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CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Períodes de matrícula:

•	 A partir del dijous 6 de setembre s’obrirà el període per a rea-
litzar les matrícules als tallers infantils, familiars i juvenils. Cal 
recordar que la inscripció a aquests tallers serà únicament pre-
sencial i en horari de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 h a 20.30 h (de 
dilluns a divendres).

•	 A partir del divendres 7 de setembre s’obrirà el període per a 
realitzar les matrícules als tallers de gent gran. Aquestes po-
dran fer-se on-line (https://vflorida.inscripcionscc.com) a partir 
de les 10 h ininterrompudament, o bé de manera presencial en 
horari de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 h a 20.30 h (de dilluns a 
divendres).

•	 A partir del dissabte 8 de setembre a les 10 h s’obrirà el perío-
de per a les matrícules online de la resta de tallers a la pàgina 
https://vflorida.inscripcionscc.com. Podran realitzar-se les ma-
trícules fins al dia abans de la segona sessió dels taller o fins a 
esgotar places. Per a inscriure’s online, cal donar-se d’alta com 
a usuari online, escollir el taller que més interessa i realitzar el 
pagament amb targeta.

•	 A partir del dimecres 12 de setembre s’obrirà el període per 
a les matrícules presencials de la resta de tallers, i en horari de 
10.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h (de dilluns a divendres). Es 
realitzaran inscripcions presencialment per estricte ordre d’arri-
bada fins al dia abans de la segona sessió dels tallers o fins a 
esgotar places. 

Quadre resum del procés de matrícules als tallers del centre cívic 
Vil·la Florida:

QUÈ COM QUAN

Matrícules 
presencials 

tallers 
infantils, 
familiars, 
juvenils

Centre Cívic  
Vil·la Florida

A partir del dijous 6 
de setembre, 
a les 10.30 h

Matrícules 
presencials 
i online per 
als tallers 

de Gent Gran

https://vflorida. 
inscripcionscc.com

A partir del divendres 7 
de setembre a les 10 h 
ininterrompudament

Centre Cívic  
Vil·la Florida

A partir del divendres 7 
de setembre, i en horari 

de 10.30 a 14.30 h 
i de 15.30 a 20.30 h

Matrícules 
online a tots 

els tallers
https://vflorida. 

inscripcionscc.com

A partir del dissabte 8 
de setembre a les 10 h

Matrícules 
presencials 
a la resta 
de tallers

Centre Cívic  
Vil·la Florida

A partir del dimecres 
dia 12 de setembre, 
i en horari de 10.30 
a 14.30 h i de 15.30 

a 20.30 h

Cal tenir en compte que: 

•	 Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles.

•	 El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre d’arribada.

•	 La matrícula es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import 
corresponent. El pagament es pot fer en efectiu o amb targeta 
bancària en les inscripcions presencials, i només amb targeta 
bancària en cas de ser una inscripció online.

•	 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 dijous 6 de setembre de 10 a 14.30 h i 
de 15.30 a 20.30 h.

•	 Per tal de rebre la devolució de l’import del taller heu de no-
tificar la baixa com a data màxima un dia abans de l’inici de la 
segona sessió del taller, independentment de si heu realitzat la 
primera o no. Un cop transcorregut aquest període de temps, 
ja no es retornarà l’import del taller. No es farà devolució dels 
suplements en concepte de material una vegada iniciat el taller. 
Les devolucions es faran efectives com a màxim en 30 dies 
hàbils de la seva sol·licitud. Les devolucions recollides per una 
tercera persona han d’anar acompanyades d’una autorització 
expressa.

https://vflorida.inscripcionscc.com
https://vflorida.inscripcionscc.com
https://vflorida.inscripcionscc.com
https://vflorida.inscripcionscc.com
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TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ•	 Atès el seu caràcter puntual, no es realitzaran canvis ni de-
volucions dels tallers puntuals ni dels itineraris de tardor. Els 
tallers de 3 sessions o menys es consideren tallers puntuals.

•	 Els canvis de taller o d’horaris es podran fer com a data màxi-
ma un dia abans de la segona sessió, independentment de si 
heu realitzat la primera o no i sempre que quedin places dispo-
nibles al taller sol·licitat.

•	 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. 

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

SUPLEMENTS EN CONCEPTE 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 per ser dut a terme en la seva totalitat i qualitat. 

•	 En els tallers trimestrals els suplements en concepte de material 
es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió del taller. 
En els tallers puntuals caldrà abonar-los en efectiu en el mo-
ment de fer la inscripció presencialment o lliurar-los en el punt 
d’Informació del Centre Cívic abans de realitzar el taller en el 
cas que la inscripció s’hagi fet online. 

•	 No es farà devolució dels suplements en concepte de material 
un cop hagin començat els tallers.

Preus públics 2018, IVA no inclòs:
•	 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 persones majors de 60 anys o nas-

cudes el 1958
•	 2,66 € / hora tallers per a joves
•	 2,66 € / hora tallers per a infants
•	 4,11 € / hora tallers per a famílies: adult + 1 o 2 infants
•	 8,22 € / hora tallers per a famílies: adult + 3 o més infants
•	 3,39 € / hora itineraris; 1,70 € / hora a partir de la 3a hora
 
Inici tallers: 1 d’octubre de 2018. 

Calendari de tardor 2018: No hi haurà tallers el 12 d’octubre, l’1 
de novembre, ni el 6 de desembre per ser festius a Barcelona. Els 
dies 2 de novembre i 7 de desembre tampoc es realitzaran tallers 
per ser dates properes a festivitats.  

1. COOKING ENGLISH 
N

Dilluns de 12 a 13.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores) §  22 € 

Utilitzem la cuina com un mitjà 
per practicar i perfeccionar els 
coneixements de l’anglès. Les 
sessions tenen com a objectiu 
millorar les habilitats de con-
versa en anglès per sentir-nos 
més segurs a l’hora de comu-
nicar-nos en aquest idioma. Cal 
tenir com a mínim el nivell Inter-
mediate.
A càrrec de Joe Woodward.

2. CUINA SALUDABLE 
DE TEMPORADA 

N
Dimarts de 14 a 16 h
2 OCTUBRE > 6 NOVEMBRE
Preu: 59,68 € (12 hores) §  18 €

Taller de cuina on treballarem 
amb productes de temporada, 
basat en verdures, cereals i 
llegums. Practicarem receptes 
salades i dolces, amb dues pro-
postes per sessió. En aquest 
taller no treballarem amb carn 
però, puntualment, sí que tre-
ballarem amb peix i ous.   
A càrrec de Montse Medina.

3. AROMES DE TARDOR: 
EL “TARDTIU”

N
Dijous de 18 a 21 h
4 OCTUBRE > 25 OCTUBRE
Preu: 59,68 € (12 hores) §  16 € 

Durant aquesta primera fase de 
tardor ens trobem amb aliments 
efímers, caracteritzats per la 
seva curta durada en els mer-
cats. Un bon exemple són els 
caquis, els moniatos, el raïm, el 
codony, la magrana, les castan-
yes, el salsifí, les cols de Brus-
sel·les, els molls… En aquest 
taller ens acomiadarem de 
l’estiu amb receptes que tenen 
com a protagonistes aquests 
ingredients i que ens serviran 
per endinsar-nos als nous sa-
bors de tardor, i ens iniciarem 
amb els primers estofats, cre-
mes tèbies...
A càrrec d’Escola de Cuina Eu-
làlia Fargas.

4. CUINA DE CASSOLA 
N

Divendres d’11 a 13.30 h 
5 OCTUBRE > 9 NOVEMBRE
Preu: 49,73 €  (10 hores) §  18 € 

La cuina de cassola és la gran 
cuina del xup-xup tradicional 
de tota la vida. En aquest taller 
t’ensenyarem a fer guisats de 
cassola tant de carn (com un 
fricandó de llata i ceps amb fes-
tucs), com de peix (en forma de 
suquet de peix amb un autèntic 
all i oli negat). També passarem 
per un tradicional arròs a la cas-
sola o uns fideus a la cassola 
amb marisc, entre d’altres.
A càrrec de Diego Molina.
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5. CUINA ASIÀTICA 
N

Dilluns de 18 a 21 h
8 OCTUBRE > 29 OCTUBRE
Preu: 59,68 € (12 hores) §  20 € 

A la cuina asiàtica es dona la 
mateixa importància al color, 
l’aroma i el sabor dels plats. La 
majoria de receptes solen ser 
molt saludables. En termes ge-
nerals abunda l’ús de pocs grei-
xos, arròs, peix, vedella, moltes 
verdures i salses variades.
A càrrec d’Escola de Cuina Eu-
làlia Fargas.

6. ESPECIAL MONIATO I 
CASTANYA  

N
Dilluns de 19 a 21 h
5 NOVEMBRE > 12 
NOVEMBRE
Preu: 19,89 € (4 hores) §  8 €  

La majoria de nosaltres només 
tenim associat el moniato i 
la castanya a la festa de Tots 
Sants. Sabíeu que en podem 
consumir durant la tardor i l’hi-
vern? Amb el moniato com a 
base podem elaborar receptes 
com ara una crema de moniato 
amb llenties, un paté de monia-
to o moniato saltat amb verdu-
res, o bé unes terrines dolces 
de mousse de moniato. La 
castanya és dolça, energètica i 
molt nutritiva. Aprofitant la seva 
versatilitat a la cuina, podem fer 
cremes, estofats i dolços.
A càrrec de Mercè Homar.

7. AROMES DE TARDOR: 
EL “TARDHIV” 

N
Dilluns de 18 a 19.30 h
2 OCTUBRE > 11 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Ja tenim dies freds i per tant 
ens venen de gust plats més 
calents i contundents com bo-
lets, caça, rostits, sopes… Ens 
centrem en coccions més llar-
gues i elaborades, on el temps 
és important però no un pro-
blema si aprens les tècniques 
de conservació i d’organitza-
ció. També treballarem recep-
tes pròpies del Nadal i consells 
nutricionals per sobreviure els 
abusos de les festes nadalen-
ques.
A càrrec d’Escola de Cuina Eu-
làlia Fargas.

