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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 d’estiu es realitzaran:

•	 En línia mitjançant el web https://vflorida.inscripcionscc.com a 
partir de les 10 h del matí del dissabte 2 de juny.

•	 Presencialment, de dilluns a divendres, al Centre Cívic, de 10 a 
14.30 h i de 15.30 a 20.30 h, a partir del dilluns 4 de juny.

Cal tenir en compte

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

•	 Les inscripcions dels tallers destinats a menors d’edat les 
hauran de realitzar els pares, mares o tutors, presencialment al 
Centre Cívic a partir del dilluns 4 de juny de 10 a 14.30 h i de 
15.30 a 20.30 h.

•	 Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles. 

•	 Atès el caràcter puntual dels tallers i itineraris d’estiu, no es 
realitzaran ni canvis ni devolucions. 

•	 El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no 
tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualse-
vol 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 
econòmic lliurat íntegrament als talleristes per poder comple-
mentar la despesa dels materials, fungibles o no, que necessiti 
el taller. Caldrà abonar-lo en efectiu en el moment de fer la 
inscripció.

•	 Per a cada taller es disposa d’una FITXA DESCRIPTIVA en la 
qual s’explica en detall la metodologia del taller i les especifici-
tats que cal tenir en compte abans de realitzar-lo. Demaneu-la 
al Punt d’Informació.

QUÈ COM QUAN

Matrícules 
als tallers

Mitjançant 
matrícules en línia 

https://vflorida. 
inscripcionscc.com

A partir del dissabte 
2 de juny des de les 

10 h del matí 
ininterrompudament

Centre Cívic  
Vil·la Florida

A partir del dilluns 4 
de juny de 10 a 14.30 
h i de 15.30 a 20.30 h 

PREUS TALLERS 2018

•	 4,11 € / hora tallers per a la població en general
•	 5,70 € / hora tallers especialitzats per a la població en general
•	 2,66 € / hora tallers per a joves
•	 2,66 € / hora tallers per a infants
•	 3,39 € / hora itineraris; 1,70 € / hora a partir de la 3a hora

En aquests preus, l’IVA no està inclòs.

Inici tallers: Setmana del 25 de juny de 2018

Calendari d’estiu 2018: El Centre Cívic romandrà tancat de l’1 al 31 
d’agost, ambdós inclosos.

https://vflorida.inscripcionscc.com
https://vflorida.inscripcionscc.com
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1. CUINA EXPRÉS SENSE 
FOGONS

Dimecres de 14 a 16 h
27 JUNY > 11 JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) §  9 € 

Amb la calor de l’estiu, ve de 
gust aliments que ens refres-
quin, però el que menys ganes 
tenim és d’entrar a la cuina. En 
aquest taller us volem donar 
solucions ràpides amb elabora-
cions senzilles, econòmiques i 
sense fogons aprofitant tots els 
nutrients de les verdures i frui-
tes en cru. I a més sense deixar 
de ser plats saludables. Utilit-
zarem aliments de temporada, 
proximitat i ecològics.
A càrrec de Mercè Homar. 

2. PLATS D’ESTIU PER A 
CONVIDATS 

Dijous i divendres de 18 a 21 h
28 JUNY > 5 JULIOL 
Preu: 59,68 € (12 hores) §  20 € 

Taller dirigit a “cuinetes” que 
busquen noves receptes, per 
poder satisfer tots els convi-
dats que preveuen tenir durant 
aquest estiu. Cuinarem recep-
tes per als paladars més exi-
gents i que sedueixen dels més 
tradicionals als més moderns. 
Cal portar davantal, drap de 
cuina, ganivet i carmanyola.
A càrrec d’Eulàlia Fargas de 
l’escola que porta el seu nom. 

4. FRANCÈS PER VIATJAR 

Dimarts i dijous de 12.30 a 14 h
26 JUNY > 19 JULIOL
Preu: 59,68 € (12 hores) 

Taller pràctic on ens enfocarem 
en els casos més habituals a 
l’hora de viatjar a un país fran-
còfon. A partir de diferents su-
ports escrits i auditius, intenta-
rem preparar-nos per poder en-
tendre i fer-nos entendre dins 
d’aquestes situacions. 
A càrrec de Marie Nuc. 

