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CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Els tallers d’estiu no tenen continuïtat amb els tallers de trimes-
tres anteriors.

Les matrícules als tallers infantils es realitzaran a partir del 24 de 
maig online a través del web https://vflorida.inscripcionscc.com.

Les matrícules a la resta de tallers es realitzaran a partir del 12 de 
juny de 10.30 a 14.30 h i de 16.30 a 20.30 h i fins a un dia abans de 
l’inici del taller sempre i quan hi quedin places disponibles. Es rea-
litzaran alhora les inscripcions presencials i les inscripcions online a 
través del web https://vflorida.inscripcionscc.com.

El dia 23 de juny no es realitzaran inscripcions presencials a par-
tir de les 14.30 h. Us podreu inscriure online a través del web 
https://vflorida.inscripcionscc.com.

Cal tenir en compte que:

•	 La inscripció als tallers es farà efectiva un cop hagueu abonat 
l’import corresponent. El pagament del taller es pot fer en efectiu 
o amb targeta bancària.

•	 Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles. 

•	 Atès el caràcter puntual dels tallers i itineraris d’estiu no es rea-
litzaran ni canvis ni devolucions. 

•	 El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tin-
guin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre 
motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest 
cas, es retornarà l’import abonat i els suplements de material.

•	 El suplement en concepte de material és un complement econò-
mic lliurat íntegrament als talleristes per poder complementar la 
despesa dels materials, fungibles o no, que necessiti el taller. 
Caldrà abonar-los en efectiu en el moment de fer la inscripció.

•	 Per a cada taller es disposa d’una FITXA DESCRIPTIVA redac-
tada pel tallerista en la qual s’explica en detall la metodologia 
del taller i les especificitats que cal tenir en compte abans de 
realitzar-lo. Demaneu-ne la fitxa al Punt d’Informació.
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Quadre resum del procés de matrícules als tallers del centre 
cívic Vil·la Florida:

QUÈ QUAN COM

Matrícules 
als tallers 

A partir del 12 de 
juny del 2017 i fins 

un dia abans de 
l’inici dels tallers 

de 10.30 a 14.30 h
i de 16.30 a 20.30 h

Presencialment: 
Centre Cívic 
Vil·la Florida

Online:
 https://vflorida.

inscripcionscc.com

Preus tallers 2017

•	 4,11 € / hora tallers per a població en general
•	 5,70 € / hora tallers especialitzat per a població en general
•	 2,66 € / hora tallers per a persones gent gran (nascudes fins al 1954)
•	 2,66 € / hora tallers per a joves
•	 2,66 € / hora tallers per a infants

En aquests preus, l’IVA no està inclòs.

Per a informar-vos de la reducció de preus en el cas de persones 
que es trobin en situació d’atur, consulteu-ne les condicions al punt 
d’informació del Centre Cívic. 

Inici tallers: setmana del 29 de juny de 2017

Calendari d’estiu 2017: El Centre Cívic romandrà tancat de l’1 al 31 
d’agost, ambdós inclosos.
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1. CUINA SALUDABLE 
D’ESTIU 

Dilluns de 14 a 16 h
3 JULIOL > 17 JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) §  12 € 

Amb l’arribada de l’estiu ens ve-
nen de gust aliments fresquets i 
nutritius. Farem una cuina d’es-
tiu saludable amb receptes ben 
senzilletes elaborades amb pro-
ductes de temporada. 
A càrrec de Montse Medina. 

2. BATUTS REFRESCANTS

De dilluns a dijous de 18 a 20 h
10 JULIOL > 13 JULIOL
Preu: 39,78 € (8 hores) §  12 € 

Els batuts de fruites i verdu-
res ens aporten grans quanti-
tats de minerals, vitamines i fi-
bra. Són nutritius, refrescants, 
antioxidants i fàcils de prepa-
rar, aquest és el secret del seu 
èxit. En aquest taller s’elabora-
ran batuts refrescants i gaspa-
txos nutritius aprofitant fruites i 
verdures de temporada, com la 
cirera la síndria i el carbassó.
A càrrec de Maria Alcolado. 

3. DE LA NEVERA A LA 
TAULA 

Dimarts i dijous de 10.30 a 
12.30 h
18 JULIOL > 20 JULIOL
Preu: 19,89 € (4 hores) §  8 € 

L’estiu és l’estació idònia per 
fer àpats lleugers i refrescants, 
poder-los guardar a la nevera i 
tenir-los a punt per ser consu-
mits. En aquest suggerent ta-
ller aprendreu a fer tot tipus de 
plats i salses fredes per poten-
ciar-ne el gust gaudint al màxim 
del seu sabor. Receptes fres-
ques per combatre el calor i 
sentir-vos súper bé.
A càrrec de Diego Molina. 

