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Ubicat al nucli de Sant Gervasi, el Centre Cívic Vil·la 
Florida és un espai proper i obert a tothom, que té 
com a eix la cultura de la vida saludable, la gas-
tronomia i els hàbits de consum de qualitat. 
L’equipament es troba en una antiga casa senyorial 
del segle XVI envoltada pels jardins de Vil•la Flo-
rida. Ofereix activitats educatives, d’oci i cultura: 
tallers, trobades, concerts, xerrades, exposicions, 
tasts, jornades temàtiques i festes tradicionals.  
Us donem la benvinguda!
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INSCRIPCIONS

QUÈ COM QUAN

 
 

  

 

 
 

 

Matrícules als 
tallers nous  

o a les places 
lliures dels 
tallers de  

continuïtat

Mitjançant matrícules 
en línia  

https://vflorida.inscripcionscc.com

A partir del dissabte 9 de 
març a les 10 h,  

ininterrompudament 

A partir del dilluns 11 de 
març a les 10 h,  

en horari de dilluns a  
divendres, de 10 a 14.30 h  

i de 15.30 a 20.30 h 

Centre Cívic Vil.la 
Florida (presencialment)

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’im-
port corresponent. El pagament es pot fer en efectiu o amb 
targeta bancària en les inscripcions presencials, i només amb 
targeta bancària en cas de tractar-se d’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. 
 
Els canvis de taller o d’horaris es podran fer com a molt tard, 
un dia abans de la segona sessió, independentment de si heu 
realitzat la primera o no, i sempre que quedin places disponibles 
al taller sol•licitat.

Per tal de rebre la devolució de l’import del taller heu de noti-
ficar 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 su-
plements 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. 
 
Atès el seu caràcter puntual, no es realitzaran canvis ni de-
volucions dels tallers puntuals ni dels itineraris culturals. 
Es consideren puntuals els tallers de 3 sessions o menys. 
 
El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tin-
guin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol al-
tre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest 
cas, es retornarà l’import abonat i els suplements de material. 
 
Cada taller 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’Infor-
mació.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Cal tenir en compte
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El suplement en concepte de material és un complement 
econòmic lliurat íntegrament als talleristes per poder com-
plementar la despesa dels materials fungibles que necessiti el 
taller per ser dut a terme en la seva totalitat i qualitat.

En els tallers infantils i familiars, així com en el cas dels tallers 
de caràcter puntual, els suplements caldrà abonar-los en efec-
tiu en el moment de fer la inscripció presencialment, o bé lliu-
rar-los en el punt d’informació del centre cívic abans de realitzar 
el taller, en el cas que la inscripció s’hagi fet on-line.

 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 nascu-
des 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

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

En la resta de tallers trimestrals els suplements en concepte de 
material es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió 
del taller.

>

>

•
•
•

•
•
•
•
•

>

>

Suplements en concepte de material

Calendari i dies festius: Inici dels tallers 1 d’abril de 2019 . Del 
dia 15 al 22 d’abril ambdós inclosos no es realitzaran tallers per 
ser Setmana Santa. Els dies festius 1 de maig i 10 de juny tampoc 
es realitzaran tallers.

Per criteris de reducció dels imports, consulteu al punt d’informació. 

Preus públics 2019, IVA no inclòs:

CALENDARI i PREUS PÚBLICS 2019

N

§

LLEGENDA

Taller de continuïtat

Activitat gratuïta

Taller nou

Suplement en concepte de material

Denominació d’estrena
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TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ

1. COOKING ENGLISH 3. CUINA SALUDABLE  
DE TEMPORADA 

2. ALIMENTACIÓ CONS-
CIENT I MINDFUL EATING 

4. CUINA  
DELS SENTITS 

Dilluns d’11.30 a 13.30 h
1 ABRIL > 3 JUNY 
Preu: 79,57€ (16 hores)     18€  

Dimarts de 14 a 16 h
2 ABRIL > 14 MAIG
Preu: 59,68€ (12 hores)     18€  

Dilluns de 18.30 a 20 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 59,68€ (12 hores)  

Dilluns i Dimarts de 18 a 21 h
1 ABRIL > 2 ABRIL 
Preu: 29,84€ (6 hores)     8€

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/es a l’hora de co-
municar-nos en aquest idioma. 
Cal tenir com a mínim el nivell 
Intermediate.
A càrrec de Joe Woodward.

Cuinarem amb productes de 
temporada, centrant-nos en 
verdures, cereals i llegums. 
Practicarem receptes salades 
i dolces: dues propostes per 
sessió. En aquest taller no uti-
litzarem carn i puntualment, 
treballarem amb peix i ous. 
A càrrec de Montse Medina.

Menges per ansietat? La teva 
gana és emocional? Estàs en 
lluita amb el cos que veus al 
mirall? Si et cansen les dietes 
avorrides, que acabes abando-
nant, vine a aquest taller i des-
cobreix que una bona relació 
amb el menjar i amb un mateix, 
és possible. A través del mind-
ful eating, la PNL i el coaching 
aconseguiràs sentir-te en el teu 
pes ideal.
A càrrec de Laia Solé.

