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Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
Muntaner, 544

Tel. 932 54 62 65
ccvilafl orida@qsl.cat

FGC: El Putxet, Avda. Tibidabo
Bus: 16, 22, 58, 64, 75, 123, H4, H6, V13 i V15

FESTA DE NADAL 
Dilluns 19 de desembre a 
les 17 h
L’Associació de veïns de 
Sant Gervasi organitza la 
seva tradicional trobada 
nadalenca per compartir 
amb tots els veïns i veïnes 
del barri l’arriba de les festes 
del Nadal.

A càrrec de L’Associació de 
veïns de Sant Gervasi

MÚSICA  BCN
MÚSICA DE CONTE
Contes de vent-fusta / 
Música clàssica
Dimarts 20 de desembre a 
les 18.30 h
Un concert amb alguns 
dels contes musicals més 
cèlebres de la història de 
la música. Ens aproparem 
al conegudíssim Pere i el 
Llop, de Serguei Prokófi ev, 
reviurem el món dels 
germans Grimm amb la 
versió musical deHänsel 
i Gretel, d’Engelbert 
Humperdinck, i descobrirem 
el Carnaval dels animals de 
Saint-Säens. Un concert de 
conte de la mà d’un quintet 
de vent-fusta que ens 
transportarà a mons màgics 
i sorprenents.

Abel Batlles, clarinet
Marta Fernández, oboè
Oriol Guimerà, fagot
Neus Plana, fl auta
Rafael Planelles, trompa

Entrada lliure, apte per a tots 
els públics

CONCERT DE NADALES 
Dimecres 21 de desembre a 
les 17.30 h
La coral del Col·lectiu de la 
Gent Gran de Vil·la Florida 
serà l’amfi triona del concert 
de Nadales on es convidarà 
a participar a altres grups 
de cantaires per tal de viure 
una tarda plena de música 
i caliu. 

Organitzen: La coral del 
col·lectiu de Gent Gran 
de Vil·la Florida / Grup de 
teatre del col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida “Molt 
Particular”
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Tallers 
de Nadal
Inscripcions online a https://
vfl orida.inscripcionscc.com o 
bé presencialment a partir del 
15 de novembre de dilluns a 
divendres de 10.30 a 20.30 h.

Els tallers de Nadal tenen 
consideració de tallers 
puntuals i no es realitzen 
canvis ni devolucions 
voluntàries.

El Centre es reserva el dret 
de suspendre els tallers que 
no tinguin un nombre mínim 
de persones inscrites o per 
qualsevol altre motiu que 
afecti el bon funcionament de 
l’activitat.

El suplement en concepte 
de material cal abonar-lo 
en el moment de fer la 
inscripció presencial. En cas 
de fer la inscripció online 
caldrà abonar-lo en el punt 
d’informació del Centre Cívic 
abans de realitzar el taller. No 
es realitzen devolucions de 
suplement en concepte de 
material.  

Tallers 
de cuina
1. REBOSTERIA SANA PER 
NADAL “SENSE PECAT, NI 
CULPA”
Dimarts 13 de desembre de 
18 a 21 h
Preu: 14,92  € (3 hores) 
Suplement: 10 €
En aquest taller s’elaboraran 
postres variades i saludables, 

com els cupcakes, pastissos, 
mousse, tiramisú, galetes, 
entre altres. Tot sense sucre 
refi nat, làctics, ni ous i fets 
amb cor i seny. Aleshores, 
tots els ingredients que 
utilitzarem al curs estan 
pensats de forma saludable 
i equilibrada perquè puguis 
gaudir del plaer dels dolços 
“sense pecat, ni culpa” 
aquest Nadal. A nivell més 
teòric parlarem sobre el 
metabolisme del sucre a 
l’organisme, l’efecte energètic 
i emocional del sabor dolç 
natural, així com et donarem 
eines per superar l’addició al 
sucre refi nat.

A càrrec d’Alf Mota.

2. DETOX NADALENC
Dimecres 14 de desembre de 
10 a 12 h
Preu: 9,95 € (2 hores)
Suplement: 4 €
Taller de nutrició detox per 
acabar el Nadal sa i sense 
kilos de més.
En aquest taller aprendrem 
estratègies per gaudir dels 
menús nadalencs sense 
empatxar-nos ni engreixar-
nos. Experimentarem també 
amb sucs de fruita que 
ens ajudaran a eliminar els 
excessos i ens faran sentir 
amb energia i animats.

A càrrec de Mercè Muñoz.