5. IOGA NIDRA 

Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
26 JUNY > 19 JULIOL
Preu: 59,68 € (12 hores) 

El Ioga Nidra consisteix en una 
relaxació/meditació guiada. És 
una pràctica restauradora molt 
subtil però profunda que per-
met remodelar l’inconscient de 
manera positiva. Ajuda a re-
laxar el cos i a calmar la ment 
per aconseguir una sensació 
de pau i de serenitat en la vida 
diària. Molt útil per reduir l’an-
sietat, l’estrès, l’insomni, la de-
pressió…
A càrrec de Marie Nuc. 

6. ABDOMINALS 
HIPOPRESSIUS 

Dilluns de 18.30 a 20 h
2 JULIOL > 16 JULIOL
Preu: 22,38 € (4,5 hores) 

Moltes de les activitats que fem 
diàriament i haver passat per un 
part o la menopausa ens poden 
fer disminuir to i força muscular 
en la zona abdominal, lumbar i 
pelviana. En aquest taller treba-
llarem la musculatura abdomi-
nal mentre protegim i enfortim 
el sòl pelvià. 
A càrrec de Marta Álvarez. 

7. TAI-TXI AL JARDÍ 

Dimarts i dijous de 10 a 11 h
3 JULIOL > 19 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. 

3. HEALTHY BOWLS O 
BOLS SALUDABLES

Dilluns, dimarts i dimecres de 
19 a 21 h
2 JULIOL > 4 JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) §  12 € 

Poke bowls, buddha bowls, 
power bowls… segur que et 
sonen aquests noms. Els heal-
thy bowls són plats combinats, 
però en versió saludable! Apa-
reixen com a opció fàcil i ràpida 
per preparar un plat únic com-
plet, saludable i nutritiu. Prepa-
rarem bols diferents per cada 
àpat: un bol més dolç per es-
morzar, un bol fresc per di-
nar i un bol més suau per so-
par. Combinarem colors i textu-
res per aconseguir plats únics, 
atractius i saborosos. Cuinarem 
amb aliments de temporada, de 
proximitat i ecològics. No obli-
dis el davantal i la carmanyola!
A càrrec de Maria Alcolado. 

TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ TALLERS DE LLENGUA

TALLERS DE COS I MENT
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TALLERS CREATIUS TALLERS PER A JOVES

 HORT AL BALCÓ

8. RESTAURACIÓ DE 
MOBLES: ÚLTIMS 
ACABATS 

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

Treballarem els acabats finals 
o el repàs superficial d’aque-
lles peces de mobiliari que 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. 

9. PINTURA A L’OLI: 
COPSAR LA LLUM

Dilluns dimarts i dimecres de 
18.30 a 20.30 h
2 JULIOL > 4 JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) 

Aprèn a transmetre la llumino-
sitat del paisatge a través de la 
pintura. Es recomana tenir certs 
coneixements previs de pintu-
ra. Consulteu el llistat de mate-
rial que cal portar.
A càrrec d’Isabel Feliu.

12. K-POP DANCE (de 12 a 16 anys) 

Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h
4 JULIOL > 18 JULIOL
Preu: 17,56 € (6 hores) 

T’atrau la música pop coreana i vols aprendre a ballar aquest estil? 
En aquest taller ens atrevirem amb passos de Hip Hop, Dance Elec-
tronic, Pop Rock i R&B per desenvolupar coreografies grupals amb 
canvis de posicions i moviments ràpids i sincronitzats com en els vi-
deoclips dels artistes dels K-pop més icònics. 
A càrrec de Sant Andreu Pas a Pas. 

10. DIBUIX AMB 
CARBONET: ENCAIXAR 
AMB 4 TRAÇOS 

Dilluns dimarts i dimecres de 
18.30 a 20.30 h
9 JULIOL > 11 JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) 

Aprèn a composar sobre el pa-
per a partir de 4 traços senzills 
i seràs capaç de dibuixar el que 
vulguis. No és necessari tenir 
coneixements previs de dibuix. 
Consulta el llistat de material 
que cal portar.
A càrrec d’Isabel Feliu. 

Us interessa aprendre a gestionar el cicle anual d’un hort al balcó? 
Apunteu-vos a descobrir les eines bàsiques per poder començar. 

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

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

En aquesta formació us ensenyaran com crear el vostre propi hort a 
casa. Quins són els temes que hem de controlar per crear-ne un per 
primera vegada? 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 Cooperativa.

