Centre cívic
Trinitat Vella

TALLERS
EXPOSICIONS
TEATRE

FAMILIAR

Octubre a desembre 2013

TALLERS ENTITATS OCTUBRE-DESEMBRE

TALLERS ENTITATS OCTUBRE-DESEMBRE

TALLERS ENTITATS

GIMNÀSTICA						

Per a més informació i inscripcions poseu-vos en contacte amb
l’entitat corresponent. Tel. 93 345 70 16

Grup A: dimarts i dijous, de 9.30 a 10.30 h
Grup B: dimarts i dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 45 € / trimestre					

CLASSES D’ÀRAB PER A ADULTS

Professor: Fernando Alonso
Exercicis i jocs per mantenir-se en forma i aconseguir una bona
tonificació, elasticitat, resistència i força del cos.
Ho organitza: AE Sant Andreu

Dijous i divendres
17.00 a 19.00 h

		

Ho organitza: Mesquita La Paz
Gratuït
Conèixer més a fons un idioma és gairebé una necessitat.

CURS JOVE DE FORMACIÓ TEATRAL			
Dijous
19.30 a 21.15 h
Preu: 56 € / trimestre (socis, 45 €)				
T’agrada la interpretació? Atreveix-t’hi.
A càrrec de l’Associació Teatral La Jarra Azul

FLAMENC						
Infantil: dilluns, dimecres i dijous. de 17.15 a 18.15 h
Joves: dilluns i dimecres, de 18.15 a 19.15 h
Adults: dilluns i dimecres, de 19.15 a 20.15 h i dijous, de 18.15
a 19.15 h
Preu: matricula 36 € anuals i 17 € mensuals			
Sens dubte, art i sensualitat per gaudir de la dansa. No cal parella.
Professora: Mar Bachs
Ho organitza: Associació Flamenca Trinitat Vella			

HIP-HOP						
Divendres, de 17.15 a 18.15 h (Infants de 10 a 14 anys)
Divendres, de 18.15 a 19.15 h (Joves i adults)
Preu: matricula 36 € /anuals i 20 € mensuals			
Professor: Albert López
Ho organitza: Associació Flamenca Trinitat Vella

PUNTES DE COIXÍ					
Dimarts, de 15.45 a 16.45 h
Preu: 32,50 €						
Amb un coixí, uns quants boixets, agulles, fils i les teves mans
podràs fer les puntes més precioses de disseny tradicional i actual.
Ho organitza: Puntaires Trinitat Vella

BALLS MODERNS (BATUKA) PER A INFANTS		
Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Dijous, de 17.15 a 19.15 h
Preu: 27,50 €						
Professora: Chus Triguero
Organitza AMPA CEIP Ramon i Cajal				

TALLERS OCTUBRE-DESEMBRE

TALLERS CENTRE CÍVIC				
Inscripcions: del 9 al 20 setembre, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 h
Inici: setmana del 30 de setembre
Final: setmana del 2 de desembre
Cal un nombre mínim d’inscrits per a la realització del taller.

TALLERS OCTUBRE-DESEMBRE

SALSA							
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 31,60 € (10 sessions)					
Si vols continuar amb ritme i en forma, ja ho saps: a ballar!

Les persones que estiguin a l’atur tenen una bonificació del 50
% sempre que presentin la documentació pertinent, dintre del
període d’inscripcions:
- Certificat d’empadronament.
- Informe de vida laboral de la Seguretat Social, emès amb una
data màxima d’antiguitat d’un mes respecte a la data de sol·licitud.
- Declaració responsable.
Només es podran matricular gratuïtament a un curs/taller per trimestre.

BATUKA-ZUMBA					

DÓNA’T UN RESPIR ... CONNECTA AMB TU!		

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 31,60 € (10 sessions)					

Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Preu: gratuït (8 sessions)					
En ocasions el dia a dia no ens permet fer una parada i reflexionar
en allò que succeeix. “Connecta amb tu!” t’ofereix un espai per
poder asserenar-te, reflexionar, observar i experimentar les teves
emocions. Atreveix-te a sentir, compartir i viure una mica més de tu!

BATUKA-ZUMBA					
Dilluns i dimecres de 15.15 a 16.15 h
Preu: 63,20 € (20 sessions)					
Posa’t en forma. Gimnàstica ball per mantenir el cos en forma amb
dinamisme i música.