8. PLANIFICACIÓ DE 
MENÚS SALUDABLES  

N
Dimecres de 18.30 a 21 h
14 NOVEMBRE > 21 
NOVEMBRE
Preu: 24,87 € (5 hores) 

Vols tenir organitzats els menús 
setmanals però mai trobes el 
moment per planificar-te? Tens 
dubtes si els teus àpats són 
saludables i equilibrats? Do-
narem unes pautes bàsiques 
de nutrició i dietètica. Parlarem 
dels grups d’aliments al nostre 
plat, de la seva qualitat i de les 
proporcions més recomanades. 
Veurem exemples de menús 
variats i nutritius per a totes les 
dietes (omnívora, sense carn, 
vegetariana i vegana). 
A càrrec de Maria Alcolado.

11. ANGLÈS DES DE 
ZERO   

N
Dijous de 19 a 20.30 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 67,14 € (13,5 hores) 

A càrrec de Barcelona English 
Garden. 

TALLERS DE LLENGUA 

12. ANGLÈS GRAMÀTICA 

Dimarts de 10.30 a 12 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Taller pràctic amb un enfo-
cament comunicatiu en què 
es prioritzen la conversa i els 
exercicis en format oral. El 
treball està enfocat a mante-
nir una conversa en un anglès 
elemental. Per poder conti-
nuar avançant en el domini de 
la llengua, a més a més, s’ani-
ran introduint nous concep-
tes gramaticals i de vocabula-
ri. Atès que el nivell és elemen-
tal, s’han de tenir determina-
des nocions d’aquesta llengua 
per poder-hi participar. 
A càrrec de Ruth Bruguera.
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9. CUINA MARINERA 
N

Divendres d’11 a 13.30 h
16 NOVEMBRE > 
14 DESEMBRE
Preu: 49,73 € (10 hores) §  18 € 

La cuina mediterrània destaca 
per les seves grans receptes 
marineres. En aquest taller es-
pecial t’ensenyarem a fer es-
pectaculars sofregits i diferents 
fumets que ens serviran per fer 
les grans receptes de la cuina 
marinera mediterrània com la 
romescada de peix, fideuàs, 
arrossos de marisc, la salsa 
marinera i la salsa verda per 
mariscs i peixos…
A càrrec de Diego Molina.

10. DELÍCIES AMB 
CARBASSA 

N
Dimarts de 14 a 16 h
20 NOVEMBRE > 
27 NOVEMBRE
Preu: 19,89 € (4 hores) §  6 € 

La carbassa és una icona de la 
cuina de la tardor. Però, sabem 
treure’n profit? En aquest taller 
coneixerem quines varietats de 
carbassa podem trobar i com 
fer-les servir en plats dolços i 
salats, com a ingredient princi-
pal o com a acompanyament. 
A càrrec de Montse Medina.
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13. SPEAKING ENGLISH 

Dimecres de 19.30 a 21 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Vine a classe amb nosaltres i 
aprèn anglès a través de jocs i 
conversa. Repassarem l’actua-
litat, farem jocs de situació i ac-
tivitats. Podràs practicar, repas-
sar i aprendre nou vocabulari i 
gramàtica, tot mentre et diver-
teixes i gaudeixes parlant l’idio-
ma. We look forward to meeting 
you! 
A càrrec de Barcelona English 
Garden.

14. LA GRAMMAIRE EST 
UNE CHANSON DOUCE 

Dimecres de 16 a 17.30 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Les cançons són una eina a la 
vegada lúdica i molt útil per re-
passar les bases de la gramàti-
ca francesa. En aquest taller in-
teractiu intentarem resoldre els 
problemes de gramàtica que 
es presenten a l’hora de parlar 
francès i també treballarem la 
comprensió i la pronunciació. 
Dirigit a persones amb bases 
de francès. 
A càrrec de Marie Nuc.

15. CONVERSA FRANCÈS 

Dimecres de 17.45 a 19.15 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Taller en el que ens comunica-
rem per millorar la nostra base 
de francès. És necessari tenir 
coneixements de francès que 
permetin mantenir una conver-
sa fluïda sobre temes d’actuali-
tat i de la vida quotidiana. 
A càrrec de Marie Nuc.

16. ITALIÀ BÀSIC 

Dimarts de 19 a 20.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aprofundirem en l’estudi de la 
gramàtica i us ensenyarem a 
comunicar-vos en situacions 
útils per viatjar. Al llarg del taller 
es presentaran també temes 
de la cultura del Bel Paese, de 
forma amena i comunicativa. 
Destinat a persones amb uns 
coneixements mínims previs i 
que volen refrescar-los. 
A càrrec d’Alessia Orlandi.

17. ITALIÀ UN PAS MÉS 
N

Dimarts de 15.30 a 17 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores) 

Taller destinat a persones amb 
uns coneixements intermedis 
previs i que volen refrescar-los 
(que ja coneixen els articles de-
finits i indefinits, singular i plu-
ral d’articles i noms, el present, 
el passat, els verbs reflexius). 
Aprofundirem en l’estudi de la 
gramàtica i us ensenyarem a 
comunicar-vos en situacions 
útils per viatjar. Al llarg del taller 
es presentaran també temes 
de la cultura del Bel Paese, de 
forma amena i comunicativa. 
A càrrec d’Alessia Orlandi.

20. APROFUNDIM EN 
ALEMANY

Dimarts de 19 a 20.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Ja tenim una bona base d’ale-
many, ja hem après molt: sa-
bem parlar dels nostres gustos 
i de la feina, parlar del que hem 
fet ahir i del temps passat i del 
que ens encanta fer en el nos-
tre temps lliure. En aquest ta-
ller farem exercicis per consoli-
dar tots el temes de la gramàti-
ca i del vocabulari del nivell A1 
i, a continuació, seguirem a un 
bon ritme per a avançar en el 
nivell A2. Wir haben schon viel 
gelernt! 
A càrrec de Connectum.

21. INICIACIÓ AL RUS 
N

Dimecres de 16 a 17.30 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Taller d’iniciació a la llengua 
russa mitjançant situacions 
comunicatives del dia a dia: 
saludar-se, presentar-se, des-
envolupar accions de la vida 
quotidiana…
A càrrec d’Academia Usik.

18. CONVERSAZIONE 
ITALIANO 

Dimarts de 17.15 a 18.45 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Taller de conversa en italià 
plantejat per desenvolupar 
l’expressió oral de l’alumne. Els 
temes de les converses s’enfo-
quen a descobrir el territori ita-
lià i les seves regions amb les 
seves peculiaritats culinàries, 
culturals i lingüístiques. Per fo-
mentar la conversa, en aquest 
taller es tracten alguns temes 
de gramàtica, només per as-
pectes puntuals de la llengua, 
de la forma i de l’estructura.
A càrrec d’Alessia Orlandi.

19. ALEMANY. AMPLIEM-
NE LA BASE 

Dimarts de 17.30 a 19 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Ja ens podem presentar i par-
lar dels nostres gustos i del que 
fem en el nostre temps lliure. 
Ara ampliarem aquesta base, 
d’una banda amb els temps 
verbals del passat i, d’una altra, 
amb nou vocabulari útil i relle-
vant per al dia a dia. Weiter ge-
ht’s!
A càrrec de Connectum.
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TALLERS DE CULTURA 

23. OBRES I ARTISTES QUE HAN REVOLUCIONAT LA 
HISTÒRIA DE L’ART 

N
Dilluns de 17.30 a 19 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

En què consisteix aquesta misteriosa fascinació que experimen-
tem quan estem davant d’una veritable obra d’art? Com poden 
algunes creacions canviar la nostra visió del món? En aquest taller 
realitzarem un recorregut teòric a través de les obres i els artistes 
que han contribuït a canviar el curs de la història de l’art. Partint 
de les creacions de les antigues civilitzacions grega i romana fins a 
les obres d’artistes moderns i contemporanis, aprofundirem en les 
motivacions que han conduit cada artista a portar a terme la seva 
pròpia revolució personal i estilística. 
A càrrec de Maria Concetta Marino. 

24. HISTÒRIA DE L’ART: 
L’ESPLENDOR DEL 
RENAIXEMENT ITALIÀ 

Dilluns de 19 a 20.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

L’art renaixentista italià va ser 
un dels moments més repre-
sentatius i bells de la història 
d’aquest país. El taller s’enfoca 
en el període del Renaixement 
italià com a primera manifesta-
ció d’un art modern examinant, 
en detall, la vida i obra dels 
pintors, escultors i arquitectes 
més importants del segle XV 
i XVI com Michelangelo, Leo-
nardo, Raffaello, Brunelleschi i 
Donatello entre d’altres. L’ob-
jectiu d’aquest taller és aportar 
una perspectiva global sobre 
l’evolució i el context històric 
del Renaixement i adquirir un 
coneixement profund i aclaridor 
d’aquest moment artístic tan 
determinant per al pensament i 
l’art europeu posterior.   
A càrrec de Maria Concetta Ma-
rino.

22. BARCELONA, CIUTAT LITERÀRIA  
N

Dilluns de 10.30 a 12 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

La ciutat de Barcelona ha estat sempre objecte de la mirada de 
molts escriptors i escriptores. Amb aquest taller volem acostar-nos 
a algunes d’aquestes propostes literàries que ens presenten la ciu-
tat com a protagonista. A través de l’acció que té lloc a cadascuna 
de les novel·les que treballarem, ens endinsarem en una ciutat que 
adquireix una rellevància cabdal dins de la trama. Cadascuna de 
les lectures ens oferirà una Barcelona que serà un personatge més 
de la novel·la i de cadascuna d’elles analitzarem el moment històric 
de la ciutat que ens presenta, la seva evolució i la importància que 
adquireix l’espai en relació a la història que se’ns explica.
A càrrec de Covadonga Viñas.

25. ESCRIPTURA 
CREATIVA 

Dimarts de 12 a 13.30 h 
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

A càrrec de Susana Camps.
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VISITA ELS MUSEUS  
DE BARCELONA

26. GRUP 1
Dimecres de 10 a 11.30 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores) §  
20 € aproximadament en 
concepte d’entrades
A càrrec de Maria Concetta Ma-
rino.

27. GRUP 2
Dimecres d’11.30 a 13 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores) §  
20 € aproximadament en 
concepte d’entrades
A càrrec de Maria Concetta Ma-
rino.