13. DANSES AFRICANES 
+ FABRICACIÓ 
D’INSTRUMENTS (havent 
cursat de P3 a P5)

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
25 JUNY > 29 JUNY
Preu: 29,26 € (10 hores) §  10 € 

Taller lúdic, on treballarem psico-
motricitat i els principis de mo-
viment acompanyats de ritmes 
africans. Les cançons, els jocs, 
els instruments de percussió i els 
contes africans faran de fil con-
ductor i ens endinsaran en el ball 
i la cultura africanes. Tot seguit, 
amb materials diversos i amb to-
tal creativitat fabricarem un tam-
bor, un pal de pluja i una maraca.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas i Marisa Stinga de Cool Re-
cycling.

14. MANUALITATS 
CREATIVES + HIP HOP 
(havent cursat 1r o 2n)

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
25 JUNY > 29 JUNY
Preu: 29,26 € (10 hores) §  12 € 

En aquest taller crearem imants 
per la nevera personalitzats, 
aprendrem la tècnica del gyotaku 
o d’estampació de peixos reals 
sobre roba, farem autoretrats 
amb monotips, i moltes coses 
més. Tot seguit, mourem el cos al 
ritme del Hip Hop però també del 
Funky, R&B o Comercial Dance. 
Ballarem al ritme de les cançons 
més conegudes amb l’objectiu 
de divertir-nos i experimentar 
amb nous moviments i explo-
rar recursos amb el propi cos. 
A càrrec de Marisa Stinga de 
Cool Recycling i Sant Andreu 
Pas a Pas.

TALLERS INFANTILS
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15. PETITS 
IL·LUSTRADORS (havent 
cursat 3r o 4t) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
25 JUNY > 29 JUNY
Preu: 29,26 € (10 hores) §  2,5 € 

Taller d’il·lustració on apren-
drem a explicar històries a tra-
vés dels nostres dibuixos. Por-
tarem al paper la nostra creati-
vitat amb diferents tècniques i 
maneres de narrar. Al final del 
taller podràs emportar-te un pe-
tit llibre d’artista i moltes idees 
per continuar treballant.
A càrrec d’Almudena Suárez.

16. PASTISSERIA 
CREATIVA I SALUDABLE 
(havent cursat de 5è o 6è) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
25 JUNY > 29 JUNY
Preu: 29,26 € (10 hores) §  15 € 

Si t’agrada fer pastissos i dolços 
saludables, aquest és el teu ta-
ller! Pesarem, barrejarem i ens 
embrutarem les mans pastant i 
donant forma a les nostres gale-
tes i trufes! També aprendrem a 
substituir el sucre refinat per al-
tres aliments més nutritius. Fa-
rem pastissos com el de pasta-
naga i el de cacau i nous; prepa-
rarem gelats de fruites, galetes 
i una crema de cacau i avella-
nes; estirarem masses i farcirem 
crestes dolces, etc. Cuinarem 
amb aliments de temporada, de 
proximitat i ecològics. No obli-
dis el davantal i la carmanyola!
A càrrec de Maria Alcolado. 

17. MIL CREACIONS 
EN PAPER + CORAL DE 
CINEMA (havent cursat de 
P3 a P5) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
2 JULIOL > 6 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  8 € 

En aquest taller construirem 
tot un munt d’objectes partint 
del paper: marcadors de pàgi-
na monstruosos pels teus con-
tes, un marc de fotos per po-
sar la teva foto preferida, tot un 
munt d’animals per penjar a la 
teva habitació. Fins i tot farem 
màscares amb materials reci-
clats! Tot seguit, gaudirem can-
tant algunes de les més belles 
melodies de pel·lícules infanti-
ls com El llibre de la Selva, Els 
nens del cor o Somriures i llàgri-
mes. Treballarem la veu, la res-
piració, la dicció i petites coreo-
grafies per acabar el taller amb 
un petit concert per mostrar la 
feina feta.
A càrrec d’Arquitectura del Li-
bro i Laia Camps. 