3. APERITIUS SALUDABLES 
NADALENCS
Dilluns 19 de desembre de 14 
a 16,30 h 
Preu: 12,43 € (2,5 hores) 
Suplement: 7 €
Les festes de Nadal ens 
conviden a fer àpats més 
abundants, rics en greixos 
i productes d’origen 
animal. Molts d’aquest 
àpats comencen amb uns 
aperitius i si aconseguim que 
aquests siguin equilibrats 
gaudirem molt més del 
plat principal i les postres 
d’aquest dies. En aquest 
taller d’Aperitius Nadalencs 
treballarem sobretot amb 
productes vegetals però 
sense privar-nos d’una 
taula gustosa i acolorida: 
croquetes, quiches, 
broquetes, “montaditos”, 
patés, amanides… tots ben 
saludables per obrir boca.

A càrrec de Montse Medina.

4. CUINA EL TEU CENTRE 
DE TAULA NADALENC
Dilluns 19 de desembre de 
18 a 20 h 
Preu: 9,95 € (2 hores)
Suplement: 6 €
En aquest taller farem 
del menú de Nadal un 
espectacle. Prepararem 
un bonic centre de taula 
nadalenc que desprès 
d’acabar el sopar el 
podràs gaudir amb els teus 
convidats! 

A càrrec d’Irene Cordomí.

Tallers 
creatius
5. CREA LA TEVA 
FELICITACIÓ DE NADAL
Dimecres 14 de desembre de 
14 a 16 h 
Preu: 9,95 € (2 hores)
Suplement: 4 €
Utilitza la teva imaginació 
i destresa per crear una 
felicitació ben maca per 
enviar als teus familiars i 
amics aquest Nadal. 

A càrrec de Marisa Stinga.

6. CORONA DE NADAL
Dilluns 19 de desembre de 
18 a 20 h 
Preu: 9,95 € (2 hores)
Suplement: 7 €
Vine a aprendre les pautes 
per crear corones de Nadal. 
Fes la teva i descobreix un 
món ple d’idees nadalenques.

A càrrec de Les Marietes 
Paisatgisme.

Tallers 
familiars
7. TRONC DE NADAL 
(a partir de 4 anys)
Dissabte 17 de desembre de 
10 a 12 h
Preu adult: 9,95 € (2 hores)
Preu infant: 5,86 € (2 hores)
Suplement: 7 €
El tronc de Nadal, un clàssic 
de les festes i dels àpats 
nadalencs. Un dolç que 
no pot faltar a les nostres 
celebracions familiars al 
voltant d’una taula ben 
guarnida. 

A càrrec d’Irene Cordomí.

8. DECORACIONS DE 
NADAL (a partir de 4 anys)
Dimarts 20 de desembre de 
17.30 a 19.30 h. 
Preu adult: 9,95 € (2 hores)
Preu infant: 5,86 € (2 hores) 
Suplement: 3 € 
En aquest taller podràs 
aprendre a fer diferents 
decoracions nadalenques 
tot fent servir molts 
materials reciclats que 
podràs trobar a casa com 
oueres de cartró, papers 
reciclats i envasos de 
iogurts.

A càrrec de Marisa Stinga.

Activitats 
de Nadal
GIMCANA 
“EL BON PASTORET”
Dissabte, 17 de desembre a 
les 11 h
El pastor, un dels 
personatges més curiós del 
pessebre… però, us heu 
preguntat mai què s’ha de 
fer per ser un bon pastor? 
Us proposem una gimcana 
familiar on si superes totes 
les proves aconseguiràs el 
teu carnet del Bon Pastor. 
Activitat conjunta en el 
Centre Cívic Vil·la Florida i en 
la Biblioteca Joan Maragall.

MERCADILLO SOLIDARI
Dijous 15 i divendres 16 de 
desembre de 10 a 20.30 h 
Dissabte 17 de desembre de 
10 a 14 h
Apropa’t al Mercadillo 
Solidari que organitza 
l’AECC del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi en favor 
de la lluita contra el càncer 
i col·laboreu amb aquest 
intercanvi Solidari de Nadal.
Trobareu objectes 
decoratius, complements de 
moda o per a la llar. Contes, 
joguines, manualitats, 
articles de papereria, 
guarniments nadalencs, 
productes d’alimentació 
artesanal. Fira d’art.

A càrrec de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer, 
Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi
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moda o per a la llar. Contes, 
joguines, manualitats, 
articles de papereria, 
guarniments nadalencs, 
productes d’alimentació 
artesanal. Fira d’art.