Us proposem una experiència 
sensorial on tindrem l’oportuni-
tat de cuinar plats que fomentin 
el descobriment dels sentits i 
després tastar-los sense l’ajut 
de la vista. Descobrirem el 
gust, l’oïda, l’olfacte...  
A càrrec d’Escola de Cuina  
Eulàlia Fargas.
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TALLERS TRIMESTRALS 5

5. RECEPTES DETOX DE 
PRIMAVERA 

7. VEGGIE BURGUERS  
I ALTRES OPCIONS  
VEGETARIANES 

6. PLATS PER SUCAR-HI PA 

8. CUINA ANTIESTRÈS 

Dijous de 18.30 a 20.30 h
25 ABRIL > 2 MAIG
Preu: 19,89€ (4 hores)     8€

Dimecres d’11 a 13.30 h
8 MAIG > 22 MAIG
Preu: 37,30€ (7,5 hores)    12€  
 

Divendres d’11 a 13.30 h
26 ABRIL > 17 MAIG
Preu: 49,73€ (10 hores)     18€  

Dijous de 18.30 a 20.30 h
23 MAIG > 30 MAIG
Preu: 19,89€ (4 hores)     8€  

Aprofitem la primavera, per eli-
minar residus i revitalitzar les 
funcions vitals. Si tens ganes 
de començar una dieta detox, 
abans has de saber quins be-
neficis i quins riscos compor-
ta. Durant les dues sessions 
elaborarem receptes ràpides i 
fàcils tenint en compte les dife-
rents tendències de dietes de-
tox i antioxidants: batuts verds, 
brous i infusions depuratives, 
amanides amargues i antiaging, 
saltat de verdures amb cúrcu-
ma, etc. Utilitzarem aliments 
ecològics i de temporada.
A càrrec de Mercè Homar.

Vols preparar hamburgueses ve-
getals casolanes i saludables? 
Es poden fer molts tipus
d’hamburgueses, croquetes, 
blinis i “visteques” amb cereals 
integrals, llegums i verdures, 
només cal triar bé els ingre-
dients a combinar! Explicarem 
tècniques i trucs per aconse-
guir una bona textura, aspecte 
i gust. Algunes de les prepa-
racions que farem seran amb 
mongetes vermelles o cigrons, 
soja, gluten, farina de fajol, flocs 
de civada, ou, amb mill o quinoa 
o amb bròcoli i parmesà. Prepa-
rarem salses d’acompanyament 
i donarem idees per aconseguir 
presentacions de foto! Cuinarem 
amb aliments de temporada, de 
proximitat i ecològics. No oblidis 
el davantal i la carmanyola!
A càrrec de Maria Alcolado.

Suquets, guisats, estofats, fri-
candós, salses... En aquest 
taller farem plats on els ingre-
dients estiguin al servei d’una 
bona barra de pa i que deixa-
ran els plats i les cassoles ben 
netes i escurades. Si ets un 
amant de la bona cuina casola-
na amb tocs personals no t’ho 
pots perdre!
A càrrec de Diego Molina.

L’estrès és un problema que 
més o menys afecta a tothom. 
Quan el patim durant
molt temps, ens acaba pas-
sant factura (esgotament, mal 
humor, malalties, etc.). Una 
alimentació saludable i regular 
pot contribuir a que l’organisme 
venci, si més no, alguns dels 
seus efectes negatius. Identi-
ficarem els nutrients que hem 
de reforçar i per tant quins ali-
ments són més recomanables i 
quins aliments hem d’evitar.
Utilitzarem aliments ecològics i 
de temporada.
A càrrec de Mercè Homar.
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TALLERS TRIMESTRALS 6

9. MENÚS CREATIUS DE 
PRIMAVERA I ESTIU 

11. LLEGUMS DE PRIMAVERA: PÈSOLS I FAVETES 
TENDRES

10. INICIACIÓ A LA CUINA. 
PRODUCTES KM 0 

Divendres d’11 a 13.30 h
24 MAIG > 14 JUNY
Preu: 49,73€ (10 hores)     18€  

Dimarts de 14 a 16 h 
28 MAIG > 4 JUNY
Preu: 19,89€ (4 hores)      8€  

Dimarts de 18 a 21 h
28 MAIG > 18 JUNY
Preu: 59,68€ (12 hores)     16€  

Taller molt complet on cuinarem 
tot tipus de receptes d’entrants, 
carn, peix, marisc, arrossos, 
pasta i finalitzarem amb la coca 
de Sant Joan. La idea es fer plats 
nutritius i equilibrats amb pro-
ductes típics de la primavera i a 
mida que ens acostem a l’estiu 
fer-los més refrescants.
A càrrec de Diego Molina.

Quan arriba la primavera, deixem de banda els plats amb temps 
llargs de cocció, i ens venen de gust preparacions més lleugeres. 
Entre les nostres receptes podem gaudir dels plats amb llegums, cui-
nades de manera apropiada per aquesta estació. Preparem receptes 
amb pèsols i faves tendres, que et sorprendran i t’ajudaran a que el 
llegum no abandoni la teva taula amb l’arribada del bon temps.
A càrrec de Montse Medina

Cuinarem amb productes de 
proximitat de Km 0, una ma-
nera d’entendre l’alimentació 
fonamentada amb l’ecologia, 
l’estacionalitat, el comerç just i 
el compromís ètic amb els pro-
ductors.
A càrrec d’Escola de Cuina  
Eulàlia Fargas.
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TALLERS DE LLENGUA 

12. ANGLÈS DES DE ZERO 13. ANGLÈS GRAMÀTICA 

Dijous de 19 a 20.30 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

Dimarts de 10.30 a 12 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

Taller de llengua per a qui no 
domina l’anglès. En aquest tri-
mestre cal tenir mínimes no-
cions d’anglès ja que el taller va 
començar a l’octubre. 
A càrrec de Barcelona English 
Garden. 

