
 

Des de la Fundació Oficis de la Carn i la  Fundació Trinijove, posem en marxa una 
nova edició del Treball Solidari, on s’emmarca el projecte de formació-servei 
d’Aprenent d’obrador de xarcuteria finançat pel programa Reincorpora de la Obra 
Social “La Caixa” i amb conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya.  

Fonamentalment volem posar de manifest tots aquells aspectes adquirits durant la 
formació dels alumnes que han participat, de forma molt pràctica, treballant 
habilitats socials i compartint aquesta activitat amb els veïns i veïnes  que formen 
part de la comunitat del barri de Baró de Viver. 

Aprofitant la festivitat de la Festa Major del barri de Baró de Viver, el sopar 
comunitari, s’oferirà i exposarà la degustació de pinxos i broquetes realitzats pels 
participants d’aquest projecte. També s’exposaran uns murals explicatius amb 
fotografies dels procés realitzat pels alumnes al llarg de la seva formació i es 
realitzarà la entrega dels diplomes als alumnes. 

S’oferiran uns coneixements bàsics per elaborar productes frescos , es prepararan i 
cuinaran pinxos i broquetes de carn amb un guarniment de verduretes i 
acompanyament de decoració safatetes de botifarra i algun embotit. Es compartirà 
amb la comunitat els aprenentatges que els alumnes han adquirit en aquest itinerari 

Per poder compartir aquesta experiència, ens trobarem : 
EL PROPER DIVENDRES 14 DE JUNY, 

AL BARRI BARÓ DE VIVER 
A LES 20.30H DEL VESPRE 

A LA PÈRGOLA, 

per assaborir i degustar de forma gastronòmica les mostres preparades i compartir 
aquesta activitat. 

En aquest acte sumem esforços i participem amb el teixit associatiu de Baró de 
Viver, amb el Pla Comunitari de Baró de Viver gestionat per Trinijove en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu i el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

Esteu convidats! Animeu-vos! 
 
 
Confirmar assistència al següent correu electrònic: yburgueno@trinijove.org  
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