A càrrec de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer, 
Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi

1 2 3

ACTIVITAT
GRATUÏTA

F
ot

o:
 C

ai
tli

n 
R

eg
an

F
ot

o:
 F

ab
io

F
ot

o:
 M

ig
le

F
ot

o:
 L

au
re

n 
M

an
ni

ng
F

ot
o:

 C
hr

is
 J

on
es

F
ot

o:
 Ir

en
e 

C
or

do
m

í

F
ot

o:
 d

ia
nn

eh
op

e

F
ot

o:
 B

ro
ok

e 
R

ay
m

on
d

F
ot

o:
 Il

ar
ia

bcn.cat/villafl orida

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
Muntaner, 544

Tel. 932 54 62 65
ccvilafl orida@qsl.cat

FGC: El Putxet, Avda. Tibidabo
Bus: 16, 22, 58, 64, 75, 123, H4, H6, V13 i V15

FESTA DE NADAL 
Dilluns 19 de desembre a 
les 17 h
L’Associació de veïns de 
Sant Gervasi organitza la 
seva tradicional trobada 
nadalenca per compartir 
amb tots els veïns i veïnes 
del barri l’arriba de les festes 
del Nadal.

A càrrec de L’Associació de 
veïns de Sant Gervasi

MÚSICA  BCN
MÚSICA DE CONTE
Contes de vent-fusta / 
Música clàssica
Dimarts 20 de desembre a 
les 18.30 h
Un concert amb alguns 
dels contes musicals més 
cèlebres de la història de 
la música. Ens aproparem 
al conegudíssim Pere i el 
Llop, de Serguei Prokófi ev, 
reviurem el món dels 
germans Grimm amb la 
versió musical deHänsel 
i Gretel, d’Engelbert 
Humperdinck, i descobrirem 
el Carnaval dels animals de 
Saint-Säens. Un concert de 
conte de la mà d’un quintet 
de vent-fusta que ens 
transportarà a mons màgics 
i sorprenents.

Abel Batlles, clarinet
Marta Fernández, oboè
Oriol Guimerà, fagot
Neus Plana, fl auta
Rafael Planelles, trompa

Entrada lliure, apte per a tots 
els públics

CONCERT DE NADALES 
Dimecres 21 de desembre a 
les 17.30 h
La coral del Col·lectiu de la 
Gent Gran de Vil·la Florida 
serà l’amfi triona del concert 
de Nadales on es convidarà 
a participar a altres grups 
de cantaires per tal de viure 
una tarda plena de música 
i caliu. 

Organitzen: La coral del 
col·lectiu de Gent Gran 
de Vil·la Florida / Grup de 
teatre del col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida “Molt 
Particular”
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Tallers 
de Nadal
Inscripcions online a https://
vfl orida.inscripcionscc.com o 
bé presencialment a partir del 
15 de novembre de dilluns a 
divendres de 10.30 a 20.30 h.

Els tallers de Nadal tenen 
consideració de tallers 
puntuals i no es realitzen 
canvis ni devolucions 
voluntàries.

El Centre es reserva el dret 
de suspendre els tallers que 
no tinguin un nombre mínim 
de persones inscrites o per 
qualsevol altre motiu que 
afecti el bon funcionament de 
l’activitat.

El suplement en concepte 
de material cal abonar-lo 
en el moment de fer la 
inscripció presencial. En cas 
de fer la inscripció online 
caldrà abonar-lo en el punt 
d’informació del Centre Cívic 
abans de realitzar el taller. No 
es realitzen devolucions de 
suplement en concepte de 
material.  

Tallers 
de cuina
1. REBOSTERIA SANA PER 
NADAL “SENSE PECAT, NI 
CULPA”
Dimarts 13 de desembre de 
18 a 21 h
Preu: 14,92  € (3 hores) 
Suplement: 10 €
En aquest taller s’elaboraran 
postres variades i saludables, 

com els cupcakes, pastissos, 
mousse, tiramisú, galetes, 
entre altres. Tot sense sucre 
refi nat, làctics, ni ous i fets 
amb cor i seny. Aleshores, 
tots els ingredients que 
utilitzarem al curs estan 
pensats de forma saludable 
i equilibrada perquè puguis 
gaudir del plaer dels dolços 
“sense pecat, ni culpa” 
aquest Nadal. A nivell més 
teòric parlarem sobre el 
metabolisme del sucre a 
l’organisme, l’efecte energètic 
i emocional del sabor dolç 
natural, així com et donarem 
eines per superar l’addició al 
sucre refi nat.

