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Casal de Gent Gran 
Trinitat Vella             

Us donem la benvinguda al 
nou casal de Gent Gran Tri-
nitat Vella!
Aquest és un casal que s’ha 
pogut dur a terme gràcies a 
l’esforç i la reivindicació dels 
veïns, les associacions i enti-
tats dels barri i les persones 
implicades del Districte i Pla 
de Barris que han treballat 
colze a colze per tirar enda-
vant aquest projecte. Gràcies 
a tots ells, a data d’avui po-
dem obrir les portes d’aquest 
nou Casal! El Casal ofereix 
una àmplia programació 
d’activitats per fomentar l’en-
velliment actiu i saludable.
L’equipament, ubicat als lo-
cals de la planta baixa de la 
carretera de Ribes 85-87, 
s’inaugura després de nou 
mesos d’obres i reacondi-
cionament de l’espai, i ha 
suposat una inversió total 
d’1,9M€. Les persones grans 
del barri podran gaudir d’un 
nou centre de més de 371 m² 
que queda distribuït en dos 
nivells dins d’una sola planta, 
directament accessibles des 
del carrer.
El Casal de Gent Gran incor-
pora un punt d’informació, un 
espai de dinamització, una 
aula de pintura, una sala d’ac-
tivitats i una sala polivalent.

Amb l’obertura d’aquest nou 
centre, ja són 58 els Casals i 
Espais de Gent Gran munici-
pals a la ciutat de Barcelona. 
Tenint en compte la diversitat 
de l’envelliment actual, el nou 
equipament vol estimular la 
participació de les persones 
grans del barri i afavorir una 
estreta col·laboració amb la 
resta de la xarxa de serveis 
del territori, com el Centre 
Cívic, l’espai Via Barcino, el 
futur equipament de Porta 
Trinitat o les entitats i asso-
ciacions del barri. 
El nou espai oferirà una llarga 
programació d’activitats de 
dinamització social i cultural 
que inclou propostes com ta-
llers de benestar emocional, 
activitats de gimnàstica, cur-
sos d’idiomes i informàtica, 
tallers de pintura, activitats de 
formació permanent, o sorti-
des culturals o de promoció 
de la salut, entre d’altres. Ani-
rem ampliant la nostra oferta 
d’activitats i cursos de vo-
luntariat durant el proper any 
2022.
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MESURES COVID-19
Cita prèvia per  
inscripcions
Desinfectar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic
Aforament reduït a les 
activitats
Us de mascareta  
obligatori
Respectar les distàncies 
de seguretat i evitar 
aglomeracions

Si tens símptomes com-
patibles amb COVID, 
queda’t a casa i posa’t 
en contacte amb el CAP
Els horaris del centre es 
poden veure alterats. 
Actualment estem de: 
dilluns a diumenges  
de 10.00 a 13.00h  
i de 16.00 a 20.00h
Activitats temporalment 
suspeses: Festes



Tallers d’expressió artística

DIBUIX I PINTURA MANUALITATS 

Aquest taller pretén oferir la 
possibilitat de desenvolupar 
en grup diferents tècniques 
de pintura mitjançant l’inter-
canvi de coneixements entre 
participants.
Dijous de 10.30h a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€ 
Amb T Rosa Reduïda: 11,70€ 
Amb T Rosa Gratuïta: 10,95€

Taller on aprendre a deixar 
volar la creativitat, treballant 
amb diferents materials 
(paper, taps, fang, etc.) per 
fer peces artístiques com 
bosses, moneders i d’altres!
Dimarts de 10.30h a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T Rosa Reduïda: 11,70€ 
Amb T Rosa Gratuïta: 10,95€

*Materials no inclosos. Cada participant ha de dur el seu 
propi material.
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Tallers d’activitat física  
i salut

GIMNÀSTICA

A través d’exercicis d’esti-
raments, aeròbics i força, 
podràs posar en forma el teu 
cos i millorar el teu benestar 
físic.
Grup 1:
Dilluns de 10.00h a 11.00h
Grup 2:
Dijous de 10.00h a 11.00h
Grup 3:
Divendres d’11.00 a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

MUSICOTERÀPIA   COUNTRY  

En aquest taller aprendrem 
diferents tècniques per re-
laxar-nos a través de la mú-
sica. A més a més, viurem 
els beneficis de la relaxació i 
meditació!
Dilluns de 17.00h a 18.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

Vols aprendre a ballar coun-
try? Vine i gaudeix amb no-
saltres d’aquest estil musical 
divertit i entretingut originari 
dels Estats Units!
Dimarts de 17.00 a 18.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

IOGA 

IOGA 

Connectem cos i ment amb 
els millors estiraments i la 
meditació.
Grup 1: 
Dimecres  
de 16.50h a 17.50h
Grup 2:
Dimecres  
de 18.00h a 19.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