Taller pràctic amb un enfocament 
comunicatiu en què es prioritzen 
la conversa i els exercicis en for-
mat oral. El treball està enfocat 
a mantenir una conversa en an-
glès elemental i poder continuar 
avançant en el domini de la llen-
gua. A més a més, s’aniran intro-
duint nous conceptes gramaticals 
i de vocabulari. S’han de tenir 
determinades nocions d’aquesta 
llengua per poder-hi participar.  
A càrrec de Ruth Bruguera.

C C
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14. SPEAKING ENGLISH 

Dimecres de 19.30 a 21 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)

Vine a classe amb nosaltres i 
aprèn anglès a través de jocs 
i conversa. Repassarem l’ac-
tualitat, farem jocs de situació 
i activitats. Podràs practicar, 
repassar i aprendre nou voca-
bulari i gramàtica, tot mentre et 
diverteixes i gaudeixes parlant 
l’idioma. We look forward to 
meeting you! 
A càrrec de Barcelona English 
Garden.

Fo
to

 ©
 N

ik
os

Ko
ut

ou
la

s

C
16. CONVERSA  
FRANCÈS 

15. LA GRAMMAIRE EST 
UNE CHANSON DOUCE 

17. ITALIÀ BÀSIC

Dimecres de 17.45 a 19.15 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)

Dimecres de 16 a 17.30 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)

Dimarts de 19 a 20.30 h
2 ABRIL > 11 JUNY
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.

Les cançons són una eina a la 
vegada lúdica i molt útil per re-
passar les bases de la gramà-
tica francesa. En aquest taller 
participatiu intentarem resoldre 
els problemes de gramàtica 
que es presenten a l’hora de 
parlar francès i també treballa-
rem la comprensió i la pronun-
ciació. Dirigit a persones amb 
bases de francès. 
A càrrec de Marie Nuc.

Taller adreçat a persones que 
tinguin uns coneixements molt 
bàsics de la llengua i vulguin 
reforçar-los.
A càrrec d’Academia Usik.
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TALLERS TRIMESTRALS 8

18. ITALIÀ UN PAS  
MÉS 

19. CONVERSAZIONE 
ITALIANO 

Dimarts de 19 a 20.30 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

Dimarts de 17.15 a 18.45 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

Taller destinat a persones amb 
uns coneixements intermedis 
previs i que volen refrescar-los  
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. 
Consulta la fitxa informativa per 
conèixer els requisits de co-
neixements que es necessiten 
per realitzar el taller.
A càrrec d’Alessia Orlandi.

Taller de conversa en italià 
plantejat per desenvolupar l’ex-
pressió 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.
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20. ALEMANY.  
AMPLIEM-NE LA BASE 

21. APROFUNDIM  
EN ALEMANY 

Dimarts de 17.30 a 19 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

Dimarts de 19 a 20.30 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

Segona passa en el coneixe-
ment de la llengua. Ja ens po-
dem presentar i parlar dels nos-
tres gustos i del que fem en el 
nostre temps lliure. Ara amplia-
rem aquesta base, d’una ban-
da amb els temps verbals del 
passat i, d’una altra, amb nou 
vocabulari útil i rellevant per al 
dia a dia. Weiter geht’s!
A càrrec de Connectum.

Ja tenim una bona base d’ale-
many: sabem parlar dels nos-
tres gustos i de la feina, del 
que hem fet ahir i del temps 
passat, i del que ens encanta 
fer en el nostre temps lliure. En 
aquest taller farem exercicis 
per consolidar tots el temes de 
la gramàtica i del vocabulari del 
nivell A1 i, a continuació, segui-
rem a bon ritme per a avançar 
en el nivell A2. Wir haben schon 
viel gelernt!
A càrrec de Connectum.
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22. OBRES I ARTISTES 
QUE HAN REVOLUCIO-
NAT LA HISTÒRIA DE 
L’ART 

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

24. ESCRIPTURA 
CREATIVA 

Dilluns de 17.30 a 19 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 59,68€ (12 hores)

Dilluns de 19 a 20.30 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 59,68€ (12 hores)

Dimarts de 12 a 13.30 h 
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

En què consisteix aquesta mis-
teriosa fascinació que expe-
rimentem 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 civi-
litzacions 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. 

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 i en la seva 
evolució natural cap al Manie-

Compartirem els nostres textos 
antics, que teníem guardats en 
un calaix o bé n’escriurem de 
nous. Aprendrem regles de la 
narrativa per millorar-los sense 
que això vulgui dir tallar la nos-
tra creativitat. Llegirem autors 
per comprendre com han so-
lucionat, ells, els mateixos pro-
blemes que l’escriptura ens pot 
plantejar. I ho resoldrem amb 
la intenció de tenir un text breu 
acabat. I un cop escrit, veurem 
com podem publicar el nostre 
original. El taller tindrà una vo-
cació pràctica però comptarà 
també amb l’explicació teòrica 
essencial i l’anàlisi de fragments 
de textos dels millors escriptors 
de la literatura universal. 
A càrrec de Patrícia Font.

risme i el Barroc. Examinarem, 
en detall, la vida i obra dels pin-
tors, escultors i arquitectes més 
importants del segle XVI i XVII 
que van treballar a ciutats com 
ara Florència, Parma, Venècia i 
Roma. L’objectiu d’aquest taller 
és aportar una perspectiva glo-
bal sobre l’evolució i el context 
històric del Renaixement i ad-
quirir un coneixement profund 
i aclaridor d’aquest moment 
artístic tan determinant per al 
pensament i l’art europeu pos-
terior.   
A càrrec de Maria Concetta 
Marino.