A càrrec d’Alf Mota.

2. DETOX NADALENC
Dimecres 14 de desembre de 
10 a 12 h
Preu: 9,95 € (2 hores)
Suplement: 4 €
Taller de nutrició detox per 
acabar el Nadal sa i sense 
kilos de més.
En aquest taller aprendrem 
estratègies per gaudir dels 
menús nadalencs sense 
empatxar-nos ni engreixar-
nos. Experimentarem també 
amb sucs de fruita que 
ens ajudaran a eliminar els 
excessos i ens faran sentir 
amb energia i animats.

A càrrec de Mercè Muñoz.

3. APERITIUS SALUDABLES 
NADALENCS
Dilluns 19 de desembre de 14 
a 16,30 h 
Preu: 12,43 € (2,5 hores) 
Suplement: 7 €
Les festes de Nadal ens 
conviden a fer àpats més 
abundants, rics en greixos 
i productes d’origen 
animal. Molts d’aquest 
àpats comencen amb uns 
aperitius i si aconseguim que 
aquests siguin equilibrats 
gaudirem molt més del 
plat principal i les postres 
d’aquest dies. En aquest 
taller d’Aperitius Nadalencs 
treballarem sobretot amb 
productes vegetals però 
sense privar-nos d’una 
taula gustosa i acolorida: 
croquetes, quiches, 
broquetes, “montaditos”, 
patés, amanides… tots ben 
saludables per obrir boca.

A càrrec de Montse Medina.

4. CUINA EL TEU CENTRE 
DE TAULA NADALENC
Dilluns 19 de desembre de 
18 a 20 h 
Preu: 9,95 € (2 hores)
Suplement: 6 €
En aquest taller farem 
del menú de Nadal un 
espectacle. Prepararem 
un bonic centre de taula 
nadalenc que desprès 
d’acabar el sopar el 
podràs gaudir amb els teus 
convidats! 

A càrrec d’Irene Cordomí.

Tallers 
creatius
5. CREA LA TEVA 
FELICITACIÓ DE NADAL
Dimecres 14 de desembre de 
14 a 16 h 
Preu: 9,95 € (2 hores)
Suplement: 4 €
Utilitza la teva imaginació 
i destresa per crear una 
felicitació ben maca per 
enviar als teus familiars i 
amics aquest Nadal. 

A càrrec de Marisa Stinga.

6. CORONA DE NADAL
Dilluns 19 de desembre de 
18 a 20 h 
Preu: 9,95 € (2 hores)
Suplement: 7 €
Vine a aprendre les pautes 
per crear corones de Nadal. 
Fes la teva i descobreix un 
món ple d’idees nadalenques.

A càrrec de Les Marietes 
Paisatgisme.

Tallers 
familiars
7. TRONC DE NADAL 
(a partir de 4 anys)
Dissabte 17 de desembre de 
10 a 12 h
Preu adult: 9,95 € (2 hores)
Preu infant: 5,86 € (2 hores)
Suplement: 7 €
El tronc de Nadal, un clàssic 
de les festes i dels àpats 
nadalencs. Un dolç que 
no pot faltar a les nostres 
celebracions familiars al 
voltant d’una taula ben 
guarnida. 

A càrrec d’Irene Cordomí.

8. DECORACIONS DE 
NADAL (a partir de 4 anys)
Dimarts 20 de desembre de 
17.30 a 19.30 h. 
Preu adult: 9,95 € (2 hores)
Preu infant: 5,86 € (2 hores) 
Suplement: 3 € 
En aquest taller podràs 
aprendre a fer diferents 
decoracions nadalenques 
tot fent servir molts 
materials reciclats que 
podràs trobar a casa com 
oueres de cartró, papers 
reciclats i envasos de 
iogurts.

A càrrec de Marisa Stinga.

Activitats 
de Nadal
GIMCANA 
“EL BON PASTORET”
Dissabte, 17 de desembre a 
les 11 h
El pastor, un dels 
personatges més curiós del 
pessebre… però, us heu 
preguntat mai què s’ha de 
fer per ser un bon pastor? 
Us proposem una gimcana 
familiar on si superes totes 
les proves aconseguiràs el 
teu carnet del Bon Pastor. 
Activitat conjunta en el 
Centre Cívic Vil·la Florida i en 
la Biblioteca Joan Maragall.