IOGA							
Dimarts i dijous, de 20.00 a 21.00 h
Preu: 63,20 € (20 sessions)					
El ioga és una filosofia de vida on se’ns ensenya a respectar el nostre cos. La seva tècnica, basada en l’exercici físic i la meditació,
intenta aconseguir l’equilibri entre el cos i la ment.

Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 31,60 € (10 sessions)					
Posa’t en forma. Gimnàstica ball per mantenir el cos en forma amb
dinamisme i música.

DANSA DEL VENTRE					

Espectacular dansa oriental que et permet mantenir el cos en forma
i potenciar l’autoestima personal.

GRALLA						
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: gratuït						
Et sona?, aquest és l’espai per practicar i aprendre els diferents
sons de la gralla. És el nostre instrument musical per excel·lència
i cal que per fi els nostres gegantons i capgrossos es trobin ben
acompanyats.
Coorganitzat amb la Colla de Gegants i Capgrossos de Trinitat Vella.

ACTIVITATS INFANTILS OCTUBRE-DESEMBRE
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ACTIVITATS INFANTILS					

EL CARGOL MOSSI, DE BUTXACA (TITELLES)		

Un ampli ventall de propostes artístiques per a tota la família.
Preu: 2,75 €

Dijous 19 de desembre
17.30 h							

TALLER D’INSTRUMENTS AMB MATERIAL RECICLAT
Dijous 10 d’octubre
17.30 h							
A càrrec de Ventilador Cultural. Fes-te el teu instrument de percussió amb objectes quotidians i dóna’ls, així, una vida nova.
Lloc: Espai polivalent d’exposicions del Centre Cívic.

SOTA LES SABATES (CONTA-CONTES)			
Adaptació de contes de Toon Tellegen
Dissabte 9 de novembre
12.00 h							

A càrrec de Cia. La Closca. La història entre un cargol solitari que
només surt quan ha plogut i un cuc entremaliat i divertit.
Després d’un constipat, en Mossi, animat pel cuc, surt de la seva
closca i a poc a poc, coneix altres animalons del bosc.
Lloc: Espai polivalent d’exposicions del Centre Cívic.

CINEMA INFANTIL					
El segon dijous de mes
7.30 h							
Cicle de cinema adreçat a públic familiar.
Lloc: Espai polivalent d’exposicions del Centre Cívic.		

A càrrec de Cia. Ada Cusidó. Heu rebut mai la carta d’una formiga?
O heu convidat un cuc de seda al vostre aniversari? Us heu escrit
mai una carta a vosaltres mateixos? Si pareu atenció, veureu que
sota els vostres peus està ple d’animals petits que també viuen
contents, xerren, riuen, es posen tristos, mengen mel i pastissos
i s’escriuen cartes!
Lloc: Sala d’actes (entrada pel c. Alt)				

CONVOCATÒRIES OCTUBRE-DESEMBRE

EXPOSICIONS OCTUBRE-DESEMBRE

CONVOCATÒRIES D’INTERÈS				

ELS COLORS DE L’AIGUA				

CICLE DE CONCERTS “COM A CASA”			

De l’1 al 31 d’octubre
Horari: de 9.00 a 21.00 h
Autora de fotografies: Marta Mateu				

Divendres a les 20 h (primer i tercer divendres de mes)
Preu: gratuït						
Cicle de concerts de petit format que ens permet apropar-nos i
conèixer diferents estils musical i compartir amb els artistes emocions, vivències...
Dies d’actuació: 6 i 20 de setembre, 4 i 18 d’octubre, 15 de novembre i 20 desembre.
Lloc: Espai polivalent d’exposicions del Centre Cívic.

MOSTRA FOTOGRÀFICA DE LA FESTA MAJOR 2013
DE TRINITAT VELLA					

En aquesta exposició mostra una petita selecció de fotografies
en què l’autora juga amb els colors i la llum natural. Estan fetes
al riu Onyar al seu pas per Girona, a l’Estany de Banyoles, al mar
Cantàbric a Donòstia, als llacs d’en Cèsar Manrique i les llacunes
de Lanzarote, als canals de Venècia, a la riera de Beget (Alta Garrotxa)... “Són colors que m’acompanyen allà on vaig.
Espero que a partir de la meva mirada sabreu trobar els colors
de l’aigua.”
Lloc: Espai polivalent d’exposicions del Centre Cívic.