28. CONEGUEM 
L’ÒPERA 

N
Dimecres de 19 a 20.30 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Amb l’objectiu d’apropar-nos 
a la bellesa i complexitat de 
l’òpera, descobrirem aspectes 
fascinants de les òperes més 
conegudes de la història de la 
música. Les sessions es dividi-
ran en dues parts. A la primera 
s’exposaran diversos concep-
tes i aspectes tècnics i històrics 
de les diferents òperes a treba-
llar. Posteriorment s’exemplifi-
caran amb la projecció de di-
versos materials audiovisuals.
A càrrec de Joan Martínez Colás.

Fo
to

 ©
 A

co
un

tr
ie

s

Fo
to

 ©
 L

ui
s 

H
er

na
nd

ez
Fo

to
 ©

 c
ea

 +

Fo
to

 ©
 lo

sm
in

in
os
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TALLERS DE COS I MENT

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA

La gimnàstica abdominal hi-
popressiva treballa la muscu-
latura abdominal reforçant-la i 
augmentant el to del sòl pelvià 
sense perjudicar-lo. Aquesta 
tècnica millora la figura, redueix 
el ventre, evita mals d’esquena i 
la incontinència urinària. 

29. GRUP 1
Dilluns de 10 a 11 h 
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores) 
A càrrec de RSP. Fisioterapeu-
tas especializados.

30. GRUP 2
Dilluns d’11.15 a 12.15 h 
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores) 
A càrrec de RSP. Fisioterapeu-
tas especializados.

31. GRUP 3
Dilluns de 18.30 a 19.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores) 
A càrrec de Marta Álvarez.

32. GRUP 4
Dilluns de 19.30 a 20.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores) 
A càrrec de Marta Álvarez.

35. COSMÈTICA 
NATURAL 

N
Dilluns d’11 a 12.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 74,60 € (15 hores) §  10 €

En aquest taller ens endinsa-
rem en el fascinant món de les 
plantes, els olis vegetals, els 
olis essencials i els seus usos 
en cosmètica natural, higiene i 
salut. Descobrirem com prepa-
rar cosmètics 100% naturals de 
forma fàcil i senzilla adaptats a 
cada tipus de pell. Omplirem el 
nostre necesser de cremes hi-
dratants, olis perfumats i molt 
més. 
A càrrec d’Ana Serrano de Na-
rinan.

36. TAI-TXI 

Dimarts i dijous de 10 a 11 h
2 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 99,46 € (20 hores)
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FITNESS DANCE 

33. GRUP 1
Dilluns i dijous de 18 a 19 h
1 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 99,46 € (20 hores)
A càrrec de Cristina Roldán.

34. GRUP 2
Dilluns de 19.15 a 20.15 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores)
A càrrec de Cristina Roldán.

37. GIMNÀSTICA SUAU 

Dimarts i dijous d’11 a 12 h
2 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 99,46 € (20 hores)

A través de diferents tècniques 
(exercicis de respiració, ree-
ducació postural, coordinació, 
memòria, gimnàstica de baix 
impacte, estiraments i relaxa-
ció) s’aconsegueix harmonia 
entre tonicitat i flexibilitat corpo-
ral millorant l’estat de benestar 
general.  
A càrrec de Carolina Alejos. 
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TALLERS CREATIUS

38. DESPERTA EL TEU 
COS AMB MOVIMENT 
CONSCIENT 

N
Dimarts de 12.30 a 14 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores) 

Aquest taller consta d’una com-
binació d’exercici físic moderat 
basat en diferents tècniques 
de fisioteràpia com els estira-
ments i el moviment conscient 
per desbloquejar el cos, combi-
nat amb tècniques de relaxació 
per tenir control de situacions 
estressants i desbloquejar la 
ment. Es fa un treball previ en 
cada sessió identificant els fac-
tors estressants, i amb la PNL 
es treballa donant recursos que 
aplicarem durant la relaxació. 
El moviment conscient ajuda 
al desbloqueig neuro-muscular 
i ajuda a activar circuits de re-
compensa.
A càrrec de Montse Baños.

39. BALLS LLATINS 

Dimarts de 17.30 a 18.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 49,73 € (10 hores)

Les classes de Balls Llatins es-
tan pensades per venir a apren-
dre i divertir-se ballant diferents 
estils musicals de forma indivi-
dual. A cada sessió es treballa 
una modalitat de ball diferent, 
s’aprenen els passos bàsics i 
es practiquen duent a terme 
una coreografia final. Es treba-
lla: Salsa, Txa-txa-txa, Bacha-
ta, Merengue, Tango, Kizomba, 
Samba.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.

40. NORDIC WALKING 

Dimarts de 19 a 20.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

El taller es realitza fora de l’equi-
pament.
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

41. TAIJI QIGONG 

Dimarts de 19 a 20.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

En aquest taller aprendrem mo-
viments bàsics de Tai Txi Qi-
gong, una eina saludable d’ori-
gen xinès que té en compte as-
pectes relacionats amb la medi-
cina tradicional xinesa i harmo-
nitza el cos i la ment tenint pre-
sent l’ambient i la natura. A ni-
vell físic ens ajuda a treballar la 
postura, les articulacions, la co-
lumna i l’equilibri, tot tonificant 
músculs, tendons i lligaments. 
A càrrec d’Asia Salud. 

42. ESTIRAMENTS 

Dimecres de 17.30 a 19 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

PILATES

 N43. GRUP MATÍ
Dijous de 12.15 a 13.45 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 67,14 € (13,5 hores)
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

44. GRUP TARDA
Divendres de 19.30 a 21 h
5 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 59,68 € (12 hores) 
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

46. BODY BALL 

Divendres de 17.30 a 18.30 h
5 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 39,78 € (8 hores) 

Taller de ball individual. En cada 
sessió ballarem un estil musi-
cal diferent de forma individual: 
Salsa, Txa-txa-txa, Bachata, 
Merengue, Tango, Lindy Hop, 
Rock & Roll, Charleston entre 
d’altres. 
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas. 

45. REEDUCACIÓ 
DEL MOVIMENT I LA 
POSTURA CORPORAL 

Dijous de 19.30 a 21 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.

47. DIBUIX I PINTURA: 
BODEGÓ 

Dimarts de 18 a 20 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 99,46 € (20 hores) §  5 €

En aquest taller treballarem el 
món del dibuix i la pintura, par-
tint del nivell que necessiti cada 
persona. Tant pel que s’inicia 
per primera vegada com per la 
gent que ja ha treballat i té més 
ganes d’aprofundir-hi. Es treba-
llarà la tècnica que la persona 
decideixi. 
A càrrec de Núria Boix.

48. ESTAMPACIÓ I 
GRAVAT EN DIFERENTS 
SUPORTS 

N
Dimecres de 10.30 a 12.30 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 99,46 € (20 hores) §  12 €

Taller on experimentem amb 
diferents tècniques d’estam-
pació: monotips, gravat sobre 
fusta o sobre goma, fototrans-
ferències, impressió directa 
amb segells de goma i eines di-
verses, estergits personalitzats, 
gravat amb llum (solar fast), gra-
vat amb peixos reals (gyotaku) i 
hortalisses.
A càrrec de Marisa Stinga de 
Cool Recycling. 

49. PINTURA CREATIVA: 
LLENGUATGE ABSTRACTE 

Dijous de 10 a 12 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 89,52 € (18 hores) 

Taller experimental en què tre-
ballarem diversos conceptes de 
pintura a partir d’una proposta 
o joc d’abstracció. Experimen-
tarem amb diferents tècniques i 
suports.
A càrrec de Glòria Vives.Fo
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TALLERS D’INFORMÀTICA I FOTOGRAFIA 

50. PINTURA CREATIVA 

Dijous de 12.05 a 14.05 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 89,52 € (18 hores) 

Proposem un taller de pintura 
lliure on experimentar diferents 
tècniques pictòriques. Treba-
llarem amb diferents formats, 
aprofundint en les capacitats 
expressives de cadascú i gau-
dint del procés com a camí 
d’aprenentatge. 
A càrrec de Glòria Vives.

RESTAURACIÓ DE 
MOBLES

És necessari portar un moble 
petit que tingui com a màxim el 
volum d’una cadira.

51. GRUP 1
Dijous de 17 a 19 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 89,52 € (18 hores) §  14 € 
A càrrec d’Helena Riera.

52. GRUP 2
Dijous de 19 a 21 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 89,52 € (18 hores) §  14 € 
A càrrec d’Helena Riera.

53. LLIBRES DIGITALS: 
COM FER SERVIR LA 
TAULETA PER LLEGIR

N
Dimarts de 10.30 a 12 h 
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores) 

En aquest taller veurem com 
comprar o descarregar llibres, 
diaris, articles o textos al ordi-
nador i com, a través del pro-
grama Calibre, endreçar-los 
i convertir-los en un format 
compatible si cal, per després 
exportar-los a la tauleta, telèfon 
on a través de l’app gratuïta Al-
diko on podrem llegir-los com si 
es tractés d’un llibre electrònic. 
A càrrec de Lucía Campás. 

54. EINES PER DIVULGAR 
LA NOSTRA MARCA DE 
MANERA EFECTIVA

N
Dimarts de 12.15 a 13.45 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores) 

En aquest taller veure’m com 
impulsar la nostra marca a tra-
vés de les diferents plataformes 
i xarxes socials existents com 
Google, Facebook, Instagram, 
LinkedIn o Twitter de manera 
que augmentem la seva visi-
bilitat online i ens apropem als 
clients adequats. 
A càrrec de Lucía Campás. 

55. CRACKS DE 
L’ORDINADOR 

Dimecres de 10 a 11.30 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

Si ja ets usuari o usuària de 
l’ordinador, ja utilitzes l’e-mail i 
internet, però vols practicar as-
pectes com ara la gestió d’ar-
xius i carpetes o avançar en el 
coneixement de les possibilitats 
de l’ordinador, aquest és el teu 
taller! Treballarem diferents te-
mes com ara Word, gestió d’ar-
xius i carpetes, edició d’imatge i 
de vídeo, i eines de Google (ca-
lendari, núvol, etc.). Els contin-
guts els acabarem de concretar 
a l’inici de taller amb el grup de 
participants perquè sigui el més 
útil possible per a tothom.
A càrrec de Marta Rico.