4. HIPOPILATES 

Dilluns de 18 a 19.30 h
3 JULIOL > 17 JULIOL
Preu: 22,38 € (4,5 hores) 

L’hipopilates combina la realit-
zació d’exercicis abdominals 
hipopressius amb moviments 
controlats de Pilates. L’objec-
tiu és tonificar la musculatura 
abdominal sense efectes nega-
tius sobre el sòl pelvià al mateix 
temps que corregim la postura, 
millorem la flexibilitat i la circula-
ció sanguínia.
A càrrec de Marta Alvarez. 

TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ
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5. FITNESS DANCE 

Dilluns i dijous de 18 a 19 h
3 JULIOL > 20 JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) 

Fitness dance és una discipli-
na que combina exercicis físics 
amb música moderna, barre-
jant diferents sons llatins com el 
reggaeton, la salsa, la cúmbia, 
el merengue. Els exercicis ens 
ajudaran a tenir un cos saluda-
ble i a enfortir braços, cames, 
glutis i abdominals, alhora que 
ens estimularan el bon humor.
A càrrec de Nicole Sidonie.

8. RESTAURACIÓ DE 
MOBLES: ÚLTIMS ACABATS  

Dijous de 19 a 21 h
29 JUNY > 20 JULIOL
Preu: 39,78 € (8 hores) §  5 € 

Treballarem els acabats finals o 
el repàs superficial d’aquelles 
peces de mobiliari que o bé ja 
hagin estat intervingudes o bé 
només necessitin un manteni-
ment preventiu o corrector de 
petits desperfectes. Cal portar 
peça de mobiliari petita, guants 
fins, bata o davantal.
A càrrec d’Helena Riera.

6. TAI-TXI AL JARDÍ 

Dimarts i dijous de 10 a 11 h
4 JULIOL > 20 JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) 

Aquest estiu aprofitem el jar-
dí per treballar els moviments 
lents i harmoniosos del tai-
txi, que aporten benestar fí-
sic, equilibri emocional i calma 
mental. És fàcil d’aprendre i de 
practicar correctament. La seva 
pràctica manté la bona salut. 
A càrrec d’Asia Salud. 

7. RELAXACIÓ I MEDITACIÓ 

De dilluns a divendres de 
12.15 a 13.15 h
17 JULIOL > 21 JULIOL
Preu: 24,87 € (5 hores) 

Taller on relaxarem cos i ment 
per afavorir un estat de presèn-
cia, integració i benestar. Uti-
litzarem el moviment i la respi-
ració per aconseguir una con-
nexió amb un mateix amb exer-
cicis simples. 
A càrrec de Montse Iranzo. 
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Us interessa aprendre a ges-
tionar el cicle anual d’un hort al 
balcó? Apunteu-vos a desco-
brir les eines bàsiques per po-
der començar.

HORT AL BALCÓ

TALLERS PER A JOVES

9. L’HORT A CASA TEVA: 
ASPECTES CLAUS PER 
COMENÇAR 

Dilluns de 18 a 20 h
10 DE JULIOL
Preu: 13,79 € (2 hores) 

En aquesta formació us ensen-
yaran com crear el vostre pro-
pi hort a casa. Quins són els te-
mes que hem de controlar per 
crear-ne un per primera vega-
da? Com ha de ser el balcó o 
terrassa on s’ubicarà? Quines 
condicions ambientals ha de 
tenir? Aquestes i moltes més 
preguntes es resoldran durant 
aquest taller. 
A càrrec de Tarpuna Coopera-
tiva.

10. COM FER UNA APP? 

Dilluns 10 i dimarts 11 de juliol de 17 a 19.30 h
Preu: 14.63 € (5 hores) 

Ara hi ha moltes plataformes online que ofereixen la possibilitat de 
crear apps multi-plataforma –bàsicament apps per android i iPho-
ne-. El sistema és senzill: funcionen a base de plantilles prefabrica-
des que evidentment són editables i personalitzables. Avui els crea-
dors de UEDER una App adreçada a turisme, ens ensenyen les nor-
mes bàsiques per crear una bona App.
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TALLERS INFANTILS

11. TALLER D’ART + IOGA 
KIDS (havent cursat de P3 
a P5) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
3 JULIOL > 7 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  10 € 

Us proposem un taller artístic de 
petit format on s’experimentarà 
amb diferents tècniques i mate-
rials tot gaudint d’una estona on 
potenciar la creativitat. Tot se-
guit es realitzarà una classe di-
vertida de ioga on nens i nenes 
es deixaran portar per aquesta 
completa activitat física! 
A càrrec de Marisa Stinga i de 
Montse Iranzo. 