Dilluns i dimecres 
d’11.15h a 12.45h

SEVILLANES

Les sevillanes són un ball 
tradicional i característic 
d’Andalusia. En aquest taller 
taller trobaràs l’art i la cultura 
de les sevillanes en un am-
bient alegre i divertit!
Grup 1: 
Dilluns de 17.00 a 18.00h
Grup 2: 
Dijous de 18.30h a 19.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

RISOTERÀPIA

Riure és una teràpia. En 
aquest taller, a partir de 
diverses tècniques, deixarem 
de banda l’estrès i les preo-
cupacions, i ens centrarem 
en com gaudir més del nos-
tre benestar emocional i com 
podem ser més positius.
Divendres  
de 18.00h a 19.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb TRosa Gratuïta: 7,30€
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ANGLÈSMEMÒRIA

PILATESBALL EN LÍNIA 

Curs per aprendre la llengua 
anglesa d’una manera pràc-
tica i divertida!
Dimecres de  
17.30h a 19.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

T’ajudem a activar la ment 
i potenciar la memòria de 
manera dinàmica.
Grup 1:
Dimarts de 10.00h a 11.00h
Grup 2: 
Dimarts d’11.15h a 12.15h
Grup 3: 
Dijous de 17.00 a 18.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

Mitjançant la tècnica de pila-
tes aprenem nous mètodes 
de control postural, control 
de la respiració i obtenim 
beneficis per la salut.
Grup 1:
Dijous de 16.50h a 17.50h
Grup 2:
Dijous de 18.00h a 19.00h 
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb Ta Rosa Gratuïta: 7,30€

Taller de Ball en línia
Vols aprendre a ballar? Vine i 
gaudeix amb nosaltres amb 
la música i les coreografies 
de sempre!
Grup 1:
Dimecres de 10.00 a 11.00h
Grup 2:
Dimecres d’11.15 a 12.15h
Grup 3:
Divendres de 10.00 a 11.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

Tallers de cultura i formació 

Taller destinat a aprendre 
el funcionament bàsic del 
telèfon mòbil i les seves apli-
cacions: whatsapp, correu 
electrònic, internet, gestio-
nar fotografies...i totes les 
novetats!
Dimarts de 18.00h a 19.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

Tens un Smartphone, una 
tauleta o un ordinador portà-
til i no saps com fer-lo servir? 
Nosaltres podem ajudar-te! 
Demana cita prèvia i aten-
drem els teus dubtes de 
manera individualitzada.
Dimarts de 16:30 a 18:00

APRÉN L’ÚS  
DEL TELÈFON MÒBIL

PUNT DE CONSULTES 
INFORMÀTIQUES

Taller destinat a aprendre el 
funcionament bàsic d’un or-
dinador per fer gestions per 
internet com per exemple, 
demanar cita al CAP, tràmits 
del banc, buscar línies d’au-
tobús o llegir el diari! 
Dilluns d’11.00h a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

INTERNET PRÀCTIC

Tallers de noves tecnologies
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Altres activitats

El casal de Trinitat Vella és 
el nou equipament del barri i 
volem conèixer la seva gent. 
Si tens ganes d’explicar qui 
ets, si vas néixer al barri, i 
un trosset de la teva his-
tòria aquest és el teu espai! 
Coneixeràs persones del 
barri on podreu compartir les 
vostres vivències!
Inici 2n trimestre

En grup reduït visitarem 
museus, edificis i parcs de 
la ciutat de Barcelona, una 
ciutat plena de racons per 
descobrir, els quals el nostre 
voluntari ens ajudarà a situar 
històrica i geogràficament.
Uneix-te al grup, i t’infor-
marem de quan seran les 
trobades. Si el dia i hora 
escollit cada setmana et va 
bé, apunta’t i gaudeix de la 
cultura en companyia!
Inici 2n trimestre

En grup reduït anirem a 
caminar i fer estirament a 
espais oberts propers al 
casal, com ara la llera del 
Riu Besòs, la platja de Sant 
Adrià o el parc de Can Zam, 
entre d’altres.
Inici 2n trimestre

Vols mostrar les teves dots 
de ball? Si vols passar una 
bona estona ballant cançons 
de la nostra època, no dub-
tis, t’esperem els divendres 
al Casal!
L’últim divendres de mes,  
de 17.00h a 19.30h
Preu: 2,5€
Imprescindible: presentar 
el passaport COVID

PASSEJADES  
CULTURALS  CAMINADES 

BALLS 

PÍNDOLES GENT  
DEL BARRI   

Vols conèixer nous temes i 
seguir aprenent? Al llarg del 
curs es programen diferents 
xerrades sobre salut, ali-
mentació, mobilitat i d’altres 
temes d’interès al casal. Si 
estàs interessat/da en rebre 
informació, uneix-te al grup i 
t’informarem de quan seran 
les xerrades perquè t’hi 
puguis apuntar!
Gratuït