56. QUÈ FAIG AMB EL 
MEU MÒBIL? 

N
Dimecres de 11.45 a 13.15 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)

El taller vol donar a conèixer 
les possibilitats que té un mòbil 
smartphone. Explicarem quines 
són les bases de funcionament 
d’aquest aparell i veurem op-
cions per fer còpia del que tenim 
al mòbil, al núvol o al nostre or-
dinador. Descarregarem aplica-
cions útils i aprendrem a utilit-
zar-les. Cal portar un smartphone 
amb connexió a internet pròpia.
A càrrec de Marta Rico.

57. APRENEM A 
NAVEGAR PER INTERNET 

Dijous de 10.30 a 12 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

En aquest taller aprendrem 
(d’una manera efectiva, fàcil i 
divertida) a moure’ns de for-
ma segura per internet des de 
l’ordinador, tauleta i/o mòbil i 
a treure’n tot el profit! Veurem 
com trobar a internet imatges, 
vídeos, música, pel·lícules, ma-
pes, vols, entrades, ofertes i al-
gunes sorpreses més.
A càrrec de Lucía Campás.

58. FOTOGRAFIA 
AMB SMARTPHONE 

Dijous de 12.15 a 13.45 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 67,14 € (13,5 hores) 

Taller on treballarem la foto-
grafia d’una manera molt fà-
cil amb diferents aplicacions 
que podem tenir en el nostre 
smartphone, com ara Insta-
gram. Aprendrem algunes lleis 
de composició, enquadrament, 
llum… per prendre millors foto-
grafies de retrat, en grup, pai-
satge o de viatge. Aprendrem 
també la posterior edició des 
d’aplicacions com ara Snap-
seed, a posar filtres, a mun-
tar-les en un vídeo amb música 
de fons amb l’app Videoshow, 
així com les diferents maneres 
de compartir-les i publicar-les, 
des de Google Fotos a Insta-
gram.
A càrrec de Lucía Campás.
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TALLERS PER A GENT GRAN (+60 ANYS)

IOGA

59. GRUP 1
Dilluns de 10 a 11 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 29,26 € (10 hores) 
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

60. GRUP 2
Dilluns d’11 a 12 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 29,26 € (10 hores) 
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

61. GRUP 3
Dimecres i divendres de 10 
a 11 h
3 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 55,59 € (19 hores)
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

62. GRUP 4
Dimecres i divendres d’11.05 
a 12.05 h
3 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 55,59 € (19 hores)
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

63. GRUP 5
Dimecres i divendres de 
12.10 a 13.10 h
3 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 55,59 € (19 hores)
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.
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FRANCÈS 

Es necessiten coneixements 
elementals de francès que per-
metin presentar-se, explicar 
gustos, parlar de passatemps i, 
en general, poder expressar-se 
encara que de manera molt bà-
sica sobre temes diversos. Es 
treballarà sobretot l’expressió 
oral, però també es revisaran 
conceptes gramaticals.

66. GRUP DILLUNS 
Dilluns de 17 a 18.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 43,89 € (15 hores)
A Càrrec de Florence Tessier.

67. GRUP DIJOUS
Dijous de 17 a 18.30 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 39,50 € (13,5 hores)
A Càrrec de Florence Tessier.

ANGLÈS GRAMÀTICA  
I CONVERSA 

Taller pràctic amb un enfoca-
ment comunicatiu que ens aju-
darà a mantenir una conversa 
en un anglès elemental alt. Per 
poder continuar avançant en el 
domini de la llengua, a més a 
més, s’hi aniran introduint nous 
conceptes gramaticals. Atès 
que el nivell és elemental alt, 
s’han de tenir determinades no-
cions consolidades d’aquesta 
llengua per poder participar-hi. 

68. GRUP DILLUNS 
Dilluns de 19 a 20.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE 
Preu: 43,89 € (15 hores)
A càrrec de Ruth Bruguera.

69. GRUP DIVENDRES
Divendres de 10.30 a 12 h
5 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 35,11 € (12 hores)
A càrrec de Barcelona English 
Garden.

70. ANGLÈS. LET’S TALK! 

Dimarts de 17 a 18.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 43,89 € (15 hores)

És necessari tenir un bon domi-
ni de la llengua pel que fa a no-
cions gramaticals, així com ser 
capaç de parlar i expressar-se 
amb fluïdesa. És important tenir 
certa habilitat per a comprendre 
i parlar sobre temes diversos. 
A càrrec de Barcelona English 
Garden.

71. PINTURA 

Dimarts de 10.30 a 12.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 58,52 € (20 hores)

A càrrec de Nuria Boix.
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65. ESTIRAMENTS PER A 
GENT GRAN 

Dimecres i divendres de 12 
a 13 h
3 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 55,59 € (19 hores)

A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

64. GRUP DE DONES 
SÀVIES 

N
Dimecres d’11.15 a 12.15 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE 
Preu: 29,26 € (10 hores)

Aquest és un espai per a dones 
a partir de 70 anys per desenvo-
lupar la lliure expressió, la crea-
tivitat i la desinhibició emocional 
de forma saludable. Les dinàmi-
ques que s’ofereixen contem-
plen la complexitat i globalitat 
de les dones, és a dir, la motrici-
tat, l’àrea cognitiva, l’afectivitat i 
l’entorn social i familiar. A partir 
de la psicomotricitat, del propi 
cos, amb moviments lliures i 
conscients que facilitin la con-
fiança, ens anirem obrint camí 
per tal de reforçar la memòria, la 
concentració i l’abstracció i, al-
hora, donarem peu a l’expressió 
de sentiments i emocions.
A càrrec de Maria Ortí de Coo-
perativa COS.

DIBUIX I PINTURA 

72. GRUP 1
Dimecres de 16 a 18 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 58,52 € (20 hores)
A càrrec d’Isabel Feliu.

73. GRUP 2
Dimecres de 18.15 a 20.15 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 58,52 € (20 hores)
A càrrec d’Isabel Feliu.

Fo
to

 ©
 J

en
ni

fe
r R

en
se

l



TALLERS TRIMESTRALS 21TALLERS TRIMESTRALS 20

TALLERS PER A JOVES 

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS

76. ENQUADERNACIÓ: 
LLIBRETA JAPONESA I 
ÀLBUM CONCERTINA 
(de 12 a 16 anys) 

N
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
1 OCTUBRE > 29 OCTUBRE 
Preu: 29,26 € (10 hores) §  12 €

Aprendrem a enquadernar lli-
bres amb diferents tècniques 
de cosits i plegats. Treballarem 
amb tipologies d’enquaderna-
ció diferents com la japonesa i 
la concertina i veurem com ho 
podem aplicar a multitud de 
projectes.
A càrrec d’Arquitectura del Li-
bro.

77. CREACIÓ DE CLIPS 
DE VÍDEO (de 14 a 18 
anys) 

N
Dijous de 18 a 19.30 h
8 NOVEMBRE > 
29 NOVEMBRE
Preu: 17,56 € (6 hores)

En aquest taller veurem com 
gravar vídeos a través de dife-
rents apps del mòbil aconse-
guint diferents efectes, i com 
muntar-los després creant una 
història a través de l’ordinador 
o del mateix mòbil.      
A càrrec de Lucía Campás.

78. IOGA AMB EL TEU 
NADÓ (de 2 a 11 mesos)

N
Dimecres de 10.30 a 11.30 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu adult + 1 o 2 infants: 
49,73 € (10 hores)
Preu adult + 3 o més infants: 
99,46 € (10 hores)

Aquest taller vol oferir-te un 
espai segur i tranquil, un espai 
sa, feliç i de qualitat on puguis 
compartir amb el teu nadó mi-
tjançant la pràctica del ioga. El 
ioga en família és una combi-
nació de Ioga postnatal per a la 
mare, ioga pel teu nadó i ioga 
lúdic i interactiu entre tu i el teu 
nadó, facilitant el desenvolupa-
ment del teu nen o nena i el vin-
cle emocional entre vosaltres. 
No és necessari que hagueu 
practicat ioga abans.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.

 79. BABY MUSIC 
(de 0 a 3 anys) 

Divendres de 16.30 a 17.30 h
5 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu adult + 1 o 2 infants: 
39,78 € (8 hores)
Preu adult + 3 o més infants: 
79,57 € (8 hores)

Taller de sensibilització musi-
cal per a famílies amb bebès. 
A través del cant, la percussió, 
el moviment i els contes fomen-
tem el vincle entre adults i in-
fants donant eines per tal que 
els pares i les mares ho puguin 
desenvolupar a les seves llars.
A càrrec de Laia Camps.
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MEMÒRIA 

74. GRUP 1 
Dijous d’11.30 a 12.30 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 26,33 € (9 hores) 
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

75. GRUP 2 
Dijous de 12.30 a 13.30 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 26,33 € (9 hores) 
A càrrec d’Associació Esportiva 
de Sarrià.

80. DANSA CREATIVA 
(cursant P3) 

Dimarts de 17.30 a 18.30 h 
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 29,26 € (10 hores)

A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.

81. PETITA CORAL 
(cursant P3) 

N
Divendres de 17.30 a 18.30 h
5 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 23,41 € (8 hores)

Taller per a gaudir de cantar 
en grup. Es treballarà la veu, 
aspectes musicals i es crearan 
petites coreografies amb les 
cançons, buscant l’expressivi-
tat de l’infant i interpretant mú-
siques amb altres companys.
A càrrec de Laia Camps.

82. PINTURA. TOT S’HI 
VAL! (cursant P4 a P5)

N
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE
Preu: 29,26 € (10 hores) §  5 €

Vine a descobrir la pràctica ar-
tística tot experimentant amb 
diferents tècniques i suports. El 
plaer per la pintura.
A càrrec de Marina Sáez.
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83. DANSA CREATIVA 
(cursant P4 a P5) 

Dimecres de 17.30 a 18.30 h 
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 29,26 € (10 hores)

A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.

84. MIL MANUALITATS 
AMB PAPER (cursant 1r 
i 2n) 

N
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE
Preu: 29,26 € (10 hores) §  16 €

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 pi-
lotes per jugar. Personalitzarem 
les nostres llibretes decorant-ne 
la tapa, afegint-hi clips perso-
nalitzats... i un munt de detalls 
més!
A càrrec d’Arquitectura del Li-
bro.