12. IOGA KIDS + TALLER 
D’ART (havent cursat 1r 
o 2n) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
3 JULIOL > 7 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  10 € 

Realització d’una divertida clas-
se de ioga, on nens i nenes es 
deixaran portar aquesta com-
pleta activitat física! Tot seguit 
es realitzarà un taller artístic de 
petit format on s’experimentarà 
amb diferents tècniques i ma-
terials tot gaudint d’una estona 
on potenciar la creativitat.
A càrrec de Montse Iranzo i de 
Marisa Stinga.

13. CUINEM A L’ESTIU 
(havent cursat 3r o 4t) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
3 JULIOL > 7 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  10 € 

Esmorzem junts? Taller creatiu 
per aprendre senzilles receptes 
de cuina per sorprendre a la fa-
mília i amics aquest estiu. 
A càrrec d’Irene Cordomí.

14. ROBÒTICA (havent 
cursat de 5è a 6è) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
3 JULIOL > 7 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  20 €

Una bona manera per entendre 
el món actual on vivim i la revo-
lució tecnològica que estem pre-
senciant és comprendre la lògi-
ca i l’estructura computacional 
que hi ha darrera. Ens introdui-
rem a la programació de manera 
molt pràctica i mitjançant una de 
les eines més visuals i amb ma-
terial molt senzill d’utilitzar. 
A càrrec d’Aprentik.
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17. SKATE STREET 
(havent cursat 3r o 4t) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
10 JULIOL > 14 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) 

En aquest taller s’aprendrà 
a fer un escalfament i estira-
ments adequats previs a cada 
sessió de skate. Ens ensenya-
ran la importància de minimitzar 
els riscos i aprendre a no cau-
re així com tècniques i trucs bà-
sics de skate street, ollies, ma-
nuals, stand-on, shove-it, va-
rials i molt més que hauràs de 
descobrir en el taller! Cal portar 
la teva taula de skate i les teves 
proteccions. 
A càrrec de Doctown, Escuela 
de Skate. 

18. VÍDEO BLOG (havent 
cursat 5è o 6è) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
10 JULIOL > 14 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) 

Vols aprendre a fer les teves 
pròpies creacions de vídeo? 
L’objectiu del taller és aprendre 
a utilitzar programes que aju-
din a fer vídeos i conèixer qui-
nes opcions hi ha per a com-
partir-los de forma privada. Tre-
ballarem amb els ordinadors 
de l’aula però en alguns casos 
ens anirà bé disposar de mòbil 
o tauleta per fer fotos i vídeos.
A càrrec de Marta Rico. 

15. CUINEM A L’ESTIU + 
DANSA I RITME (havent 
cursat de P3 a P5) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
10 JULIOL > 14 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  8 € 

Taller creatiu per aprendre sen-
zilles receptes de berenars, es-
morzars i de batuts sans i nutri-
tius per sorprendre a la família 
i amics aquest estiu. Tot seguit 
es treballarà el ritme a través de 
nous moviments que ajudaran 
a desenvolupar el control glo-
bal del cos.
A càrrec d’Irene Cordomí i de 
Montse Iranzo. 

16. DANSA I RITME 
+ CUINEM A L’ESTIU 
(havent cursat 1r o 2n) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
10 JULIOL > 14 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  8 €  

Taller en el que es treballarà el 
ritme a través de nous movi-
ments que ajudaran a desenvo-
lupar el control global del cos. 
Tot seguit es realitzarà un ta-
ller creatiu per aprendre senzi-
lles receptes de berenars, es-
morzars i de batuts sans i nutri-
tius per sorprendre a la família i 
amics aquest estiu. 
A càrrec de Montse Iranzo i Ire-
ne Cordomí.
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19. EXPERIMENTEM AMB 
L’ART + ZUMBA KIDS 
(havent cursat de P3 a P5) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
17 JULIOL > 21 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  10 €  