Fo
to

 ©
 c

ea
 +

Fo
to

 ©
 E

dg
ar

Ru
bi

o

C

C

C

TALLERS DE CULTURA 



TALLERS TRIMESTRALS 10

27. CONEGUEM L’ÒPERA 
Dimecres de 19 a 20.30 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 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 conceptes 
i aspectes tècnics i històrics de 
les diferents òperes a treballar; 
posteriorment s’exemplificaran 
amb la projecció de diversos 
materials audiovisuals.
A càrrec de Joan Martínez Colás.
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VISITA ELS MUSEUS DE 
BARCELONA 
25. GRUP 1

26. GRUP 2 

Dimecres d’11 a 12.30 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)   
     20€ aproximadament en 
concepte d’entrades

Dimecres de 12.30 a 14 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)        
     20€ aproximadament en 
concepte d’entrades

A càrrec de Maria Concetta 
Marino.

A càrrec de Maria Concetta 
Marino.
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GIMNÀSTICA ABDOMI-
NAL HIPOPRESSIVA 

28. GRUP 1

30. GRUP 3

29. GRUP 2 

Dilluns de 10 a 11 h 
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 39,78€ (8 hores) 

Dilluns de 18.30 a 19.30 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 39,78€ (8 hores)

Dilluns d’11.15 a 12.15 h 
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 39,78€ (8 hores) 

A càrrec de Mireia Ortuño.

A càrrec de Marta Álvarez.

A càrrec de Mireia Ortuño.

31. GRUP 4
Dilluns de 19.30 a 20.30 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 39,78€ (8 hores)
A càrrec de Marta Álvarez.

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 ajuda a la prevenció de la in-
continència urinària. 

TALLERS DE COS I MENT

C

ZUMBA® 

32. GRUP 1

33. GRUP 2 

Dilluns i dijous de 18 a 19 h
1 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 89,52€ (18 hores)

Dilluns de 19.15 a 20.15 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 39,78€ (8 hores)

A càrrec de Cristina Roldán.

A càrrec de Cristina Roldán.

C
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34. TAI-TXI 

Dimarts i dijous de 10 a 11 h
2 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 99,46€ (20 hores)

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

C

35. GIMNÀSTICA  
SUAU 

36. DESPERTA EL TEU 
COS AMB MOVIMENT 
CONSCIENT

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

Dimarts de 12.15 a 13.45 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

A través de diferents tècniques 
(dansa, exercicis de respiració, 
reeducació postural, coordina-
ció, memòria, gimnàstica de baix 
impacte, estiraments i relaxació) 
s’aconsegueix harmonia entre 
tonicitat i flexibilitat corporal mi-
llorant l’estat de benestar general. 
A càrrec de Maria del Mar  
Montserrat. 

Aquest taller consta d’una 
combinació d’exercici físic mo-
derat basat en diferents tècni-
ques de fisioteràpia, com ara 
els estiraments i el moviment 
conscient per desbloquejar el 
cos, i tècniques de relaxació 
per tenir control de situacions 
estressants i desbloquejar la 
ment. A cada sessió es fa un 
treball previ identificant els fac-
tors estressants, i amb la PNL 
es treballa donant recursos per 
a la relaxació. 
A càrrec de Montse Baños.
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37. BALLS LLATINS

38. ESQUENA SANA 

Dimarts de 17.30 a 18.30 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 49,73€ (10 hores)

Dimarts de 18.30 a 20 h
2 ABRIL > 11 JUNY 
Preu: 74,60€ (15 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 
i Samba.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.
Activitat amb opcions de conci-
liació familiar: Dansa creativa P3 

Pateixes mal d’esquena, tens 
les cervicals carregades o et 
molesten les lumbars? Amb 
aquest taller treballarem la toni-
ficació i elasticitat de la nostra 
esquena per tal que les nos-
tres activitats quotidianes es 
desenvolupin amb normalitat 
millorant la salut de la nostra 
esquena.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.
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39. TAIJI QIGONG 

40. IOGA OUT OF 
LUNCH 

Dimarts de 19 a 20.30 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

Dimecres de 14.15 a 15.15 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 44,76€ (9 hores)

En aquest taller aprendrem 
moviments bàsics de Taiji (Tai-
txi) Qigong, una eina saludable 
d’origen xinès que té en comp-
te aspectes relacionats amb 
la medicina tradicional xinesa 
i harmonitza el cos i la ment 
tenint present l’ambient i la na-
tura. A nivell físic ens ajuda a 
treballar la postura, les articu-
lacions, la columna i l’equilibri, 
tot tonificant músculs, tendons 
i lligaments. 
A càrrec d’Asia Salud. 

Fes un parèntesi a la teva jorna-
da i pren un temps per tu. Farem 
una pràctica de Ioga dinàmica i 
tonificant amb la que prendre 
conciència del cos i cuidar-te. 
Apte per a principiants i iniciats. 
A càrrec de Laia Capdevila, 
Yoga con Gracia.
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41. ESTIRAMENTS 

42. SALSA CONSCIENT 

PILATES
43. GRUP MATÍ 

44. GRUP TARDA 

Dijous de 12.15 a 13.45 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)

Divendres de 19.30 a 21 h
5 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)  

Dimecres de 17.30 a 19 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)

Dimecres de 19.30 a 21 h
10 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

L’objectiu d’aquest taller és 
facilitar una eina de desenvo-
lupament personal per treballar 
l’estrès, la consciència corporal 
i la integració emocional, cog-
nitiva, física i social de l’indivi-
du.  Usem moviments lliures i 
balls populars cubans com la 
salsa, mesclant-los amb tècni-
ques de mindfulness, life-coa-
ching i meditació en moviment. 
Ens centrarem menys en la tèc-
nica i més en els efectes de la 
música i el ball com a canal per 
relacionar-nos amb nosaltres i 
amb el grup. Es pot venir sol/a 
o en parella. 
A càrrec de Yudit Méndez.
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46. REEDUCACIÓ DEL 
MOVIMENT I LA POSTU-
RA CORPORAL 

Dijous de 19.30 a 21 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores)
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.