18. FEM UN MUSICAL + 
UN UNIVERS DE PAPER 
(havent cursat 1r o 2n)

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
2 JULIOL > 6 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  8 € 

Taller per a treure l’artista que 
tots i totes tenim a dins! Can-
tarem, ballarem i treballarem 
elements teatrals tot desenvo-
lupant fragments de musicals 
com Els miserables, Mary Pop-
pins o El rei lleó. El taller aca-
barà amb una petita represen-
tació l’últim dia per mostrar 
el treball realitzat. Tot seguit, i 
partint del paper, crearem una 
muntanya d’objectes: marca-
dors de pàgina monstruosos 
pels nostres llibres, garlandes 
d’origami per decorar l’habita-
ció, segells personals per es-
tampar, llançadors de mini pilo-
tes per jugar a la platja. Perso-
nalitzarem les nostres llibretes 
decorant-ne la tapa, afegint-hi 
clips personalitzats… i un munt 
de detalls més!
A càrrec de Laia Camps i Arqui-
tectura del Libro. 

19. LE PÉTIT CHEF! 
(havent cursat 3r o 4t) 

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
2 JULIOL > 6 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  15 € 

En aquest taller aprendrem a 
cuinar com grans mestres dels 
fogons francesos! Descobrirem 
algunes de les receptes més 
clàssiques de la cuina gàl·lica 
com les crêpes, les quishes i 
fins i tot provarem de fer alguns 
croissants! Oh là là! 
A càrrec de Laurier Ngilimana.

20. ESTAMPACIÓ SOBRE 
ROBA (havent cursat 5è 
o 6è)

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
2 JULIOL > 6 JULIOL 
Preu: 29,26 € (10 hores) §  12 € 

Aprèn diferents tècniques d’es-
tampació sobre roba. En aquest 
taller explorarem la nostra crea-
tivitat i personalitzarem diferents 
peces de roba que podrem lluir 
tot l’estiu: bosses de tela, sama-
rretes. Cal portar tres samarre-
tes de cotó, llises, blanques o 
del color més clar que tingueu.
A càrrec de Marisa Stinga de 
Cool Recycling. 

21. PROTEGIM ELS 
ANIMALS DEL BARRI + 
IOGA KIDS (havent cursat 
de P3 a P5)

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
9 JULIOL > 13 JULIOL 
Preu: 29,26 € (10 hores) §  4 € 

A través de jocs, tallers i acti-
vitats dirigides descobrirem la 
gran quantitat de vida animal 
que hi ha als nostres carrers i 
com podem protegir-la fent, en-
tre d’altres coses, menjadores 
d’ocells. Tot seguit farem ioga 
d’una manera dinàmica, en mo-
viment i a través del joc. Els jocs 
interactius i les postures en mo-
viment ens ajudarem a apren-
dre coses sobre els animals, la 
natura i l’anatomia bàsica. 
 A càrrec d’Associació Dekimba 
i Sant Andreu Pas a Pas. 
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22. IOGA KIDS + MÓN 
ANIMAL (havent cursat 1r 
o 2n)

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
9 JULIOL > 13 JULIOL 
Preu: 29,26 € (10 hores) §  4 € 

Utilitzarem la imaginació per 
crear postures de ioga en mo-
viment. Fomentarem l’elastici-
tat, la flexibilitat i la coordina-
ció. La respiració i les visualit-
zacions ens ajudaran a concen-
trar-nos, relaxar-nos i a deixar 
anar l’energia d’una manera di-
vertida. Tot seguit, ens apropa-
rem al món animal de la nostra 
ciutat. Mitjançant diferents acti-
vitats, descobrirem què podem 
fer per millorar la convivència 
responsable envers els amics 
canins i veurem què passa amb 
els animals marins i els habi-
tants del cel, entre d’altres.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas i Associació Dekimba. 

23. APRENENTS DE MAGS 
I MAGUES (havent cursat 
3r o 4t)

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
9 JULIOL > 13 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) §  10 €

Abracadabra! En aquest ta-
ller aprendrem cada dia dife-
rents tècniques de màgia, crea-
rem els nostres propis trucs i 
aprendrem a ser mags i ma-
gues creant una història teatral 
i treballant una posada en esce-
na magnífica! 
A càrrec de Mag Àlex. 

24. TALLER DE RIMES DE 
RAP (havent cursat 5è o 6è)

De dilluns a divendres de 10 
a 12 h
9 JULIOL > 13 JULIOL
Preu: 29,26 € (10 hores) 

Aprèn a fer rap amb tècniques 
de rima i alguns trucs per en-
caixar les lletres en una base rít-
mica. Composarem cançons a 
partir de temes que ens impor-
ten i sentiments que vulguem 
expressar.
A càrrec de La Llama Rap Co-
lectivo. 