Del 9 al 27 de setembre
Horari: de 9.00 a 21.00 h					

HISTÒRIA DEL CLUB DEPORTIVO TRINIDAD		

EXPOSICIONS 					

Un recorregut per diferents activitats de la Festa Major que ens
mostra els diferents aspectes festius, participatius i relacionals que
queden reflectits en les imatges exposades.
A l’espai d’exposicions del Centre Cívic.			

Del 4 al 27 de novembre
De 9.00 a 21.00 h						
Exposició que ens mostra la història del club mitjançant fotos,
quadres i trofeus guanyats.
A més, es faran passis del muntatge audiovisual del Club, “Estan
Trinidad” de Santi Cuello.
Lloc: Espai polivalent d’exposicions del Centre Cívic.		

SERVEIS OCTUBRE-DESEMBRE

ENTITATS

SERVEIS						

PUNT BCN. QUIOSC DE TRÀMITS I SERVEIS
De dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 h
Gratuït

CESSIÓ D’ESPAIS					
El centre cívic posa a disposició de grups i d’entitats diferents
espais i sales per organitzar-hi reunions i activitats.
D’acord amb els preus públics aprovats pel Consell Municipal del
Districte de Sant Andreu. Consulteu disponibilitat i condicions.

ENTITATS						

ATENCIÓ OBERTA ALS VEÏNS DEL CONSELLER DE BARRI DE
TRINITAT VELLA 				
Dimecres de 10.00 a 12.00 h 					
Francesc Xavier Codony i Junyent

ASSOCIACIÓ FLAMENCA TRINITAT VELLA
Tallers i actuacions adreçats al barri
Dilluns, dimecres i divendres, de 17.15 a 19.15 h
De 17.15 a 19.15 h

SALA DE JOCS INFANTILS				
De dilluns a dijous
17.00 a 19.00 h 						

BANDA DE MÚSICA LA POPULAR SANSENSE
Preparació d’actuacions.
Dimarts, de 18.00 a 20.00 h

SERVEI ADREÇAT A INFANTS DE 3 A 5 ANYS.
Espai que vol educar en el lleure mitjançant el joc i el foment de
la lectura.

AC DE RECERCA I DIVULGACIÓ DE LA MEMÒRIA
DE TRINITAT VELLA
Recollida de fotografies i documentació. Itineraris.
Primer dijous de mes, a les 20.00 h

PIAD
Punt d’Informació i Atenció a les Dones
Ofereix informació, formació i assessorament sobre tots aquells
temes d’interès per a les dones: laboral, associatiu, cultural, educatiu, violència, participació en activitats, etc. També disposa
d’assessoria jurídica i psicològica.
Dilluns, dimecres i divendres de 9.00 a 12.00 h
Dimarts i dijous, de 16.00 a 19.00 h
BCN ACTIVA. PROGRAMA “TREBALL ALS BARRIS”
Dispositius de suport a la inserció laboral per oferir informació,
orientació i formació als demandants d’ocupació. Atenció personalitzada amb cita prèvia
BANC DEL TEMPS A TRINITAT VELLA
Intercanvi d’habilitats entre els veïns de Trinitat Vella que disposin
de temps lliure, al Centre Cívic Trinitat Vella.
Horari d’atenció: dimarts i dijous, de 16.00 a 18.00 h
WI-FI. CONNEXIÓ A INTERNET
De dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 h
Gratuït							

CORAL TRINITAT VELLA
Preparació d’actuacions.
Dilluns, de 18.30 a 21 h
Grup de Teatre Naia
Preparació d’actuacions.
Dilluns a la tarda
PUNTAIRES TRINITAT VELLA
Aprenentatge de la tècnica dels boixets.
Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
ASSOCIACIÓ TEATRAL LA JARRA AZUL
Dijous, de 19.30 a 21.15 h
Formació i representacions teatrals
AMPA CEIP RAMON I CAJAL
Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Dijous, de 17.15 a 19.15 h
Balls moderns per a infants					
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C/ Foradada, 36
08033 Barcelona
Tel: 933 457 016 / Fax: 932 745 475
Bus: 40, 60, 62, 11, 76
Metro: Trinitat Vella (L1)
cctrinitatvella@bcn.cat

Dilluns a divendres
9 a 21 h

bcn.cat/
cctrinitatvella

facebook.com/districtesantandreu
telèfon: 010 (24h)
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