C

47. BODY BALL 

45. CANT I VEU

Divendres de 17.30 a 18.30 h
5 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 49,73€ (10 hores)  

Dijous de 17.30 a 18.30 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 49,73€ € (10 hores)  

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

Gaudeix cantant les cançons 
que més t’agraden. Farem 
pràctica i tècnica de cant per 
treure-li partit a la teva veu. 
Aprendrem a escalfar-la, com 
cuidar-la i també a posar-li 
emoció i atrevir-nos a gaudir 
cantant.
A càrrec de Glòria Sirvent. 

C

TALLERS CREATIUS 

48. DIBUIX I PINTURA: 
PAISATGE 

49. SKETCHING. DIBUIX 
URBÀ 

Dimarts de 18 a 20 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 99,46€ (20 hores) 

Dijous de 10 a 12 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 99,46€ (20 hores) 

En aquest taller treballarem 
el món del dibuix i la pintura 
partint del nivell que necessiti 
cada persona, tant per la per-
sona que s’inicia per primera 
vegada, com per la gent que ja 
hi ha treballat i té ganes d’apro-
fundir-hi més. Es treballarà la 
tècnica que la persona deci-
deixi. El taller realitza algunes 
de les seves sessions fora de 
l’equipament.
A càrrec de Núria Boix.

Taller acadèmic però amb mira-
da creativa. L’objectiu és gaudir 
del camí d’aprenentatge, con-
solidar un criteri i un estil perso-
nal de dibuix i aprofundir en el 
propi llenguatge d’interpretació 
de la realitat dibuixada. La tèc-
nica que es proposa és mixta. 
Estudiarem diferents opcions 
de pintures i materials de dibuix 
transportable que permeten as-
solir un dibuix ràpid i expressiu 
de manera còmoda. L’espai del 
taller és itinerant per espais ex-
teriors propers al Centre Cívic.
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50. PINTURA CREATIVA 

53. SUMI-E. PINTURA I ESTÈTICA JAPONESA 

Dijous de 12.05 a 14.05 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 99,46€ (20 hores) 

Divendres de 10.30 a 13 h
5 ABRIL > 31 MAIG
Preu: 99,46€ (20 hores)     22€

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.

La disciplina de l’art Sumi-E manté estrets vincles amb la cal•li-
grafia japonesa i l’expressionisme abstracte. Es treballa amb 
pinzellades dinàmiques i expressives en tinta xinesa. Mitjançant 
el moviment del pinzell es proposa un treball d’harmonització, 
d’esperit creatiu i de superació personal.  La tècnica de la pintura 
Sumi-E es basa en els coneixements i els principis de l’Estètica 
japonesa: la bellesa en la imperfecció, traç intuïtiu i gestual i  la 
importància del buit, per tal de captar l’essència i el moviment. 
A càrrec d’Anna Maria Llagostera.
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RESTAURACIÓ DE  
MOBLES 

51. GRUP 1

52. GRUP 2

Dijous de 17 a 19 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 99,46€ (20 hores)     14€

Dijous de 19 a 21 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 99,46€ (20 hores)     14€ 

A càrrec d’Helena Riera.

A càrrec d’Helena Riera.

És necessari portar un moble 
petit que tingui com a màxim el 
volum d’una cadira.
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54. CRACKS DE L’ORDI-
NADOR 

55. QUÈ FAIG AMB EL 
MEU MÒBIL? 

56. TREIEM TOT EL SUC 
A L’INSTAGRAM 

57. FOTOGRAFIA AMB 
SMARTPHONE 

Dimecres de 10 a 11.30 h
3 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)

Dimecres de 11.45 a 13.15 h
3 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 67,14€ (13,5 hores)

Divendres de 10.15 a 11.45 h
5 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 74,60€ (15 hores) 

Divendres de 12 a 13.30 h
5 ABRIL > 14 JUNY
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 possibili-
tats de l’ordinador, aquest és el 
teu taller! Treballarem el Word, 
la gestió d’arxius i carpetes, 
l’edició d’imatge i vídeo, i eines 
de Google (calendari, núvol, 
etc.). Els continguts els acaba-
rem de concretar a l’inici del ta-
ller amb el grup perquè sigui el 
més útil possible per a tothom.
A càrrec de Marta Rico.

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 te-
nim al mòbil al núvol o al nos-
tre ordinador. Descarregarem 
aplicacions útils i aprendrem a 
utilitzar-les. Cal portar un smar-
tphone amb connexió a inter-
net pròpia.
A càrrec de Marta Rico.

En aquest taller us propo-
sem tractar a fons la xarxa 
de social més visual i dinàmi-
ca del moment. Conèixer to-
tes les seves particularitats, 
eines; accedir a les drece-
res i truquets i gaudir-la amb 
consciència i coneixement.  
A càrrec de Lucía Campás.