ACTIVITATS 11

REFRESCA’T

VIRGINIA & THE WOOLFS 
 G

Dimarts 3 de juliol a les 19.30 h

Virginia & The Woolfs és un grup de Barcelona format per músics 
d’Alemanya, França, Irlanda i Espanya. El seu repertori està basat 
en la música negra dels anys 50, 60 i 70 d’artistes com Mary Wells 
o Aretha Franklin, amb evocacions del Blues i el Soul més moderns 
de l’Amy Winehouse, Duffy i Imelda May. El grup, encapçalat per la 
cantant Virginia Vi, desprèn una intensa energia i carisma a l’esce-
nari que converteix els seus concerts en una cita ineludible amb la 
música afro-americana més autèntica. 
Són: Virginia Vi (veu), Brian O’Mahony (guitarra-veu), Dara Luskin 
(baix-veu), Stéphane Jaïs (teclats) i Xavi Tomás (Bateria). 

ACOUSTIC GUIRI-JAZZ SWING BLUES 
 G

Dimarts 10 de juliol a les 19.30 h

Acoustic Guiri és un quintet que té la seva principal inspiració en 
el jazz manouche, un estil nascut a França als anys 30 i personifi-
cat per l’inimitable guitarrista Django Reinhardt i el virtuós violinista 
Stéphane Grapelli. La proposta musical de la banda barreja una for-
mació instrumental molt pròpia d’aquest estil amb una veu femeni-
na càlida que transporta al blues i al soul. Amb el swing al seu cor, 
Acoustic Guiri ofereix al seu públic un viatge entre composicions 
pròpies i estàndards de jazz arrenjats amb cura, pensant tant en 
adreçar-se a les persones que s’hi inicien com a nous aficionats a 
aquesta música. Elegància, energia i delicadesa són qualitats que 
formen part de l’univers musical del quintet.
Són: Julie Hamar (veu), Fanny Abela (violí), Pierre-Arnaud Bourhis i 
Francisco Asensio (guitarres) i François Georges-Picot (contrabaix). 
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ACTIVITATS 12 ACTIVITATS 13

THE SOUL TITOO’S
 G

Dimarts 17 de juliol a les 19.30 h

The Soul Titoo’s és una jove banda de soul formada a Barcelona el 
2016. Junts formen un septet que reversiona clàssics de Stevie Wonder, 
Aretha Franklin, Nina Simone o actuals d’Amy Winehouse, oferint un 
espectacle vibrant, ple d’entusiasme, vitalitat i energia. Malgrat portar 
poc menys de dos anys junts, la banda acumula ja una quantitat con-
siderable d’actuacions realitzades per la província de Barcelona. Entre 
elles, l’espectacle realitzat en el 49 Voll-Damm Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona el passat 2017. Actualment la banda es troba en 
un procés compositiu, treballant per poder oferir cançons pròpies amb 
l’ambició de transmetre les màximes emocions possibles al seu públic.
Són: Monique Makon (veu), Juan García (baix), Dani Arias (bateria), 
Alex Serrano (piano), Antón Tendero (guitarra), Lauren Michel (saxo) 
i Hugo Navarro (trompeta).

CINEMA A LA FRESCA

CINEMA FAMILIAR

EL HIJO DE BIGFOOT 
 G

Dimecres 4 de juliol a les 22 h 

Adam és un jove de 13 anys 
que comença a sentir-se es-
trany quan nota com de ràpid 
li creix el pèl i com de grans es 
fan els seus peus. Serà llavors 
quan descobreixi que la seva 
mare li ha estat ocultant un se-
cret: Adam és fill del llegendari 
Bigfoot. En busca de l’aventura, 
l’Adam es retrobarà amb el seu 
pare, que ha estat amagat al 
bosc des de fa anys per protegir 
la seva família d’una gran corpo-
ració científica.  
Gènere: Animació, Família
Durada: 92 min.
Direcció: Ben Stassen, Jérémie 
Degruson (2018)

FET I AMAGAR. 
VOLUM 3 

G
Dijous 5 de juliol a les 18 h 

Aquesta sessió de “Fet i ama-
gar” està adreçada especial-
ment als nens i nenes entre 7 
i 12 anys. Consta de set curt-
metratges que destaquen per 
la utilització de diferents tècni-
ques d’animació: dibuix, ani-
mació per ordinador, plastilina 
i animació de ninots. Es tracta 
de material inèdit a l’Estat Es-
panyol, que va presentar-se a la 
Mostra Internacional d’Anima-
ció de Catalunya, l’ANIMAC. 
A càrrec de Federació Catalana 
de Cineclubs.
Durada: 50 min.
Activitat adreçada a públic fa-
miliar. Aforament limitat.