85. PETITS CUINERS 
(cursant 1r i 2n) 

Dimecres de 17.30 a 18.30 h 
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu: 29,26 € (10 hores) §  15 €

En aquesta edat de descober-
ta facilitarem una millor relació 
dels nens i nenes amb el men-
jar a través de la manipulació 
directa d’aliments diversos i de 
la pràctica de diverses maneres 
de coure’ls i presentar-los.
A càrrec de Laurier Ngilimana.

86. LET’S COOK! 
(cursant 3r i 4t) 

N
Divendres de 17.30 a 19 h
5 OCTUBRE > 14 DESEMBRE
Preu: 35,11 € (12 hores) §  14 €

Taller infantil de cuina en an-
glès. Joc, textures, olors, di-
versió, menjar i anglès són els 
ingredients d’un curs per apren-
dre l’idioma d’una manera molt 
amena amb grans resultats. 
Prepararem receptes dignes de 
mini xefs que sorprendran tota 
la seva família.
A càrrec de Nabe Moya.

87. ROBÒTICA 
(cursant 5è i 6è) 

N
Dijous de 17.30 a 19 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 39,50 € (13,5 hores) §  
20 €

Taller pràctic on ens introduirem 
a la robòtica i a la programació 
a través de diversos materials. 
Treballarem amb sensors, en-
granatges i motors, progra-
marem algoritmes i ens plan-
tejarem reptes en l’àmbit de la 
robòtica.
A càrrec d’Aprentik.
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91. FERTILITAT, CURA I 
NUTRICIÓ DE L’HORT

Dilluns de 14.30 a 16.30 h
19 NOVEMBRE
Preu: 13,79 € (2 hores) 

Aprendrem a tenir cura de les 
nostres plantes: quin tipus 
d’adob els cal, quines necessi-
tats atmosfèriques són les ade-
quades, quin tipus de malalties i 
plagues hi ha en aquesta època 
de l’any.
A càrrec de Tarpuna Coopera-
tiva.

90. INTRODUCCIÓ AL 
CULTIU EN JARDINERES I 
PLANTACIÓ DE TARDOR

Dilluns de 14.30 a 16.30 h
8 OCTUBRE
Preu: 13,79 € (2 hores) 

Us ensenyarem quines caracte-
rístiques de cultiu té una jardi-
nera de balcó i quines espècies 
són les més idònies per plantar i 
cultivar en aquesta temporada.
A càrrec de Tarpuna Coopera-
tiva.

Aquesta tardor teniu l’oportunitat d’aprendre l’art de l’horticultura 
al balcó i totes les cures que calen per a aquesta estació de l’any.
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FAMILIARS DE CUINA 

Aquesta tardor ens acostem a la cuina per preparar entre grans i 
petits receptes que endolciran les nostres festes tradicionals. 

88. PANELLETS 
(a partir de 4 anys)  

N
Dissabte de 10.30 a 12.30 h
20 OCTUBRE
Preu adult + 1 o 2 infants : 
9,95 € (2 hores) §  8 €
Preu adult + 3 o més infants: 
19,89 € (2 hores) §  8 €

Vine a gaudir de la preparació 
dels clàssics panellets. En fa-
rem de tots sabors, fent servir 
els fruits secs com les ametlles i 
els pinyons que ens aporten es-
calfor per preparar-nos pel fred. 
Ens embrutarem bé les mans i 
experimentarem amb les textu-
res i les olors dels ingredients.
A càrrec de Laurier Ngilimana. 

89. BOMBONS DE NADAL 
(a partir de 4 anys) 

N
Divendres de 17.30 a 19.30 h
21 DESEMBRE
Preu adult + 1 o 2 infants : 
9,95 € (2 hores) §  8 €
Preu adult + 3 o més infants: 
19,89 € (2 hores) §  8 € 

S’apropa el Nadal i a la cuina 
hi cap tothom! En aquest taller, 
treballarem la xocolata i prepa-
rarem uns bombons molt fes-
tius que després podrem rega-
lar als amics i a la família! 
A càrrec de Laurier Ngilimana. 
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ACTIVITATS 24

PETITES BAMBOLINES

Petites Bambolines, un cicle de teatre de petit format, que farà les 
delícies dels amants del teatre gràcies a diferents companyies tea-
trals, tan amateurs com de llarga trajectòria. Veniu a gaudir de la 
millor narració oral, de la comèdia, els monòlegs, la improvisació… 
Troba la teva proposta i gaudeix-ne!

LOS CUENTOS QUE 
(NO) ME CONTARON - 
FESTIVAL UN MUNT DE 
MOTS

G
Dijous 18 d’octubre a les 
19.30 h 

Em dedico a explicar històries. 
Busco històries en les persones 
que conec i en les que no co-
nec, en els paisatges que veig 
i en els que imagino. Tinc una 
set insaciable de paraules. I tot, 
perquè de petita no em van ex-
plicar contes; no hi havia temps 
per a això. La meva família ja 
no recordava les nits d’hivern 
sense llum elèctrica ni tampoc 
a aprendre a caminar amb les 
aventures que sempre pas-
saven a altres persones, lluny, 
fa molt de temps… Tot va can-
viar un dia que la meva mare va 
venir a veure’m i em va explicar: 
“Aquesta història me l’explicava 
la teva àvia”, em va dir. Llavors 
van començar a arribar his-
tòries, totes elles fantàstiques i 
reals alhora, que havien succeït 
no gaire lluny, no feia molt de 
temps, i vaig saber quin era el 
meu paper: el de la memòria.
Narració oral
Adults / Castellà
A càrrec de Paula Carballeira.

EQUILIBRIS
G

Dijous 25 d’octubre a les 
19.30 h 

Un monòleg on descobrirem, 
des de l’humor, com la prota-
gonista desmunta els valors 
tradicionals amb els que va 
ser educada (l’ideal de parella 
i família) i decideix ser o fer de 
lloca: covar el pollet d’una altra 
gallina mentre ella no el pot co-
var. Equilibris és l’experiència 
d’una dona que, empesa per 
un desig profund, als volts de 
la cinquantena decideix acollir 
un infant. Des dels primers trà-
mits burocràtics per ser “valida-
da” legalment, al primer any de 
convivència amb un infant que 
té una història, la protagonista 
camina per una corda fluixa im-
mersa en un procés que la cap-
gira. L’escenari recrea un gran 
teler on la Neus fila i desfila la 
seva trajectòria vital. 
Debat: En acabar l’actuació 
s’obrirà un petit torn de pregun-
tes. 
Actriu: Gemma Julià
A càrrec de Cia. La Prodigiosa.
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ACTIVITATS 25

HI DUC DE TOT, AL BOLSO
G

Dijous 8 de novembre a les 19.30 h 

Si un mag pot treure del seu barret de copa un conill, una dona hi 
pot treure qualsevol cosa del seu “bolso”. Des d’una solució acla-
paradora a una emoció inesperada. Aquesta imprevisibilitat és la 
que defineix l’essència de moltes dones capaces d’involucrar-se en 
les històries més rocambolesques i sorprenents. Hi duc de tot, al 
bolso són tres històries independents (Newton, Quan Puguis i La 
Catarsi) unides pel fil conductor d’unes dones actrius que es mouen 
entre la fina línia de les seves pròpies realitats i del teatre.
Direcció i dramatúrgia: César Martínez 
Actrius: Andrea Cortijo, Laura Palmero, Laura Pérez i Mireia Rey
A càrrec de l’Aura Teatre. 

80 ANYS SENSE ELLA
  G

Dijous 15 de novembre a les 19.30 h

Quina és la veritable història de la història? 
L’any (2019) farà 80 anys que va finalitzar la Guerra Civil. Què en 
sabem d’ella? Quin va ser el paper dels nostres avantpassats? Què 
ha canviat des d’aleshores? És veritat tot el que ens expliquen? 
Hi ha una veritat? Tot això i molt més serà plantejat a quatre estu-
diants, per tal de commemorar el 80 aniversari del final de la guerra. 
Al principi els semblarà una activitat qualsevol però, poc a poc, els 
personatges es veuran immersos en un seguit de sensacions i sen-
timents apassionants que desconeixien. Els protagonistes desco-
briran facetes que no coneixien, no només de la Guerra en sí, sinó 
també, de les seves personalitats, el seu paper a la vida, els seus 
orígens i la seva pròpia història.
A càrrec de Mima Teatre.
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ACTIVITATS 26

ITINERARIS CULTURALS: DESCOBREIX BARCELONA

Inscripcions a partir del 14 de setembre online a https://vflorida. 
inscripcionscc.com i presencialment de 10.30 a 14.30 h i de 16.30 a 20.30 h.
Les inscripcions als itineraris culturals es realitzaran fins a dos dies 
abans de la realització de l’activitat. 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 funciona-
ment de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.  

HORTA: EL PASSAT 
SENYORIAL D’UN BARRI 
OBRER 

Dimecres 24 d’octubre a les 
10.30 h
Preu: 9,23 € (2,5 hores) 

El barri d’Horta va ser fins el 
1904 un municipi independent 
de Barcelona, que gràcies a la 
seva abundància en aigua es 
va convertir en un important 
nucli rural. És a partir de 1861 
quan es forma la primera colò-
nia d’estiueig de la petita bur-
gesia que vivia a Barcelona, 
que compra terres a les grans 
masies per construir cases 
amb jardí, pati i flors, on venir 
a passar els caps de setmana i 
l’estiu. El nostre recorregut ens 
convida a viatjar en el temps; 
descobrirem rieres, mines, to-
rres d’aigua, pous, horts i algu-
nes masies i torres modernistes 
que han subsistit al llarg dels 
carrers Sales, Campoamor i 
Feliu Codina, entre d’altres.
A càrrec de Alicia Bienert.