GRUP DE XERRADES  
I CONFERÈNCIES

ESPAI DE RELACIÓ 
L’espai es distribuirà seguint 
les mesures de prevenció 
i sanitàries. L’accés es pot 
veure limitat per respectar 
els màxims d’aforament.
S’hauran de seguir en tot 
moment les indicacions del 
personal del centre i respec-
tar les distàncies i mesures 
de seguretat.
Disposarem de gel hidroal-
cohòlic a la sala i materials 
de neteja per garantir la 
higiene dels espais.
Dilluns a divendres  
de 10.00h a 13.00h  
i de 16.00h a 19.30h

CESSIÓ D’ESPAIS
El casal cedeix espais a en-
titats no lucratives del barri i 
a serveis públics per tal que 
es puguin realitzar xerrades, 
col·loquis i d’altres activitats. 
Per a activitats lucratives 
s’aplicarà la tarifa vigent de 
preus públics.

JOCS DE TAULA
El casal ofereix un espai on 
compartir l’estona: llegint, 
parlant o jugant a rummikub, 
naips, dominó i d’altres.
L’espai es distribuirà seguint 
les mesures de prevenció 
i sanitàries. L’accés es pot 
veure limitat per respectar 
els màxims d’aforament.
S’hauran de seguir en tot 
moment les indicacions del 
personal del centre i respec-
tar les distàncies i mesures 
de seguretat.
Cadascú és responsable de 
la neteja del seu espai i els 
seus materials. Disposarem 
de gel hidroalcohòlic a la 
sala i materials de neteja 
per garantir la higiene dels 
espais.
Dilluns de 16.00h a 19.45h
Divendres 16.00h a 19:45h

Serveis del casal

CASAL DE GENT GRAN TRINITAT VELLACASAL DE GENT GRAN TRINITAT VELLA



10 / 11

TALLERS

INSCRIPCIONS

PREUS INSCRIPCIONS

Aquest trimestre realitzem 
les sessions presencials amb 
aforament màxim en funció 
de la sala (de 10 persones). 
Es seguiran els protocols de 
prevenció establerts, asse-
gurant la neteja i ventilació 
de sales entre activitats i evi-
tant aglomeracions accedint 
als tallers de forma escalada.
Important!
A causa de la situació sa-
nitària, l’oferta d’activitats, 
la seva modalitat i el seu 
número de places pot patir 
modificacions al llarg del 
trimestre.

El període d’inscripcions es 
va fer del 13 al 24 de setem-
bre, previ sorteig.

El preu per sessió dels tallers 
variarà en funció del tipus de 
targeta que tingui cadascú. 
Els preus del 2022 es posa-
ran en coneixement a partir 
del gener de 2022, un cop 
siguin publicats al BOE.
Tallers 1 hora
Sense Targeta Rosa: 8,30 €
Amb T Rosa reduïda: 7,80€
Amb T Rosa gratuïta: 7,30€
Tallers 1,5 hores
Sense targeta Rosa: 12,45€
Amb T Rosa reduïda: 11,70€
Amb T Rosa gratuïta: 10,95€
Tallers Voluntaris
Tots els tallers impartits per 
voluntaris tenen un cost de 
6 euros per curs, que es 
destinaran íntegrament a 
activitats, millores de mate-
rials o de la infraestructura 
pel nostre casal.
Tallers Professionals
Cal renovar les inscripcions 
trimestralment amb el paga-
ment de la quota correspo-
nent. 
Els tallers professionals són 
de 10 sessions per trimestre. 
Aquestes es realitzaran en 
dies hàbils, per això, i donat 
els festius existents en el 
calendari de curs 2021-22, 
hi haurà tallers que finalitza-
ran en un dia o un altre. Més 
informació al calendari anual.
Documentació que cal 
portar: Document nacional 
d’identitat, targeta rosa o 
targeta rosa reduïda.
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Districte de
Sant Andreu

CGG Trinitat Vella
Carretera de Ribes 85-87 
08033, Barcelona

Transport públic: 
Metro: L1 (Trinitat Vella)  
i L3 (Trinitat Nova) 
Autobús: 127, 201, 320, 62, 
A1, A4, H2, V31, 11
Tren: R12, R2, R2N, R4

Connecta amb nosaltres!
Telèfon: 937 077 060
WhatsApp: 626 046 439
Facebook: Casal de Gent 
Gran Trinitat Vella
Instagram: cggtrinitatvella
Correu-e:  
infocggtrinitatvella@bcn.cat

Horari d’atenció  
i informació:
De dilluns a divendres de 
10.00h a 13.00h  
i de 16.00h a 20.00h
*L’horari es pot veure afectat 
donada la situació actual.

CGG Trinitat Vella