PERFECTOS 
DESCONOCIDOS 

G
Dimecres 18 de juliol a les 22 h 

Una estranya inquietud sembla 
haver-se apoderat de la ciutat. 
El tràfic es col·lapsa, les urgèn-
cies dels hospitals estan a ves-
sar, els gossos udolen intuint el 
perill que s’aproxima: és l’eclip-
si de lluna. El seu poderós influx 
afecta també als i les protago-
nistes d’aquesta història. Els 
amfitrions discuteixen alterats.
Gènere: Comèdia
Durada: 117 min.
Direcció: Alex de la Iglesia (2017)

ACTIVITATS FAMILIARS

UN RACÓ 
PER A LA FAMÍLIA 

Activitats divertides i creatives 
serveixen d’excusa per ser un 
punt de trobada i convivència 
entre els infants i les persones 
adultes. Conviure aprenent, ju-
gant, prenent decisions conjun-
tes tot divertint-nos! Gaudireu 
d’una tarda familiar per aprendre 
i riure…
Cal inscripció prèvia a partir 
del 6 de juny al 932546265 o 
ccvilaflorida@qsl.cat, indicant 
nom, edat de les persones par-
ticipants i telèfon de contacte. 
Aforament limitat.

INSECTARI IL·LUSTRAT 
 G

Dimecres 4 de Juliol de 17 a 
18.30 h

A l’estiu tota cuca viu! Vine i 
participa tot fent una obra con-
junta entre totes les famílies 
participants, en la qual il·lustra-
rem insectes i cuques de tota 
mena amb pintures i tècnica 
mixta. 
Edat recomanada a partir de 4 
anys.
A càrrec de Marisa Stinga de 
Cool Recycling. 
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ACTIVITATS 14 ACTIVITATS 15

POESIA 
I PICTOGRAMES 

 G
Dimecres 11 de juliol de 17 a 
18.30 h

En aquest taller redescobrirem 
la poesia a través del joc, l’hu-
mor i l’expressió gràfica. Re-
compondrem un poema que ha 
perdut paraules pel camí i, mit-
jançant la lectura en veu alta i el 
treball conjunt, les retornarem al 
seu lloc. 
Edat recomanada a partir de 4 
anys.
A càrrec de Judith Navarro.

SANDÀLIES AMB 
TRAPILLO 

 G
Dimecres 18 de juliol de 17 a 
18.30 h

Amb l’estiu ha arribat l’hora de 
lluir els peus! En aquest taller 
treballarem amb trapillo per 
transformar les nostres xancle-
tes flip flop. Prepareu-vos per 
crear tendència! Cal que cada 
infant porti unes xancletes tipus 
flip flop. 
Edat recomanada a partir de 5 
anys.
A càrrec de Marta Rico. 

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 hobbys diferents i a profes-
sionals de disciplines, algunes 
d’elles curioses o poc conegu-
des! Tingues curiositat i Artis-
teja!
Inscripcions a partir del 6 de 
juny i fins una setmana abans 
de l’activitat. Presencialment 
al Centre Cívic Vil·la Florida, 
trucant al 932546265 o en-
viant un correu electrònic a 
ccvilaflorida@qsl.cat.

L’ART DELS VITRALLS 
 G

6 de juliol de 18.30 a 21 h

Amb una llarga trajectòria, Jor-
ge Aragone ha realitzat impor-
tants restauracions i creacions 
d’obres noves com podria ser 
Casa Batlló (Gaudí), Hospital de 
Sant Pau (Domènech i Monta-
ner) o com els bonics vitralls del 
centre cívic Casa Orlandai. En 
aquesta visita en Jorge Aragone 
ens parlarà dels seus treballs i 
de la seva bonica professió.
Vine a conèixer el seu taller!
A càrrec de Jorge Aragone.