UN PASSEIG PEL CASC 
ANTIC DE GRÀCIA 

Dimecres 17 d’octubre a les 
10 h
Preu: 10,26 € (3 hores) 

Passejarem pels carrers i les 
places més antigues de l’antiga 
Vila de Gràcia, al voltant del seu 
carrer Gran de Gràcia. Troba-
rem antigues cases de lloguer 
modernistes, l’antic Ajuntament 
de Gràcia, el Mercat de la Lli-
bertat, el Centre Moral i Ins-
tructiu, la Masia Trilla, les Cases 
Cairó… fins arribar a la Casa 
Vicens. Gaudirem d’arquitectu-
res de Lluís Domènech i Mon-
taner, Francesc Berenguer, Au-
gust Font i Mestres, Domènec 
Boada i Piera, Antoni Gaudí… 
Alhora, descobrirem la història 
d’aquest antic territori i la seva 
evolució des del món agrícola a 
la seva realitat més urbana.
A càrrec Carolina Chifoni.
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ACTIVITATS 27

EL RAVAL DELS HORTS I ELS CONVENTS 

Dimecres 21 de novembre a les 10.30 h
Preu: 8,20 € (2 hores) 

Quan als segles XV, XVI i XVII alguna institució religiosa volia ins-
tal·lar-se a Barcelona i fundar un convent, només podien fer-ho al 
Raval, l’únic lloc on hi havia espai lliure dins de muralles. Això va 
ser molt abans que el Raval fos el barri de la Revolució industrial de 
Barcelona del segle XIX i el barri Chino del s. XX. Al llarg d’aques-
ta ruta passejarem per la zona d’Horts i Convents, descobrirem la 
seva ubicació i les seves sorprenents reconversions com a museus, 
llibreries, bars i restaurants… un canvi d’hàbits que, malgrat tot, se-
gueix fent un bon servei a la comunitat. 
A càrrec de Meritxell Carreres.

DR. ANDREU VS EUSEBI GÜELL, LA CIUTAT JARDÍ 
QUE SÍ VA TRIOMFAR 

G
Dimecres 12 de desembre a les 10.30 h

Al tombant del segle XX Salvador Andreu va comprar els terrenys 
de la falda del Tibidabo per crear una urbanització de luxe alineada 
a banda i banda d’una elegant avinguda, la qual es va anar omplint 
d’esplèndides residències privades construïdes pels arquitectes 
modernistes més importants del moment. No gaire lluny d’allà, Eu-
sebi Güell havia comprat la muntanya pelada per construir-hi una 
altra urbanització de luxe que va fracassar estrepitosament. Expli-
carem els motius de l’èxit i el fracàs, l’evolució de la nova zona resi-
dencial i totes les confiscacions que va patir durant la Guerra Civil. 
Una avinguda que al segle XXI encara manté part del glamour que 
va tenir a principis del selge XX. 
Aquest itinerari està adaptat per a persones amb mobilitat re-
duïda. Places limitades. És necessari inscripció prèvia.
A càrrec de Meritxell Carreres.
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ACTIVITATS 28

EXPOSICIONS

DINS DELS ÁLBUMS 

Del 3 al 28 de setembre

L’Albert Arrayás és un il·lustra-
dor hiperactiu i jove amb una 
gran experiència al darrere. L’ex-
posició que acollim és un recull 
d’algunes de les il·lustracions 
dels seus llibres publicats: “El 
pirata de les estrelles”, “L’enig-
ma de Vilagallina”, “L’Àlex i el 
hula-hoop màgic”, “El quadre” 
i “Besos en los bolsillos”. Po-
drem veure com l’il·lustrador 
utilitza eines orgàniques com 
el paper, l’aquarel·la o els llapis 
de colors, vivint en un moment 
on l’Era digital és present a tot 
arreu. L’obra de l’Albert és molt 
reconeixible i és capaç de cridar 
la nostra atenció amb infinits 
detalls que es perden en el pa-
per. L’obra transmet com l’autor 
s’ho passa com un nen mentre 
realitza aquestes il·lustracions.
Inauguració i vernissatge: di-
vendres dia 7 de setembre a les 
19 h. 
A càrrec d’Albert Arrayás. 

Aquesta tardor acompanya’ns per l’enriquidor món de la il·lustració 
i la fotografia de la mà de joves artistes que treballen diferents tècni-
ques, totes elles cuidades fins l’últim detall; artistes que ens deixen 
una mica de la seva ànima a cada peça que creen.

Il·
lu

st
ra

ci
ó 

(fr
ag

m
en

t) 
©

 A
lb

er
t A

rr
ay

ás

ALEHOP! 

De l’1 al 31 d’octubre

Aquesta exposició és un recull 
amb diferents il·lustracions de 
l’obra d’Àfrica Fanlo, il·lustrado-
ra que viu i treballa a Barcelo-
na. Ella va estudiar Belles Arts 
i ha realitzat diferents tipus de 
treballs, passant per la il·lus-
tració de llibres, tallers sobre 
il·lustració, disseny de pòsters 
i animacions. L’àlbum il·lustrat 
Funámbulus va obtenir el segon 
premi al ‘Millor Llibre Editat’ de 
la categoria infantil atorgat pel 
Ministeri de Cultura el 2016. 
Col·laboradora de Cavall Fort i 
Tretzevents, ha publicat àlbums 
il·lustrats per a La Galera, Cruï-
lla, Edebé, Barcanova, Publi-
cacions de l’Abadia de Mont-
serrat, Alba Editorial, Intermon 
Oxfam, entre d’altres, a més 
dels llibres publicats a l’estran-
ger amb Oskar Éditeur i Interna-
tional Baccalaureate. 
Inauguració i vernissatge: di-
vendres dia 5 d’octubre a les 19 h. 
Tècnica mixta. 
A càrrec d’Àfrica Fanlo.
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ACTIVITATS 29

LAND OF AUTUMN 

Del 2 al 30 de novembre 

La sèrie de fotografies Land of 
Autumn és un homenatge a l’ar-
tesania tèxtil com a forma d’art i 
una reflexió sobre la seva funció 
en la construcció de la identitat 
social. “La moda no està només 
a la roba. La moda està al cel, al 
carrer. Té a veure amb les idees, 
amb la nostra manera de viure, 
amb el que està succeint”. Coco 
Chanel. 
A càrrec d’Ana de Izaguirre.

CICLES DE NADAL, 
QUARESMA I ESTIU A 
HAITÍ I A CATALUNYA 

Del 3 al 31 de desembre

Diyité ens presenta una ex-
posició fotogràfica sobre els 
cicles de les celebracions de 
l’any, tant a Haití com a Cata-
lunya. Les fotografies mostren 
com són Nadal, la Quaresma 
i l’Estiu en dos llocs tan allu-
nyats entre si.
El dijous 13 de desembre a 
les 18 h: Es farà una projecció 
amb materials filmats en dife-
rents cerimònies, alguns d’ells 
originals i inèdits. S’acabarà 
amb un col·loqui entre els i les 
assistents.
El dissabte 15 de desembre 
de 10h a 12 h: Es realitzarà un 
taller de cuina per aprendre a 
fer plats que es mengen en les 
diades dels tres cicles. 
Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia per correu electrònic a 
ccvilaflorida@qsl.cat o trucant 
al 932546265.
A càrrec de Diyité. 

XERRADES

VINE A SABER-NE MÉS 
DE… PRODUCTES DE 
TEMPORADA

Aquesta tardor, noves propos-
tes de nutrició i alimentació en 
el nostre SHOWCOOKING de 
productes de temporada! A 
les 18.30 h aprendrem a cui-
nar producte de temporada a 
càrrec del xef David Sanmar-
tin; mentrestant, la dietista Ma-
ria Alcolado ens parlarà sobre 
les propietats del producte. Es 
realitzarà una degustació dels 
productes cuinats! 

ESPECIAL PORRO
 G

Dimarts 9 d’octubre a les 
18.30 h

Els porros són vegetals molt 
saborosos i molt baixos en 
greix. Són rics en vitamina B9, 
vitamina C i rics en àcid fòlic, 
que ajuda a mantenir la sang 
neta per oxigenar l’organisme. 
Però si voleu saber-ne més del 
porro, veniu al showcooking i a 
la xerrada divulgativa sobre les 
seves propietats i no us perdeu 
la degustació final! 
A càrrec de Maria Alcolado i Da-
vid Sanmartin.
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ACTIVITATS 30

ESPECIAL FIGUES
 G

Dimarts 23 d’octubre a les 
18.30 h

La figa és molt rica en vitamines 
i compostos antioxidants que 
ajuden a reduir els radicals lliu-
res. Destaca principalment per 
la fibra, necessària per mantenir 
una bona digestió i salut car-
díaca. Entre d’altres beneficis, 
ajuda a prevenir l’anèmia… Vols 
saber més propietats i beneficis 
de les figues i aprendre a fer di-
ferents plats amb aquest ingre-
dient tan sa? T’hi esperem!
A càrrec de Maria Alcolado i Da-
vid Sanmartin.

TRIA L’INGREDIENT 
ESTRELLA!

 G
Dimarts 13 de novembre 
a les 18.30 h

En aquest showcooking deci-
diràs tu què vols aprendre a cui-
nar. Et donarem diverses pro-
postes i, de totes, la que més 
vots tingui serà la que farem 
aquest dia. Participa i acom-
panya’ns en una tarda on apren-
drem a cuinar l’ingredient estre-
lla i ens informarem de totes les 
seves propietats i beneficis!
El dia 24 d’octubre coneixeràs 
l’ingredient escollit pels usuaris!
A càrrec de Maria Alcolado i Da-
vid Sanmartin.

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 els adults. 
Conviure aprenent, jugant, pre-
nent decisions conjuntes, tot 
divertint-nos! Adults i infants 
gaudiran d’un matí familiar per 
aprendre i riure…
Cal inscripció prèvia a partir del 
dia 14 de setembre, per telèfon 
al 932546265 o per correu elec-
trònic a ccvilaflorida@qsl.cat 
indicant nom, edat de les per-
sones participants i telèfon de 
contacte. Aforament limitat.

TITELLES AMB FELTRE: 
ANIMALS DEL BOSC

 G
Dissabte 6 d’octubre d’11 
a 12.30 h

Ens endinsarem en l’art tèxtil! A 
partir de peces de feltre de dife-
rents colors, posarem fil a l’agu-
lla per crear uns titelles de dit de 
l’animal que més ens agradi… 
I un cop acabats, que comenci 
la funció!
Edat recomanada a partir de 6 
anys.
A càrrec d’Olga Berbetoros 
d’Ideamoda.
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ACTIVITATS 31

BALL FLAMENC
 G

Dissabte 10 de novembre 
d’11 a 12.30 h

El flamenc és un dels balls més 
populars de la Península i del 
món. Us proposem un espai per 
gaudir en família i introduir-nos 
en aquest món apassionant. 
Coneixerem el ritme, la per-
cussió corporal i explorarem el 
duende que tenim dins!  
Edat recomanada a partir de 4 
anys.
A càrrec d’Ivan Góngora.