S’iniciarà amb un taller artístic 
on els infants podran desenvo-
lupar la seva creativitat a través 
de l’experimentació amb dife-
rents materials. Es continuarà 
amb un taller de zumba amb 
l’objectiu que els infants adqui-
reixin hàbits de vida saludable 
mitjançant la pràctica de l’es-
port de forma amena i divertida. 
A càrrec de Núria Boix i de Sant 
Andreu Pas a Pas. 
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20. ZUMBA KIDS + 
EXPERIMENTEM AMB 
L’ART (havent cursat 1r 
o 2n) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
17 JULIOL > 21 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  10 €  

Taller de zumba amb l’objec-
tiu que els infants adquireixin 
hàbits de vida saludable mit-
jançant la pràctica de l’esport 
de forma amena i divertida. Es 
continuarà amb un taller artístic 
on els infants podran desenvo-
lupar la seva creativitat a través 
de l’experimentació amb dife-
rents materials.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas i de Núria Boix. 

21. MOVIMENT I 
RELAXACIÓ (havent 
cursat 3r o 4t) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
17 JULIOL > 21 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) 

En aquest taller s’aprendrà a re-
laxar i moure el cos. Afavorint 
l’equilibri i treballant el ritme, la 
coordinació, l’elasticitat al ma-
teix temps que es millora la po-
sició corporal.
A càrrec de Montse Iranzo.
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22. SKATE STREET (havent cursat 5è o 6è) 

De dilluns a divendres de 10 a 12 h
17 JULIOL > 21 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) 

En aquest taller s’aprendrà a fer un escalfament i estiraments ade-
quats previs a cada sessió de skate. Ens ensenyaran la importància 
de minimitzar els riscos i aprendre a no caure així com tècniques i 
trucs bàsics de skate street, ollies, manuals, stand-on, shove-it, va-
rials i molt més que hauràs de descobrir en el taller! Cal portar la 
teva taula de skate i les teves proteccions.
A càrrec de Doctown, Escuela de Skate. 
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REFRESCA’T

RCS RODRÍGUEZ - CAPDEVILA - SÁEZ 
 G

Dimarts 4 de juliol a les 19.30 h 

RCS, és un trio de jazz de formació exòtica. El formen veu, piano 
i saxo baríton. Al gener de 2017 van acabar de gravar el seu da-
rrer disc a l’Auditori Pau Casals sota el nom «Our Love Is Here 
To Stay», aquest trio format per Angie Rodríguez, a la veu solista, 
Iván Sáez al saxo baríton i Lluis Capdevila, un pianista espectacular, 
presenten en primícia el seu darrer treball que veurà la llum el proper 
mes d’octubre.
Ells són: Angie Rodríguez (veu), Iván Sáez (saxo baríton) i Lluis 
Capdevila (piano).
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AYRO
 G

Dimarts 18 de juliol 
a les 20 h 

És el nou projecte de l’artis-
ta de dansa i coreògrafa Anna 
Borràs, en col·laboració amb 
els músics Joel Fuguet i Marina 
Galán.
Aquesta producció incorpora 
una combinació de dansa i mú-
sica en viu. També ens mostra 
el valor de les diferents etapes 
de l’amor que qualsevol per-
sona pot experimentar a través 
d’una relació. 
Ells són: Anna Borràs (direc-
ció i interpretació), Joel Fuguet 
(bateria) i Maria Galán (piano).

JOAN COLOMO 
 G

Dimarts 11 de juliol a les 
19.30 h 

Joan Colomo ha trobat un nou 
vehicle musical, segurament el 
més personal i íntim dels molts 
que ha conduït en la seva pro-
lífica carrera musical, confir-
mant-se com un dels cantau-
tors més autèntics, brillants i 
innovadors del panorama mu-
sical català. En aquesta ocasió 
ve a presentar en solitari el seu 
darrer disc «Sistema», tot re-
passant els seus clàssics amb 
la llibertat i creativitat que dóna 
el talent, una guitarra, un looper 
i un sintetitzador!
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CINEMA A LA FRESCA

Aquest estiu us convidem al Cinema a la fresca, fent un petit ho-
menatge al cinema en català i als Premis Gaudí amb la projecció 
de dues de les triomfadores de les darreres edicions del certamen.

