHILDREN
933 602 874

arantxa.sagasti@
savethechildren.org

SERVEI DE CONVIVÈNCIA 
I VULNERABILITAT 

SOCIAL / HABITATGE
695 152 722 / 685 914 570
serveiconvivencia09A@bcn.cat

SERVEI DE 
DINAMITZACIÓ JUVENIL 

(SDJ)
648 767 429

sdjfranja@gmail.com
         

SERVEI 
D’INTERCULTURALITAT 

DE SANT ANDREU (SI-SA) 
674 329 676 / 674 329 679
santandreuintercultural@

bcn.cat

  SERVEI
“NOVES FAMÍLIES” 
REAGRUPAMENT

627 671 691

AMICS DE LA MESQUITA
646 572 751

AMPA RAMON I CAJAL
680 196 602

ASSOCIACIÓ FLAMENCA
TRINITAT VELLA

646 063 658

ASSOCIACIÓ DE 
RECERCA I DIVULGACIÓ 

DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA DE LA 
TRINITAT VELLA

amadortrini@hotmail.es

BANDA DE MÚSICA
’LA POPULAR SANSENSE’

933 457 016

GRUP DE TEATRE NAIA
933 457 016

PUNTAIRES DE LA 
TRINITAT VELLA

933 457 016

ASSOCIACIÓ TEATRAL 
“LA JARRA AZUL”
info@lajarraazul.cat

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ESCAMOT DE LA 

SANTÍSSIMA TRINITAT
trabucairestrinitat@gmail.com

GEGANTS I 
CAPGROSSOS

TRINITAT VELLA
@gecaptrinitatvella

GRUP D’ESCOLTA ACTIVA 
PER A DONES

667 726 849

APC FRANJA BESÒS
apcfranjabesos@bcn.cat

PROJECTE CONCILIA
https://concilia.incoop.cat/

COORDINADORA 
TRABUCAIRES 

BARCELONA CIUTAT
coor.trabucaires.bcn.

ciutat@gmail.com

ENTITATS I SERVEIS



AGENDA

ABRIL

MAIG

JUNY

Dissabte 15 12h Superbleda Cia. La Bleda Espectacle infantil 
BDC 

dimarts 18 18h Activa la teva ment: exercici 
cognitiu Xerrada

dijous 20 11h Ens preparem per a l’estiu a l’hort 
urbà Taller Monogràfic

Dijous 20 17.30h Poesía com a refugi comunitari
De la Xarxa Poètica de Sant Andreu Inauguració exposició

Dijous 20 17.30h Textos be(r)sos y viceversa Diada de Sant Jordi

Divendres 21 20h Tilde Concert BDC

Dissabte 22 10h Il·lustrem la biodiversitat del Besòs Itinerari

Dissabte 29 11h Fem Risotto Cuina i gastronomia

Dissabte 6 17h La Trini Open Mic + Freestyle Concerts

Dilluns 8 a l’11 17h Recollida “Renova la teva roba 
Prim” Calendari Festiu

Divendres 12 11h Intercanvi “Renova la teva roba 
Prim” Calendari Festiu

Divendres 12 17.30h Construcció d’un titella Taller Monogràfic

Dissabte 13 12h La Múrcirka Clàcirka Cia. Sonriex-
narices Espectacle Infantil

Dissabte 20 10h
Iniciació al Clown com a eina 
d’autoconeixement i creixement 
personal

Taller Monogràfic

Dimecres 24 18h
Remeis naturals amb plantes me-
dicinals: Oleomacerat de caléndula 
per a la pell

Taller Monogràfic 

Divendres 26 16h Black light Fest Calendari Festiu

Dissabte 27 10h La Serralada de Marina Itinerari

Dilluns 29 18h Què cal saber sobre l’insomni Xerrada

Dijous 1 18.30h Gràfica Anarquista. Fotografía i 
Revolució Social. 1936-1939 Inauguració Exposició 

Divendres 2 19h Toc d’inici Festa Major Trinitat Vella Festa Major

Dissabte 3 11h Un altre tastet de Vins Cuina i Gastronomía 
FM

Data a
confirmar

Qui Cu Qui Què Quina
Cia. Nom provisional

Espectacle Familiar 
FM

Dissabte 10 20h XXII Mostra de curtmetratge
Dr. Mabuse Calendari Festiu FM

Dissabte 17 12h Perifèriques Calendari Festiu

Dijous 29 19h Pinan 450f + Micro obert Hip Hip Concert
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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

MAPA

ADREÇA            HORARIS

COM ARRIBAR-HI           SEGUEIX-NOS

ESPAI FORADADA
C/ Foradada, 36
08033 Barcelona
Tel: 933 457 016
informació@cctrinitatvella.cat

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

Horari del centre
Dl. a dv. de 9 a 21h

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

Dissabtes 
10 a 14h i 16 a 19h