CONSUM RESPONSABLE: 
JOGUINES ELECTRÒNI-
QUES AMB MATERIALS 
REUTILITZATS

 G
Dissabte 15 de desembre 
d’11 a 13 h

Coneixerem alternatives per 
consumir responsablement els 
jocs i les joguines. Explorarem la 
nostra creativitat inventant noves 
joguines elèctriques amb parts 
de joguines velles i introduint 
fonts d’alimentació sostenibles 
com plaques solars. Podeu por-
tar joguines velles o trencades. 
Edat recomanada a partir de 6 
anys.
A càrrec d’Espai Ambiental 
Cooperativa.

ESPECTACLES FAMILIARS

Espectacles plens de màgia, de colors, d’imaginació i de fantasia 
perquè tota la família en pugui gaudir i per passar una estona acom-
panyats i acompanyades dels personatges més curiosos que et 
transporten als mons més màgics.

GNOMA

Diumenge 21 d’octubre a les 12 h
Preu: 3,19 €

Pots comprar les entrades online a https://vflorida.inscripcionscc.
com des de dilluns 15 d’octubre a les 10 h i fins al dissabte anterior 
a l’espectacle. També pots adquirir-les al centre el mateix dia de 
l’espectacle a partir de les 11 h.
La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda, l’ocell, han construït una 
casa per viure juntes. N’estan molt il·lusionades però poc a poc s’ado-
nen que la convivència no és tan senzilla. A la Gwendolyn li agrada fer 
les coses d’una manera i a la Matilda d’una altra. Conviure no resulta 
tan divertit com imaginaven. Un dia, la Gwendolyn rep una invitació per 
anar a celebrar l’aniversari de la seva germana. Un contratemps en el 
camí farà canviar la relació amb la Matilda. “Gnoma” és un espectacle 
de titelles sobre el repte de la convivència i l’amistat, les diferències i 
l’acceptació dels altres.
Edat recomanada a partir de 3 anys.
A càrrec de Pea Green Boat. 
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ACTIVITATS 33ACTIVITATS 32

SIMPLICITATS

Diumenge 25 de novembre a les 12 h
Preu: 3,19 €

Pots comprar les entrades online a https://vflorida.inscripcionscc.
com des de dilluns 19 de novembre a les 10 h i fins al dissabte 
anterior a l’espectacle. També pots adquirir-les al centre el mateix 
dia de l’espectacle a partir de les 11 h.
Simplicitats és una cita amb la senzillesa: un reclam per compartir una 
estona de joc a l’abast de qualsevol. Una simple capsa de cartró, un 
tros de plàstic, un pal… poden ser les joguines més divertides. Els dos 
protagonistes les faran servir per fer-nos entrar en el seu món imagi-
nari en el qual és possible jugar amb qualsevol element, oblidar-nos 
del pas del temps i tornar a l’essència del joc, sense edat ni preu.
Edat recomanada a partir de 3 anys.
A càrrec de Xucrut Teatre. 

FESTES TRADICIONALS

ACTIVITAT FAMILIAR: CALAVERES DEL DÍA DE 
MUERTOS

G
Dissabte 27 d’octubre, d’11 a 12.30 h

Sabeu que el dia que nosaltres celebrem la Castanyada a Mèxic s’hi 
celebra El Día de Muertos? Durant aquest dia es fan les calaveritas, 
que s’han convertit en un objecte molt representatiu d’aquesta festa. 
Des del Centre Cívic ens acostarem a conèixer aquesta tradició i 
crearem màscares de calavera que decorarem amb total creativitat! 
Amb les màscares fetes, baixarem a la Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall per escoltar la narradora Martha Escudero, que ens 
explicarà diversos contes tradicionals mexicans.
Cal inscripció prèvia a partir del 14 de setembre al centre cí-
vic Vil·la Florida, per telèfon al 932546265 o per correu electrònic 
ccvilaflorida@qsl.cat indicant nom, edat de les persones partici-
pants i telèfon de contacte. Aforament limitat.

ACTIVITAT FAMILIAR: NADAL EN MINIATURA
G

Dissabte 22 de desembre, d’11 a 13 h

Com decores casa teva per Nadal? Volem descobrir-ho i per això 
us proposem un taller on, partint d’una capsa de sabates, crearem 
el menjador de casa nostra amb tota mena de detalls i el decora-
rem fent mini arbrets de Nadal, mini tions i mini garlandes. Amb 
tot el que haguem fet anirem a la Biblioteca Sant Gervasi - Joan 
Maragall, on construirem una petita ciutat de totes les cases de les 
famílies del barri que exposarem fins al 7 de gener. Preparats per a 
un gran mini Nadal? 
Cal inscripció prèvia a partir del 14 de setembre al centre cí-
vic Vil·la Florida, per telèfon al 932546265 o per correu electrònic 
ccvilaflorida@qsl.cat indicant nom, edat de les persones partici-
pants i telèfon de contacte. Aforament limitat.
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ACTIVITATS 34

ACTIVITATS PER A JOVES

GENERACIÓ 2.0… ESPECIAL PRE-NADAL!

TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ PER A JOVES!
 G

Tots els dimarts del 13 de novembre a l’11 de desembre, 
de 16.30 h a 18.30 h

Places limitades.
Què en saps de nutrició? Si tens entre 17 i 29 anys, t’interessa la 
cuina i vols saber què menges, aquest és el teu Generació! 
1a recepta: APERITIUS SALUDABLES PER GAUDIR DE LES FESTES!
Aquesta tardor esculls tu què vols aprendre a menjar. A la primera 
sessió us sorprendrem amb una recepta de llepar-se els dits i a les 
següents sessions conjuntament amb el grup ens direu què voleu 
aprendre! No t’agradaria acabar les festes de Nadal amb la sensa-
ció d’haver menjat productes d’allò més sans? Vine i proposa què 
vols aprendre a cuinar i ho farem entre tots!
El que menges avui, la teva salut de demà!

Cal inscripció prèvia a partir del 14 de setembre al centre cí-
vic Vil·la Florida, per telèfon al 932546265 o per correu electrònic 
ccvilaflorida@qsl.cat.

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

CORAL DE LA GENT GRAN DE LA VIL·LA FLORIDA 
 G

A partir del 12 de setembre
Tots els dimecres de 17 a 19 h

Si esteu interessats o interessades en la música i el cant, veniu a 
participar d’aquesta coral que tots els dimecres a la tarda es reu-
neix per assajar i preparar trobades amb d’altres corals i algunes 
actuacions. 
A càrrec del Col·lectiu de Gent Gran de Vil·la Florida.
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BALLS DE SALÓ  
EN LÍNIA 

 G
A partir del 16 d’octubre
GRUP 1: els dimarts d’11 a 12 h
GRUP 2: els dimarts de 12 a 13 h

Si t’agrada ballar però no tens 
parella… aquest és el teu ta-
ller! Aprèn totes les passes ne-
cessàries per convertir-te en un 
autèntic ballarí o ballarina pro-
fessional. I, sobretot, gaudeix 
de la companyia d’altres perso-
nes que, com tu, si senten mú-
sica no poden parar de moure’s. 
A càrrec de Francesc Moliner, 
del Col·lectiu de Gent Gran de 
Vil·la Florida.
Cal inscripció prèvia a partir 
del dia 14 de setembre per 
estricte ordre d’arribada. S’hi 
podran inscriure un màxim 
de dues persones comptant 
la persona que realitza la ins-
cripció.

TROBADA 
DE CORALS 

 G
Dimecres 19 de desembre a 
les 17.30 h

La coral del Col·lectiu de la Gent 
Gran de Vil·la Florida serà l’am-
fitriona del concert de Nadales, 
en què es convidarà a participar 
d’altres grups de cantaires per 
tal de viure una tarda plena de 
música i caliu i, així, celebrar 
l’arribada del Nadal.
A càrrec de la Coral del Col·lec-
tiu de la Gent Gran de Vil·la i 
convidats, amb la col·laboració 
del grup de Teatre, teatre Molt 
Particular.

EXERCICIS DINÀMICS PER 
MILLORAR LA NOSTRA 
QUALITAT DE VIDA 

 G
A partir del 4 d’octubre
Els dijous de 12 a 13 h

Aquest és un entrenament a 
través del cos per arribar a la 
ment i potenciar l’harmonia en-
tre tots dos. 
A càrrec de Maria Lluïsa Bagué, 
del Col·lectiu de Gent Gran de 
Vil·la Florida.
Cal inscripció prèvia a partir 
del dia 14 de setembre per 
estricte ordre d’arribada. S’hi 
podran inscriure un màxim 
de dues persones comptant 
la persona que realitza la ins-
cripció.
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GRUP DE TEATRE DE 
GENT GRAN “MOLT 
PARTICULAR” 

 G
A partir del 12 de setembre
Tots els dimecres de 19 a 
20.30 h

Si esteu interessats o interes-
sades en el teatre, veniu a par-
ticipar del grup de teatre “Molt 
particular”. Es preparen petites 
peces teatrals sota la direcció 
del grup, que es representen en 
diferents activitats i mostres al 
llarg de l’any. 
A càrrec del Col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida.



ACTIVITATS 36

PROJECCIÓ BARCELONA EN CURT 2 
 G

Divendres 23 de novembre a les 19 h a la sala d’actes del 
Centre Cívic Vil·la Florida.

Projecció de curtmetratges de la secció Barcelona en curt de Bi-
bliocurts, el festival de curtmetratges de Biblioteques de Barcelo-
na. Barcelona en curt és la secció del festival que presenta curt-
metratges de ficció i no-ficció amb localitzacions a Barcelona. Es 
comptarà amb la presència d’alguns dels directors que després de 
la projecció contestaran les preguntes dels i les assistents.
Organitza: Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall

BIBLIOCURTS

El Centre Cívic disposa de di-
verses jardineres gestionades 
per tot tipus de famílies selec-
cionades per sorteig entre to-
tes les famílies sol·licitants. La 
gestió de les jardineres és anual 
i durant aquest període s’aprèn 
quins són els millors cultius de 
temporada i ecològics i com 
cultivar-los. Es proposen diver-
ses formacions anuals dutes 
a terme per experts en l’art de 
l’hort al balcó i es donen eines 
perquè després d’aquest any 
d’aprenentatge les famílies si-
guin autosuficients en la gestió 
d’un propi hort al balcó. El bal-
có del Centre Cívic queda obert 
per a les famílies en l’horari ha-
bitual del centre. 