TRUMAN
 G

Dimecres 5 de juliol 
a les 22 h 

En Julián rep la visita inespe-
rada del seu amic Tomás, que 
viu al Canadà. Els dos amics, 
juntament amb Truman, el seu 
gos fidel, compartiran al llarg de 
quatre intensos dies moments 
emotius i sorprenents, provo-
cats per la difícil situació que 
travessa en Julián.
Aquesta pel·lícula, guanyadora 
entre d’altres dels premis Gaudí 
a la millor pel·lícula en llengua 
no catalana o el Goya a la millor 
pel·lícula, us emocionarà, farà 
riure i no us deixarà indiferents!
Gènere: Comèdia dramàtica
Durada: 108 minuts
Direcció: Cesc gay (2015)

LA PROPERA PELL 
 G

Dimecres 19 de juliol 
a les 22 h 

Un adolescent desaparegut tor-
na després de sis anys, quan 
tots ja el donaven per mort i 
s’incorpora de nou a la vida fa-
miliar marcada pel misteri de la 
seva desaparició quan era un 
nen. A poc a poc la seva mare 
començarà a preguntar-se si 
realment aquest adolescent és 
el seu fill perdut o un impostor.
Gènere: Drama, thriller
Durada: 103 minuts
Direcció: Isaki Lacuesta, Isa 
Campo (2016)
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CINEMA FAMILIAR

FET I AMAGAR. VOLUM 4 
 G

Dijous 6 de juliol a les 18 h 

Aquesta sessió de «Fet i amagar» està adreçada especialment als 
nens i nenes entre 5 i 10 anys. Consta de tretze curtmetratges que 
destaquen per la seva procedència, el Brasil. Curts on la música i 
una especial sensibilitat plàstica agafen protagonisme. 
Es tracta de material inèdit a l’Estat Espanyol, fruit d’un conveni 
amb PIZZATOONS i la col·laboració de l’Associação Brasileira de 
Cinema de Animação.
Durada: 50 minuts
Tots els curts són sense diàlegs menys «La bruixeta Lili» que 
està doblat en català.
Activitat adreçada a públic familiar. Aforament limitat.
A càrrec de Federació Catalana de Cineclubs.

ACTIVITATS FAMILIARS

UN RACÓ PER A LA 
FAMÍLIA

 G
Activitats divertides i creatives 
serveixen d’excusa per ser un 
punt de trobada i convivència 
entre els infants i els adults. 
Conviure jugant, aprenent, pre-
nent decisions conjuntes tot di-
vertint-nos! Tots gaudiran d’una 
tarda familiar per aprendre i riu-
re…
Cal inscripció prèvia a partir del 
19 de juny per telèfon al 932 
546 265 o correu electrònic 
ccvilaflorida@qsl.cat. Aforament 
limitat.

SABONS DE GLICERINA I 
BÀLSAMS LABIALS

 G
Dimecres 5 de Juliol de 
17 a 19 h

Aprendrem a fer sabó amb gli-
cerina amb additius naturals. 
Es prepararan diferents sabons 
i s’aprofundirà en les textures, 
aromes, colors i formes que es 
poden realitzar. També es faran 
bàlsams labials que podreu fer 
servir durant l’estiu! 
Activitat adreçada a nens i ne-
nes a partir de 6 anys.
A càrrec de Anna Serrano. 
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ACTIVITATS PER A JOVES 

ARTISTEJA 
(18 A 29 ANYS) 

 G
Ep! Vine a conèixer diferents 
disciplines artístiques i de fo-
ment de les arts decoratives. 
Apropa’t a conèixer professions 
o hobbies diferents i profes-
sionals de disciplines, algunes 
d’elles curioses o poc conegu-
des! Sigues curiós i Artisteja!

L’ART DE LA MONOTÍPIA 
I EL COLLAGE

 G
Divendres 7 de Juliol de 
17 a 19 h §  10 €

La monotípia és una varietat 
d’impressió que amb la nostra 
aportació esdevé una estampa 
única! En aquest taller apren-
drem a fer obres d’art collage 
amb l’artista Francesc Soler.
A càrrec de Francesc Soler.
Inscripció a partir del 19 de 
juny fins una setmana abans 
de l’activitat al 932 546 265 o 
enviant un correu electrònic a 
ccvilaflorida@qsl.cat.

INTRODUCCIÓ A LA 
TÈCNICA DEL SHIBORI

 G
Divendres 14 de juliol de 
18.30 a 21 h §  10 €

El Shibori és una tècnica japonesa 
de tintatge manual de teixits utilit-
zant nusos, doblecs i elements 
que bloquegen el tint en algunes 
àrees del teixit, permetent així 
crear patrons. Tradicionalment 
s’utilitza blau» índigo» per tenyir 
les teles, es tracta d’un blau molt 
intens i característic a les llars i 
la indumentària del Japó. És pot 
aplicar sobre qualsevol superfície 
de cotó o de lli, ja sigui una sa-
marreta, una bossa, un davantal, 
un camí de taula, unes tovalles… 
Per realitzar el taller cal que cada 
participant porti un objecte petit 
de tela que sigui de cotó o de lli 
100% sense mescles sintètiques.
A càrrec de Laia Núñez.
Inscripció a partir del 19 de 
juny fins una setmana abans 
de l’activitat al 932 546 265 o 
enviant un correu electrònic a 
ccvilaflorida@qsl.cat.