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 fer millors fotografies 
de retrat, de grup, paisatge o 
de viatge. Aprendrem també 
la posterior edició des d’apli-
cacions com ara Snapseed, a 
posar filtres, a muntar-les en 
un vídeo amb música de fons 
amb l’app Videoshow, així com 
les diferents maneres de com-
partir-les i publicar-les, des de 
Google Fotos a Instagram.
A càrrec de Lucía Campás.
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TALLERS D’INFORMÀTICA I FOTOGRAFIA 
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TALLERS PER A GENT GRAN (+60 ANYS)

IOGA
58. GRUP 1 

61. GRUP 4

59. GRUP 2 

62. GRUP 5

60. GRUP 3

Dilluns de 10 a 11 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 23,41€ (8 hores) 

Dimecres i divendres  
d’11.05 a 12.05 h
3 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 55,59€ (19 hores)

Dilluns d’11 a 12 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 23,41€ (8 hores) 

Dimecres i divendres de 
12.10 a 13.10 h
3 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 55,59€ (19 hores)

Dimecres i divendres de 10 
a 11 h
3 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 55,59€ (19 hores)

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

C

63. GRUP DE DONES 
SÀVIES 
Dimecres d’11.15 a 12.15 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 26,33€ (9 hores)

A partir del propi cos, amb 
moviments lliures i conscients, 
ens anirem obrint camí per tal 
de reforçar la memòria, la con-
centració i l’abstracció i, alhora, 
donarem peu a l’expressió de 
sentiments i emocions.
A càrrec de Maria Ortí de Coo-
perativa COS.

Aquest és un espai per a dones 
a partir de 70 anys per desen-
volupar la lliure expressió, la 
creativitat  i la confiança. Les 
dinàmiques que s’ofereixen 
treballen la motricitat, l’àrea 
cognitiva, l’afectivitat i l’entorn 
social i familiar.

C

64. ESTIRAMENTS PER A 
GENT GRAN 

FRANCÈS

Dimecres i divendres de 12 
a 13 h
3 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 55,59€ (19 hores)
A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

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.

C

C

66. GRUP DIJOUS
Dijous de 17 a 18.30 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 43,89€ (15 hores)
A càrrec de Florence Tessier.

65. GRUP DILLUNS
Dilluns de 17 a 18.30 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 35,11€ (12 hores)
A càrrec de Florence Tessier.
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ANGLÈS GRAMÀTICA I 
CONVERSA 

67. GRUP DILLUNS 

68. GRUP DIVENDRES 

Dilluns de 19 a 20.30 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 35,11€ (12 hores)

Divendres de 10.30 a 12 h
5 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 43,89€ (15 hores)

A càrrec de Ruth Bruguera.

A càrrec de Barcelona English 
Garden.

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 
nocions consolidades d’aques-
ta llengua per poder partici-
par-hi. 
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69. ANGLÈS. LET’S TALK! 

Dimarts de 17 a 18.30 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 43,89€ (15 hores)

Taller de conversa en anglès 
on parlarem de temes diversos 
mentre millorem vocabulari i 
gramàtica. És necessari tenir 
un bon domini de la llengua pel 
que fa a nocions gramaticals, 
així com ser capaç de parlar i 
expressar-se amb fluïdesa. És 
important tenir certa habilitat 
per comprendre i parlar sobre 
temes diversos. 
A càrrec de Barcelona English 
Garden.

C

70. PINTURA 
Dimarts de 10.30 a 12.30 h
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 58,52€ (20 hores)
A càrrec de Núria Boix.

C

DIBUIX I PINTURA 

MEMÒRIA

71. GRUP 1

73. GRUP 1

72. GRUP 2

74. GRUP 2

Dimecres de 16 a 18 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 52,67€ (18 hores)

Dijous d’11.30 a 12.30 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 29,26€ (10 hores)  

Dimecres de 18.15 a 20.15 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 52,67€ (18 hores)

Dijous de 12.30 a 13.30 h
4 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 29,26€ (10 hores)  

A càrrec d’Isabel Feliu.

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

A càrrec d’Isabel Feliu.

A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià.

C

C
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TALLERS PER A JOVES 

75. IL•LUSTRAR, PINTAR, 
ESTAMPAR (de 16 a 30 
anys) 

76. UKELELE (de 12 a 30 
anys)

Dilluns de 18.45 a 20.45 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 46,82€ (16 hores)     12€

Dimecres de 18 a 19.30 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 39,50€ (13,5 hores)

En aquest taller partirem de 
l’observació de la realitat i les 
obres d’artistes. A partir de jocs 
desenvoluparem la nostra ima-
ginació i el dibuix creatiu.
A càrrec de Dana Jasovich.

Taller on aprendrem les bases 
per tocar l’ukelele i identifica-
rem els diferents acords per 
després poder treure cançons 
que ens agradin d’oïda o fer les 
nostres pròpies composicions.  
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77. IOGA AMB EL TEU NADÓ 
(de 2 a 11 mesos)  

Dimecres de 10.30 a 11.30 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu adult + 1 o 2 infants: 
44,76€ (9 hores)
Preu  adult + 3 o més infants: 
89,52€ (9 hores)

Aquest taller vol oferir-te un es-
pai sa i segur, tranquil, feliç i de 
qualitat que puguis compartir 
amb el teu nadó mitjançant la 
pràctica del ioga. El ioga en fa-
mília és una combinació de ioga 
postnatal per a la mare, ioga per 
al teu nadó i ioga lúdic i interac-
tiu entre tu i el teu nadó, facili-
tant el desenvolupament del teu 
nen o nena i el vincle emocional 
entre vosaltres. No és neces-
sari que hagueu practicat ioga 
abans.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.