MERCADILLO SOLIDARI
Dijous 15 i divendres 16 de 
desembre de 10 a 20.30 h 
Dissabte 17 de desembre de 
10 a 14 h
Apropa’t al Mercadillo 
Solidari que organitza 
l’AECC del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi en favor 
de la lluita contra el càncer 
i col·laboreu amb aquest 
intercanvi Solidari de Nadal.
Trobareu objectes 
decoratius, complements de 
moda o per a la llar. Contes, 
joguines, manualitats, 
articles de papereria, 
guarniments nadalencs, 
productes d’alimentació 
artesanal. Fira d’art.

A càrrec de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer, 
Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi
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Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
Muntaner, 544

Tel. 932 54 62 65
ccvilafl orida@qsl.cat

FGC: El Putxet, Avda. Tibidabo
Bus: 16, 22, 58, 64, 75, 123, H4, H6, V13 i V15

FESTA DE NADAL 
Dilluns 19 de desembre a 
les 17 h
L’Associació de veïns de 
Sant Gervasi organitza la 
seva tradicional trobada 
nadalenca per compartir 
amb tots els veïns i veïnes 
del barri l’arriba de les festes 
del Nadal.

A càrrec de L’Associació de 
veïns de Sant Gervasi

MÚSICA  BCN
MÚSICA DE CONTE
Contes de vent-fusta / 
Música clàssica
Dimarts 20 de desembre a 
les 18.30 h
Un concert amb alguns 
dels contes musicals més 
cèlebres de la història de 
la música. Ens aproparem 
al conegudíssim Pere i el 
Llop, de Serguei Prokófi ev, 
reviurem el món dels 
germans Grimm amb la 
versió musical deHänsel 
i Gretel, d’Engelbert 
Humperdinck, i descobrirem 
el Carnaval dels animals de 
Saint-Säens. Un concert de 
conte de la mà d’un quintet 
de vent-fusta que ens 
transportarà a mons màgics 
i sorprenents.

Abel Batlles, clarinet
Marta Fernández, oboè
Oriol Guimerà, fagot
Neus Plana, fl auta
Rafael Planelles, trompa

Entrada lliure, apte per a tots 
els públics

CONCERT DE NADALES 
Dimecres 21 de desembre a 
les 17.30 h
La coral del Col·lectiu de la 
Gent Gran de Vil·la Florida 
serà l’amfi triona del concert 
de Nadales on es convidarà 
a participar a altres grups 
de cantaires per tal de viure 
una tarda plena de música 
i caliu. 

Organitzen: La coral del 
col·lectiu de Gent Gran 
de Vil·la Florida / Grup de 
teatre del col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida “Molt 
Particular”
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FGC: El Putxet, Avda. Tibidabo
Bus: 16, 22, 58, 64, 75, 123, H4, H6, V13 i V15

FESTA DE NADAL 
Dilluns 19 de desembre a 
les 17 h
L’Associació de veïns de 
Sant Gervasi organitza la 
seva tradicional trobada 
nadalenca per compartir 
amb tots els veïns i veïnes 
del barri l’arriba de les festes 
del Nadal.

A càrrec de L’Associació de 
veïns de Sant Gervasi

MÚSICA  BCN
MÚSICA DE CONTE
Contes de vent-fusta / 
Música clàssica
Dimarts 20 de desembre a 
les 18.30 h
Un concert amb alguns 
dels contes musicals més 
cèlebres de la història de 
la música. Ens aproparem 
al conegudíssim Pere i el 
Llop, de Serguei Prokófi ev, 
reviurem el món dels 
germans Grimm amb la 
versió musical deHänsel 
i Gretel, d’Engelbert 
Humperdinck, i descobrirem 
el Carnaval dels animals de 
Saint-Säens. Un concert de 
conte de la mà d’un quintet 
de vent-fusta que ens 
transportarà a mons màgics 
i sorprenents.

Abel Batlles, clarinet
Marta Fernández, oboè
Oriol Guimerà, fagot
Neus Plana, fl auta
Rafael Planelles, trompa

Entrada lliure, apte per a tots 
els públics

CONCERT DE NADALES 
Dimecres 21 de desembre a 
les 17.30 h
La coral del Col·lectiu de la 
Gent Gran de Vil·la Florida 
serà l’amfi triona del concert 
de Nadales on es convidarà 
a participar a altres grups 
de cantaires per tal de viure 
una tarda plena de música 
i caliu. 

Organitzen: La coral del 
col·lectiu de Gent Gran 
de Vil·la Florida / Grup de 
teatre del col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida “Molt 
Particular”
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