FES EL TEU ESTEL
 G

Dimecres 12 de juliol de 
16.30 a 18 h

Voleu crear un estel d’una ma-
nera creativa i amb materials re-
ciclats? Doncs aquest és el racó 
que estàveu esperant. Veniu a 
gaudir d’una tarda divertida on 
podreu deixar volar la vostra 
imaginació! 
A càrrec de Núria Boix. 

ANEM DE PÍCNIC
 G

Dimecres 19 de juliol de 
16.30 a 18.30 h

Voleu aprendre a preparar un 
pícnic? Receptes nutritives, 
senzilles, fàcils de preparar i 
que es puguin menjar en fred. 
Els més petits ens ajudaran a 
organitzar les carmanyoles amb 
aperitius, plats únics o delicio-
ses postres. Ideal per passar 
una estona ben divertida en fa-
mília. Utilitzarem productes de 
temporada i ecològics. 
A càrrec Mercè Homar. 
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ACTIVITATS 15

«OBERT PER OBRES»: VISITA A L’ESPAI CREATIU EART
 G

Divendres 21 de juliol de 17.30 a 19 h

Visita dinamitzada a l’Espai EART, un espai de creació artística situat 
al barri de Gràcia per conèixer de primera mà els espais de treball 
dels creadors. Durant la visita coneixerem alguns artistes residents 
amb recorreguts vitals i de formació diversa, tot plegat per donar a 
conèixer diferents vies professionals en relació a l’art.
Inscripció a partir del 19 de juny fins quinze dies abans 
de l’activitat al 932 546 265 o enviant un correu electrònic a 
ccvilaflorida@qsl.cat.

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
D’ALUMNES

 G
Del 27 de juny al 28 de juliol

Vine a gaudir de l’exposició 
d’obres creades als diferents 
tallers de pintura del centre cí-
vic Vil·la Florida al llarg del curs 
2016-2017. Coneix les propos-
tes creatives de cadascun dels 
tallers i els seus talleristes. 
Dijous 29 de juny a les 19 h 
inauguració i vernissatge amb 
la presència dels alumnes i pro-
fessors dels tallers de pintura i 
dibuix.
A càrrec d’alumnes i professors 
del Centre Cívic.

Pots visitar totes les exposi-
cions en l’horari habitual del 
Centre Cívic.
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ITINERARIS CULTURALS

FINCA MARTÍ CODOLAR

Dimecres 5 de juliol a les 10 h
Preu: 5.01 € (2,5-3 hores)

A través d’aquest itinerari cultural descobrirem un nou paisatge de 
Barcelona potser desconegut per a molts. Es tracta del barri de la 
Clota, un barri proper a la Vall d’Hebron i a Horta. És just en aquest 
barri que descobrirem la finca Martí Codolar. A través de la visi-
ta a la coneguda com la Granja Vella farem una mirada al passat 
agrícola, religiós i burgès d’Horta. És un lloc històric habitat des 
del segle XV per pagesos, monjos, frares i comerciants burgesos. 
Visitarem el petit museu dedicat als Salesians i el jardí que va ser 
l’origen de l’actual zoo de Barcelona. Passejarem pel seu interior 
endinsant-nos en la història agrària d’aquesta zona de la ciutat.
A càrrec d’Alicia Bienert.

CEMENTIRI DE SANT GERVASI

Dimecres 19 de juliol a les 10.30 h
Preu: 5.01 € (2,5-3 hores)

Construït al segle XIX, és un dels primers cementiris moderns de la 
ciutat i pensat en afavorir la salubritat i l’higienisme dels llocs d’en-
terrament. Ens endinsarem en la societat gervasienca de finals del 
s. XIX per tal d’entendre els estrats socials i els dogmes d’aquell po-
ble que estava fent el salt del camp a la ciutat. La iconografia de l’art 
fúnebre d’aquell temps ens explica idees sacralitzades però hem de 
saber parar i interpretar-les en un recorregut que no passarà per alt 
els personatges il·lustres del barri que hi són enterrats.
A càrrec de Sonia Tres. viajealabarcelonasecreta.com