C

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS

BABY MUSIC  
(de 0 a 3 anys) 

78. GRUP DILLUNS 

79. GRUP DIMECRES  

Dilluns de 16.30 a 17.30 h
8 ABRIL > 17 JUNY
Preu adult + 1 o 2 infants: 
39,78€ (8 hores)
Preu  adult + 3 o més infants: 
79,57€ (8 hores)

Dimecres de 16.30 a 17.30 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu adult + 1 o 2 infants: 
44,76€ (9 hores)
Preu  adult + 3 o més infants: 
89,52€ (9 hores)

A càrrec de Merche Handrich.

A càrrec de Laia Camps.

Taller de sensibilització musi-
cal per a famílies amb bebès. 
A través del cant, la percussió, 
el moviment i els contes fo-
mentem el vincle entre adults 
i infants donant eines per tal 
que els pares i les mares ho pu-
guin desenvolupar a les seves 
llars. 

C

C
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80. DANSA CREATIVA  
(cursant P3) 

82. PIM PAM PUM. PERCUS-
SIÓ CORPORAL (cursant de 
1r a 3r) 

81. EXPERIMENTACIÓ ARTÍ-
SITICA (cursant de P3 a P5) 

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

Dimarts de 17.30 a 18.30 h 
2 ABRIL > 11 JUNY
Preu: 29,26€ (10 hores)

Dimecres de 17.30 a 18.30 h
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 26,33€ (9 hores) 

Dilluns de 17.30 a 18.30 h
1 ABRIL > 3 JUNY
Preu: 23,41€ (8 hores)     €

Dimecres de 17.30 a 18.30 h 
3 ABRIL > 12 JUNY
Preu: 26,33€ (9 hores)     15€

A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas. Saps que el teu cos pot sonar 

com una bateria? En aquest ta-
ller treballarem la pulsació i di-
ferents ritmes amb el cos com 
a instrument.
A càrrec de Laia Camps.

En aquest taller experimenta-
rem com en un laboratori. Fabri-
carem amb diferents receptes 
les nostres pròpies pintures. 
També farem masses de mode-
lar que de vegades són sòlides 
i d’altres són líquides! Inventa-
rem segells, objectes i mosaics 
amb elements reciclats.
A càrrec de Dana Jasovich.

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.
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Aquesta primavera teniu l’oportunitat d’aprendre com es comba-
ten de forma ecològica les diferents plagues que poden sorgir en 
aquesta època de l’any. Aquests tallers es fan conjuntament amb 
les famílies que participen en el projecte d’Hort al Balcó i són ex-
tensibles a qualsevol usuari/ària que hi tingui interès. El taller tindrà 
una part teòrica i una part pràctica que es realitzarà a les taules de 
cultiu de les famílies, per tal de poder aplicar-hi els coneixements 
adquirits.

HORT AL BALCÓ

86. L’HORT A L’ESTIU. CONTROL ECOLÒGIC DE  
PLAGUES I MALALTIES

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

En aquesta formació aprendreu a controlar d’una forma ecològica 
les plagues i malalties que durant aquesta època de l’any comen-
cen a aparèixer: l’oïdi, el pugó, els llimacs, els àcars, etc.
A càrrec de Tarpuna Cooperativa.
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Aquest hivern ens acostem a la cuina per preparar entre grans i 
petits receptes que endolciran les nostres festes tradicionals. 

84. PANETS DE SANT 
JORDI (a partir de 4 anys) 

85. PASTÍS DE CIRERES 
CONFITADES PER AL DIA 
DE LA MARE (a partir de 
4 anys) Dissabte de 10.30 a 12.30 h

13 ABRIL
Preu adult + 1 o 2 infants : 
9,95€ (2 hores)     7€
Preu adult + 3 o més infants: 
19,89€ (2 hores)     14€

Dissabte de 10.30 a 12.30 h
4 MAIG
Preu adult + 1 o 2 infants : 
9,95€ (2 hores)     8€
Preu adult + 3 o més infants: 
19,89€ (2 hores)     16€ Arriba el dia de Sant Jordi i us 

proposem gaudir-lo a través 
dels sentits. Prepararem en fa-
mília els panets que menjarem 
o regalarem amb formatge, so-
brassada, fruits secs... 
A càrrec de Laurier Ngilimana.

Si teniu una mare llaminera, 
cordeu-vos el davantal de cui-
na perquè us proposem un ta-
ller per fer un pastís amb el pro-
ducte estrella de la temporada: 
la cirera! 
A càrrec de Laurier Ngilimana.

N

N

FAMILIARS DE CUINA
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La nostra cita anual amb la dansa comença al maig amb un vespre 
de dansa on diverses companyies i/o ballarins i ballarines de di-
ferents disciplines ens presentaran les seves peces. Continuarem 
amb una jornada on gaudir de la dansa en un entorn únic, aprofi-
tant els jardins que ens envolten. No us ho podeu perdre! 

Vine a descobrir nous secrets i curiositats sobre la ciutat que ens 
envolta, itineraris per mirar la ciutat des d’una altra perspectiva.

Inscripcions a partir de 9 de març online a https://vflorida.ins-
cripcionscc.com, i a partir del dia 11 de març presencialment. 
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 funcionament 
de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat. 

Junt amb els tallers, les activitats ens ajuden a oferir una progra-
mació rica i variada. Aquesta primavera hi trobareu el cicle de 
dansa, itineraris culturals, els nostres showcookings de productes 
de temporada, activitats per a tota la família i molta més progra-
mació que descobrireu en aquestes pàgines. 

MIRATGES, CICLE DE DANSA

ITINERARIS CULTURALS

VESPRE DE DANSA DANSA ALS JARDINS

Dijous 16 de maig a les  
19 h

Diumenge 19 de maig a les 
12 h

Entrada lliure.
Es presentaran diferents actua-
cions de dansa de caire íntim 
mostrant estils diversos i crea-
cions pròpies de companyies o 
ballarins i ballarines. 