TALLER DE 
RESTAURACIÓ 

 G
20 de juliol de 17.30 a 20 h

Vine a conèixer l’ofici de restau-
ració de mobles i el taller Alle-
gro al barri de Gràcia. Farem 
un taller on pintarem en sec, a 
l’hora que coneixerem aquest 
bonic ofici. 
Cal portar una petita peça amb 
formes, tallada, que no sigui llisa.
A càrrec d’Allegro Restauració i 
renovació de mobles. 

VISITA A L’ESPAI 
LA ESCOCESA 

 G
13 de juliol de 16 a 18.30 h 

Visita dinamitzada a l’espai La 
Escocesa, un centre de pro-
ducció artística multidisciplinar 
enfocat a les arts visuals i auto-
gestionat amb vocació pública. 
És un espai que dona cober-
tura a les necessitats dels i les 
artistes en les diferents etapes 
del procés creatiu: en primer 
lloc posant l’espai per fer els 
tallers; en segon lloc potenciant 
la mobilitat dels i de les artistes; 
finalment, acompanyant-los en 
la presentació de la seva obra. 
Vine a conèixer aquest singular 
espai i alguns dels seus artistes 
residents. 
A càrrec de La Escocesa.

EXPOSICIONS

Pots visitar totes les exposicions en l’horari habitual del Centre Cívic.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’ALUMNES
 G

Del 20 de juny al 27 de juliol

Vine a gaudir de l’exposició d’obres creades als diferents tallers de 
pintura del Centre Cívic Vil·la Florida al llarg del curs 2017-2018. 
Coneix les propostes creatives de cadascun dels tallers i dels seus 
talleristes. 
Dijous 21 de juny a les 19 h Inauguració i vernissatge amb la 
presència dels i les alumnes i professors dels tallers de pintura i 
dibuix.
A càrrec d’alumnes i professors del Centre Cívic.
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ACTIVITATS 16

ITINERARIS CULTURALS

ARTESANS, MERCADERS 
I BANQUERS DE LA 
RIBERA I EL BORN

Dimecres 4 de juliol a les 10 h
Preu: 8,20 € (2,5 hores)
§  1,50 € en concepte de 

lloguer de radioguies

La zona econòmica de la Barce-
lona dels segles XII, XIII i XV era 
la Ribera i el Born: flassaders, 
corders, carders, assaonadors, 
mirallers, barretaires, espase-
ria… Els nobles comerciants 
del carrer de Montcada i els 
banquers de canvis nous i can-
vis vells. Tota aquesta activitat 
econòmica es reflecteix en el 
monument més impressionant 
del gòtic català. Visitarem l’es-
glésia dels gremis, Santa Maria 
del Mar i l’església del poble. 
A càrrec de Meritxell Carreres. 

REDESCOBRIM EL PARC 
DE LA CIUTADELLA I EL 
PARLAMENT

Dimarts 17 de juliol a les 
10.30 h
Preu: 8,20 € (2,5 hores)

Passejarem pel Parc de la Ciu-
tadella, el pulmó de Barcelona 
i un dels espais més emblemà-
tics de la ciutat. Rememorarem 
l’Exposició Universal tot desco-
brint els secrets del Castell dels 
Tres Dragons, la Cascada o el 
meravellós Hivernacle. A més, 
tindrem l’oportunitat de visi-
tar l’interior del Parlament de 
Catalunya, l’antic arsenal de la 
ciutadella militar construïda per 
Felip V. 
És necessari que porteu el vos-
tre DNI a la visita. 
A càrrec d’Alba Casaramona.

Inscripcions a partir 6 de juny i fins 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.

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 persones 
majors de 60 anys que dinamitzen i participen conjuntament d’acti-
vitats de lleure. Participen activament de les propostes per la Gent 
Gran que organitza el Districte de Sarrià - Sant Gervasi i dels òrgans 
participatius que s’estableixen en el barri i el districte. També col·la-
boren en les activitats intergeneracionals organitzades pel Centre 
Cívic Vil·la Florida. 
Si esteu interessats o interessades en formar-hi part només cal que 
us adreceu al punt d’informació del Centre Cívic per deixar les vos-
tres dades. Animeu-vos-hi!