Inscripcions a partir del 12 de juny i fins a una setmana abans de 
l’activitat. Presencialment o online https://vflorida.inscripcionscc.com 

En tractar-se d’una activitat puntual no es realitzen devolucions. 
El Centre es reserva el dret de suspendre l’itinerari que no tingui un 
nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que 
afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà 
l’import abonat.
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SERVEIS 17

COL·LECTIU DE LA GENT GRAN VIL·LA FLORIDA

El col·lectiu de la Gent Gran de Vil·la Florida és un grup de perso-
nes majors de 60 anys que dinamitzen i participen conjuntament 
d’activitats de lleure. A més a més, participen activament de les 
propostes per la Gent Gran que dinamitza el Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi i dels òrgans participatius que s’estableixen al barri i al Dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi. També col·laboren en activitats inter-
generacionals organitzades pel centre cívic Vil·la Florida. 
Si esteu interessants en formar-hi part només cal que us adreceu 
al punt d’informació del Centre Cívic per deixar les vostres dades. 
De seguida es posaran en contacte amb vosaltres. Animeu-vos-hi!
Finalització del curs: 22 de juny

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GERVASI 

Horari: dimarts i dijous de 18 a 20 hores al despatx d’entitats del 
Centre Cívic.
Podeu consultar les propostes de l’Associació en un panell ubicat a 
l’entrada del Centre Cívic.
Telèfon: 934 344 813
avsantgervasi@gmail.com
Finalització del curs: 13 de juliol
Inici del curs: 1 de setembre

AECC (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER)

Si esteu interessats en demanar una cita per rebre informació so-
bre els recursos psicosocials que l’Associació contra el Càncer pot 
oferir als pacients oncològics i als seus familiars podeu enviar un 
correu electrònic a sarria@aecc.es.
També podeu participar de les activitats periòdiques que l’entitat 
proposa per difondre la seva tasca i per captació de recursos. 
Inici del curs: 15 de setembre

COR ALBADA DE L’AGRUPACIÓ COR MADRIGAL

El Cor Albada és el cor juvenil de l’Agrupació Cor Madrigal. Actual-
ment, el cor el formen uns 40 joves entre 16 i 25 anys.
Podeu trobar més informació a la web: www.agrupaciocormadrigal.
org/albada
Horari d’assaig: dissabtes de 10.15 a 13.15 h
Finalització del curs: 18 de juliol

ENTITATS I GRUPS FORMALS
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APARADOR DE LES ENTITATS

Servei de treball conjunt amb les associacions, entitats i serveis 
sense ànim de lucre ubicades al barri de Sant Gervasi i distric-
te de Sarrià-Sant Gervasi principalment per tal de mostrar la feina 
que es realitza i com es treballa per difondre valors per fer un món 
millor. Si sou d’una entitat i voleu difondre les vostres accions us 
podeu posar en contacte amb el Centre Cívic enviant un correu a 
ccvilaflorida@qsl.cat o trucant al telèfon: 932 546 265 i treballarem 
en conjunt per preparar-ne una acció informativa. 

CESSIÓ D’ESPAIS

El centre cívic Vil·la Florida disposa d’un servei per a empreses, parti-
culars i entitats no lucratives que necessitin fer ús d’un espai de l’equi-
pament regulat per preus públics. Podeu demanar més informació al 
punt d’informació del Centre Cívic o trucant al telèfon: 932 546 265 o 
bé al web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida/p/633/ 
cessions-despais

ESPAI DE CREACIÓ

L’espai de creació pretén fomentar i donar suport a la creació de pro-
jectes: de tipus acadèmic, d’auto-ocupació, produccions artístiques 
o projectes socioculturals oferint un espai de treball i assessorament 
específic.
Si esteu finalitzant projectes formatius, si esteu produint un espec-
tacle o muntant la vostra pròpia empresa i necessiteu un espai un 
treballar temporalment, podeu sol·licitar formar part de l’espai de 
creació omplint un formulari al punt d’informació del Centre Cívic o 
al web bcn.cat/villaflorida.
L’horari d’ús de la sala serà dins de l’horari d’obertura del centre.