Com cada tardor, iniciem les 
formacions per començar a 
preparar el cultiu de tardor.

HORT AL BALCÓ 
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ACTIVITATS 37

APARADOR DE LES ENTITATS 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GERVASI

GRUP DE GANXET
 G

Dimarts de 17 a 19 h

A partir del 2 d’octubre, si t’agrada el ganxet i compartir la teva 
afició amb més gent, aquest és el teu grup! Vine a aprendre noves 
tècniques, assessora i deixa’t assessorar i, principalment, vine a 
passar una bona estona! 
Organitza: Conxita Santidriàn, membre de l’Associació de Veïns de 
Sant Gervasi de Cassoles.

ENS PREPAREM PER L’HIVERN: LA VACUNACIÓ DE LA 
GRIP

 G
Dimecres 14 de novembre de 18,30 a 20 h

Xerrada on podràs informar-te de tot el necessari per a fer front i 
vacunar-te en períodes de grip.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER. 
UNITAT DE DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI.

DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA

22 d’octubre a les 18 h

Activitat pendent de concretar.
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ACTIVITATS 38

MERCADILLO SOLIDARI

Dimecres 12, dijous 13 i divendres 14 de desembre de 10 a 
20.30 h. Dissabte 15 de desembre de 10 a 14 h.

Apropa’t al Mercadillo Solidari en favor de la lluita contra el càncer 
i col·labora amb aquest projecte solidari de Nadal. Hi trobaràs ob-
jectes decoratius, complements de moda o per a la llar, contes, jo-
guines, manualitats, articles de papereria, guarniments nadalencs, 
productes d’alimentació artesanal i molt més. 

ASSOCIACIÓ CENTRE PEDRALBES

TALLER FAMILIAR: EXPERIMENTACIÓ SENSORIAL
 G

Dissabte 1 de desembre a les 11 h

L’Associació Centre Pedralbes és una entitat sense ànim de lucre 
que té com a objectiu vetllar per les necessitats de les persones 
amb discapacitats intel·lectuals. En motiu de la celebració del Dia 
internacional de les persones amb discapacitat, l’entitat ens pro-
posa un taller familiar d’experimentació sensorial, amb l’objectiu 
d’estimular els nens i les nenes a través de diferents elements sen-
sorials. Explorarem les possibilitats que el tacte i la vista ens ofe-
reixen, crearem materials diversos i els utilitzarem després per a fer 
activitats conjuntes. Veurem com cada material proporciona una 
experiència sensorial diferent…

Activitat Familiar gratuïta. Places limitades. Edat recomanada 
de 5 a 10 anys.
Inscripcions a partir del 14 de setembre a la recepció del cen-
tre cívic, per correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat o per te-
lèfon al 932546265.
Per a més informació sobre l’entitat podeu consultar el següent enllaç 
http://www.centrepedralbes.cat/
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MOSTRA D’ENTITATS

Dissabte 27 d’octubre d’11 a 14 h

El Centre Cívic Vil·la Florida surt al carrer per organitzar la Mostra d’en-
titats del barri de Sant Gervasi. Apropa’t a la plaça Frederic Soler i po-
dràs conèixer els projectes i serveis que ofereixen les entitats que tens 
al costat. L’activitat coincideix amb la Mostra de Comerç de tardor.
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ACTIVITATS 39

SERVEIS

DENOMINACIÓ D’ESTRENA

Tens un grup de música, una peça de teatre o de dansa de petit 
format, ets un cantautor o cantautora… i tens ganes de donar-te 
a conèixer i d’actuar en un centre cívic? Aquí al Vil·la Florida pots 
fer-ho realitat! Envia’ns la informació al ccvilaflorida@qsl.cat posant 
com a assumpte Denominació d’estrena, deixa’ns les teves dades 
i ens posarem en contacte amb tu.

EXPOSES?

Tens entre 17 i 29 anys i ets un/a artista plàstic, fotògraf, dibuixant… 
i tens moltes ganes d’exposar la teva obra? Envia’ns la informació al 
ccvilaflorida@qsl.cat posant com a assumpte Exposes?, deixa’ns 
les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

SERVEIS PER A JOVES
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ESTRENES ÀUDIOVISUALS

Disposem d’un auditori amb capacitat per a 80 persones i de les 
infraestructures necessàries per projectar el teu curtmetratge, do-
cumental, migmetratge, websèrie… en format digital. Envia’ns la in-
formació al ccvilaflorida@qsl.cat posant com a assumpte Estrenes 
audiovisuals, deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte 
amb tu.

ESPAI DE CREACIÓ

Si tens entre 16 i 29 anys i estàs participant en la creació de projectes 
de tipus acadèmic, emprenedoria, d’auto-ocupació, produccions ar-
tístiques o projectes socioculturals, pots venir al centre cívic Vil·la Flo-
rida on disposaràs d’un espai habilitat per treballar en el teu projecte. 
Envia la demanda al ccvilaflorida@qsl.cat, posant com a assumpte 
Espai de creació, deixa’ns les teves dades i ens posarem en con-
tacte amb tu.

RACÓ D’ESTUDI

En períodes puntuals el Centre Cívic habilitarà un espai per estudiar. 
Consulta els horaris d’obertura de l’espai al punt d’informació del 
Centre Cívic, al 932546265, a la web http://ccivics.bcn.cat/vil.laflorida 
o enviant un mail a ccvilaflorida@qsl.cat.

PANELL D’INFORMACIÓ JUVENIL

A l’entrada del Centre Cívic trobaràs un Panell d’Informació Juvenil 
amb la informació de les diferents activitats que hi ha a la ciutat i 
que poden ser del teu interès. 
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SERVEIS 40 SERVEIS 41

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. A més a més, participen activament de les propos-
tes per la gent gran que dinamitza el Districte de Sarrià - Sant Ger-
vasi i dels òrgans participatius que s’estableixen al barri i al districte. 
També col·laboren en activitats intergeneracionals organitzades pel 
Centre Cívic Vil·la Florida. Si esteu interessades o interessats 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!

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 interessats/ades en demanar una cita per rebre informació 
sobre els recursos psicosocials que l’Associació contra el Càncer 
pot oferir als pacients oncològics i 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. El for-
men unes 40 persones joves d’entre 16 i 25 anys.
Podeu trobar més informació al web: www.agrupaciocormadrigal.
org/albada
Horari d’assaig: dissabtes de 10 a 13 h

ENTITATS I GRUPS FORMALS

OFERTA PERMANENT

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. 

www.agrupaciocormadrigal.org/albada
www.agrupaciocormadrigal.org/albada


SERVEIS 42

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 

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. Per a accedir a la sala cal recollir un ratolí al punt d’informació i 
deixar un document d’identitat.
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. Si ets menor de 16 anys has de 
venir acompanyat o acompanyada d’una persona adulta.

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.

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. 
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SETEMBRE

3-28 SET 10-21 h EXPOSICIÓ: Dins dels àlbums

7 SET 19 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 
Dins dels àlbums

OCTUBRE

1-31 OCT 10-21 h EXPOSICIÓ: ALEHOP! 

5 OCT 19 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 
ALEHOP!

6 OCT 11-12.30 h UN RACÓ PER A LA FAMÍLIA: 
Titelles amb feltre, animals del bosc

9 OCT 18.30 h VINE A SABER-NE MES DE… 
Especial porro

16 OCT 17.30 h DIA INTERNACIONAL DEL 
CÀNCER DE MAMA

17 OCT 10 h ITINERARIS CULTURALS: 
Un passeig pel casc antic de Gràcia

18 OCT 19.30 h
PETITES BAMBOLINES: 
Los cuentos que (no) me contaron – 
Festival un munt de mots

21 OCT 12 h ESPECTACLE FAMILIAR: Gnoma

22 OCT 18 h DIA INTERNACIONAL DEL 
CÀNCER DE MAMA: Xerrada

23 OCT 18.30 h VINE A SABER-NE MES DE… 
ESPECIAL FIGUES

25 OCT 19.30 h PETITES BAMBOLINES: Equilibris

27 OCT 11-12.30 h
ACTIVITAT FAMILIAR 
CASTANYADA: Calaveres del día 
de muertos

27 OCT 11-14 h MOSTRA D’ENTITATS

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida/p/633/cessions-despais
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida/p/633/cessions-despais
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NOVEMBRE

2-30 NOV 10-21 h EXPOSICIÓ: Land Of Autumn

8 NOV 19.30 h PETITES BAMBOLINES: Hi duc de 
tot al bolso

10 NOV 11-12.30 h UN RACÓ PER A LA FAMÍLIA: 
Ball flamenc

13 NOV 18.30 h VINE A SABER-NE MES DE… 
Tria l’ingredient estrella

14 NOV 18.30 h ENS PREPAREM PER L’HIVERN: 
La vacunació de la grip

15 NOV 19.30 h PETITES BAMBOLINES: 80 anys 
sense ella

21 NOV 10.30 h ITINERARI CULTURAL: El raval 
dels horts i els convents

23 NOV 19 h BIBLIOCURTS: Barcelona en curt 2

25 NOV 12 h ESPECTACLE FAMILAR: 
Simplicitats

DESEMBRE

1 DES 11 h ACTIVITAT FAMILIAR: 
Experimentació sensorial

3-31 DES 10-21 h
EXPOSICIÓ: Cicles de Nadal, 
quaresma i estiu a Haití i a 
Catalunya

12 DES 10.30 h
ITINERARI CULTURAL: Dr. Andreu 
VS Eusebi Güell, la ciutat jardí que 
sí va triomfar

12-13-14 
DES 10-20.30 h AECC: Mercadillo solidari

15 DES 11-13 h
UN RACÓ PER A LA FAMÍLIA: 
Joguines electròniques amb 
materials reutilitzats

15 DES 10-14 h AECC: Mercadillo solidari

19 DES 17.30 h
TROBADA DE CORS: a càrrec 
del cor de la gent gran i cors 
convidats

22 DES 11-12.30 h ACTIVITAT FAMILIAR NADAL: 
Nadal en miniatura



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
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