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: 93 434 48 13
avsantgervasi@gmail.com

AECC (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER)

Si esteu interessades o interessats en demanar una cita per rebre 
informació sobre els recursos psicosocials que l’Associació contra 
el Càncer pot oferir als pacients oncològics i a les seves famílies, 
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 a la captació de recursos. 

COR ALBADA DE L’AGRUPACIÓ COR MADRIGAL

El Cor Albada és el cor juvenil de l’Agrupació Cor Madrigal. Actual-
ment, està format per unes 50 persones joves entre 16 i 25 anys.
Horari d’assaig: dissabtes de 10 a 13 h

ENTITATS I GRUPS FORMALS
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SERVEIS 18 SERVEIS 19

APARADOR DE LES ENTITATS

Es tracta d’un servei de treball conjunt amb les associacions, entitats 
i serveis sense ànim de lucre ubicades al barri de Sant Gervasi i al 
districte de Sarrià - Sant Gervasi. L’objectiu de l’aparador és mostrar 
la feina que es realitza des d’aquests espais, així com el treball que 
s’hi desenvolupa en quant a la promoció de valors positius per a la 
població. Si sou d’una entitat interessada en difondre les vostres 
accions, podeu posar-vos en contacte amb el Centre Cívic enviant 
un correu a ccvilaflorida@qsl.cat o trucant al 932546265. 

CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic disposa d’un servei de lloguer d’espais de l’equi-
pament (a preus públics) per a les empreses, particulars i entitats 
sense ànim de lucre que ho necessitin. Podeu demanar més infor-
mació al punt d’informació, trucant al 932546265, o bé consultar 
el web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida/p/633/ 
cessions-despais

AULA MULTIMÈDIA, ESPAI DE LLIURE ACCÉS 

L’aula multimèdia disposa d’un horari diari de lliure accés per a les 
usuàries i usuaris que en vulguin gaudir. Els horaris varien cada tri-
mestre 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 amb el qual s’accepta la normativa. Si ets menor de 16 
anys has de venir acompanyat o acompanyada d’una persona adul-
ta. 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.

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.

La sala d’estar és un espai per a tothom i s’hi pot accedir durant 
l’horari d’obertura del Centre Cívic.

WI-FI

Tot el Centre Cívic està equipat amb el servei BARCELONA Wi-Fi 
perquè us pugueu connectar a Internet lliurement des dels vostres 
dispositius.

OFERTA PERMANENT 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 proximitat. També podeu gaudir de la terrassa assolellada men-
tre esmorzeu o feu el vermut.
Telèfon de consultes horàries i reserves: 932540732 / 696468593

SOSTENIBILITAT

El Centre Cívic és signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibi-
litat 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 nostra responsabilitat i pre-
ocupació per la sostenibilitat. 



CALENDARI 20

JULIOL

20 JUNY– 
27 JUL 10-21 h EXPOSICIÓ: 

Mostra Col·lectiva d’Alumnes

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

3 JULIOL 19.30 h REFRESCA’T: 
Virginia & The Woolfs

4 JULIOL 10 h
ITINERARI CULTURAL: 
Artesans, mercaders i banquers 
de la Ribera i el Born

4 JULIOL 17-18.30 h UN RACÓ PER A LA FAMÍLIA: 
Insectari Il·lustrat

4 JULIOL 22 h CINEMA A LA FRESCA: 
El hijo de Bigfoot

5 JULIOL 18 h CINEMA FAMILIAR: 
Fet i amagar. Volum 3

6 JULIOL 18.30-21 h ARTISTEJA: L’art dels vitralls

10 JULIOL 19.30 h REFRESCA’T: Acoustic Guiri-
Jazz Swing Blues

11 JULIOL 17-18.30 h UN RACÓ PER A LA 
FAMÍLIA: Poesia i pictogrames

13 JULIOL 18.30-21 h ARTISTEJA: 
Visita a l’espai La Escocesa

17 JULIOL 10.30 h
ITINERARI CULTURAL: 
Redescobrim el parc de la 
Ciutadella i el Parlament

17 JULIOL 19.30 h REFRESCA’T: The soul Titoo’s

18 JULIOL 17-18.30 h
UN RACÓ PER A LA 
FAMÍLIA: Sandàlies amb 
trapillo

18 JULIOL 22 h CINEMA A LA FRESCA: 
Perfectos desconocidos

20 JULIOL 17.30-20 h ARTISTEJA: 
Taller de restauració



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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