AULA MULTIMÈDIA, ESPAI DE LLIURE ACCÉS 

L’aula multimèdia disposa d’un horari diari de lliure accés per als 
usuaris que en vulguin gaudir. Els horaris varien cada trimestre i cal 
consultar-los al punt d’informació del Centre Cívic.
Per fer ús de l’aula multimèdia cal signar un compromís de bon ús 
de l’aula on s’accepta la normativa. Si ets menor de 16 anys has 
de venir acompanyat o acompanyada d’una persona adulta. Abans 
d’accedir a la sala cal recollir un ratolí al punt d’informació i deixar 
un document d’identitat mentre se’n faci ús.
En el cas que el Centre Cívic faci ús de la sala multimèdia per a 
activitats dirigides dins dels horaris oberts ho notificarà mitjançant 
cartells que col·locarà a la mateixa aula.

OFERTA PERMANENT
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SALA D’ESTAR 

El Centre Cívic disposa d’una sala d’estar on podeu jugar a jocs 
de taula, llegir la premsa o revistes, consultar el vostre ordinador 
portàtil, utilitzar-la com a lloc de trobada amb amics i amigues, etc. 
Disposem d’alguns jocs de taula, de la premsa diària i d’algunes 
revistes especialitzades en cuina, família, ecologia i sostenibilitat. 
Podeu demanar els jocs de taula i les revistes i diaris al punt d’infor-
mació del Centre Cívic.
Aquesta sala està equipada amb el servei BARCELONA Wi-Fi per-
què us pugueu connectar a Internet lliurement des dels vostres dis-
positius.
La sala d’estar és un espai per a tothom i s’hi pot accedir durant 
l’horari d’obertura del Centre Cívic.

CAFETERIA - RESTAURANT

El centre cívic Vil·la Florida disposa d’un servei de Cafeteria Res-
taurant on podeu esmorzar, berenar o gaudir d’un menú complet i 
saludable al migdia. Una aposta per la bona cuina amb productes 
de temporada i proximitat. Podeu gaudir de la terrassa assolellada 
mentre esmorzeu, dineu o feu el vermut.
Telèfon de consultes horàries i reserves: 932 540 732

SOSTENIBILITAT

El Centre Cívic es signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibili-
tat 2015-2022 i disposa d’un projecte de sostenibilitat i reciclatge on 
s’intenta minimitzar l’ús del paper i d’altres materials fungibles així 
com d’altres accions que millorin la nostre responsabilitat i preocu-
pació per la sostenibilitat. 
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JULIOL

27 JUNY– 
28 JUL 10-21 h EXPOSICIÓ: Mostra Col·lectiva 

d’Alumnes

29 JUNY 19 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 
Mostra Col·lectiva d’Alumnes

4 JULIOL 19.30 h REFRESCA’T: RCS Rodríguez-
Capdevila-Sáez, jazz

5 JULIOL 10 h ITINERARI CULTURAL: Finca 
Martí Codolar

5 JULIOL 17–19 h
UN RACÓ PER A LA FAMÍLIA: 
Sabons de glicerina i bàlsams 
labials

5 JULIOL 22 h CINEMA A LA FRESCA: 
Truman

6 JULIOL 18 h CINEMA FAMILIAR: Fet i 
amagar. Volum 4

7 JULIOL 18.30-21 h ARTISTEJA: L’art de la 
monotípia i el collage

11 JULIOL 19.30 h REFRESCA’T: Joan Colomo, 
pop

12 JULIOL 16.30-18 h UN RACÓ PER A LA FAMÍLIA: 
Fes el teu estel

14 JULIOL 18.30-21 h ARTISTEJA: Introducció a la 
tècnica Shibori

18 JULIOL 20 h REFRESCA’T: Ayro, dansa

19 JULIOL 10.30 h ITINERARI CULTURAL: 
Cementiri de San Gervasi

19 JULIOL 16.30 a 18.30 h UN RACÓ PER A LA FAMÍLIA: 
Anem de pícnic

19 JULIOL 22 h CINEMA A LA FRESCA:  
La propera pell

21 JULIOL 17.30 a 19 h ARTISTEJA: «Obert per obres», 
visita a l’espai creatiu EART





bcn.cat/villaflorida

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

ADREÇA HORARIS

c/ Muntaner, 544
c/ Reus, 1
08022 Barcelona
Telèfon: 932 546 265
ccvilaflorida@qsl.cat
BARCELONA.CAT/CCVIL.LAFLORIDA
facebook.com/CentreCivicVilaFlorida
instagram.com/vilaflorida
twitter.com/ccvilaflorida

FGC: Putxet, Avda. Tibidabo
BUS: V13, H4, 75, H6, 123
Bicing: c/ Reus, 23 (estació 327)

Gestió tècnica a càrrec de QSL,
Serveis Culturals

De dilluns a divendres 
de 10 a 21 h

Dissabtes 
de 10 a 13 h
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