Entrada lliure.
Un matí ple d’activitats i espec-
tacles per a tots els públics a 
l’entorn de la dansa per tot el 
jardí que envolta l’equipament. 
N’editarem una publicació es-
pecífica per explicar-hi totes les 
actuacions.

G G
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HOTELS EMBLEMÀTICS DE 
CIUTAT VELLA

UN PASSEIG PELS  
VOLTANTS DE LA FONT 
D’EN FARGAS

BarceloDONA

Dimecres 17 d’abril a les 10 h
Preu: 10,26 € (3 hores)      3€  
aprox. en concepte de  
consumició

Dimecres 15 de maig a les 
10.30 h 
Preu: 10,26 € (3 hores) 

Dimecres 12 de juny a les 10 h
Preu: 10,26 € (3 hores) 

El Cuatro Naciones, la Fonda 
Espanya o l’antic Le Meridien 
són ja espais mítics arrelats a 
Ciutat Vella. Passejarem pel 
centre de Barcelona tot desco-
brint les històries que amaguen 
aquests i d’altres hotels i visita-
rem alguns espais desconeguts 
per la majoria dels barcelonins. 
Visitarem l’interior de la Fonda 
Espanya on descobrirem la be-
llesa d’aquest característic es-
pai. Consumició obligatòria per 
entrar-hi. 
A càrrec d’Alba Casaramona.
 

A finals del  segle XIX una de les 
activitats d’oci preferides pels 
barcelonins era passar el dia 
de festa al costat d’una font. La 
Font d’en Fargas, famosa per la 
qualitat i propietats de la seva 
aigua i és la que dona nom a 
aquest barri tranquil de mun-
tanya, situat al sud d’Horta i al 
nord del Turó de la Rovira. Pas-
sejant pels seus carrers, places 
i jardins descobrirem alguns 
vestigis del seu passat, entre 
d’altres, masies com Can Pujol 
o Can Carbassa i les torres mo-
dernistes de la Cooperativa de 
Periodistes, que van ser l’inici 
de la urbanització d’aquestes 
terres segons la idea de ciu-
tat-jardí, al voltant de 1915.
A càrrec d’Alicia Bienert.

La història l’han escrita sempre 
els homes, parlant d’homes i 
per als homes. Però on eren les 
dones mentrestant? Les dones 
sempre han estat presents en 
la història encara que silencia-
des pels homes. BarceloDONA 
és una de les moltes rutes que 
es podrien fer a Barcelona on 
la dona en serà la protagonista. 
Hem triat un grup de dones que 
van protagonitzar petites grans 
històries de la HISTÒRIA  de 
Barcelona.
A càrrec de Meritxell Carreres.
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EXPOSICIONS 

5885 KM. UN PASSEIG 
DE MUMBAI A DELHI

“MIRATGES 2018 ”

Del 2 al 30 d’abril
Del 2 al 31 de maig

Religió, olors, natura, gent, 
trens, picant, mirades, tigres, 
temples, colors, calor, desert, 
pedres, vaques, rius, marbre, 
pols, micos, curry, mirades, 
gossos, oceans, ofrenes, balls, 
màscares, multitud, mercats, 
nens, altars, cotxes, soroll, ele-
fants, pudors, flors, contrast, 
tuk-tuk, mirades, llacs, pau, 
sorra, te, folklore, misticisme, 
turbants, misèria...
Imatges d’una ruta de 5885 km 
per la India plena de... mira-
des.
Inauguració: Dimarts 2 d’abril 
a les 19 h 
A càrrec de Xavi G. Gràcia. 

Recull de fotografies de dansa 
de la mà de Pol Miquel i Albert 
Serra. Un repte per aquests fo-
tògrafs viatgers que ens mos-
traran a la exposició “Miratges 
2018” un recull dels millors 
moments de les actuacions 
que es van realitzar dins el cicle 
de dansa “Miratges” de l’any  
passat.
A càrrec de Pol Miquel i Albert 
Serra de “De viaje con la cáma-
ra”. 
Inauguració: Dimarts dia 7 de 
maig a les 19 h

G
G

LIGHT AND DARKNESS

De l’1 al 29 de juny

En els últims anys, Sergi ha 
combinat el seu treball amb 
projectes personals alguns 
dels quals es van centrar en 
la fotografia del carrer i van 
ser publicats per LensCulture.  
L’objectiu de Sergi amb aquest 
projecte és proporcionar una 
visió de Barcelona lluny dels 
seus clixés actuals a través 
d’aquest gran conjunt de llums 
esporàdiques, disponibles tots 
els dies a la nostra ciutat. El re-
sultat és una narració gairebé 
cinematogràfica dels carrers, 
carrerons i cantonades del ba-
rri antic de la ciutat. 
A càrrec de Sergi Escribano.

G
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VINE A SABER-NE MÉS...

SHOWCOOKING:  
L’ALBERCOC

SHOWCOOKING:  
LA PRUNA

Dimarts 28 de maig a les 
18.30 h

Dimarts 4 de juny a les  
18.30 h

Durant la primavera podem 
gaudir del moment òptim dels 
albercocs, una de les fruites 
més meloses i aromàtiques de 
la temporada. Ric en vitamines 
antioxidants, destaquen pel 
seu contingut elevat en betaca-
roté, 3 albercocs madurs apor-
ten la meitat de les necessitats 
diàries d’aquesta provitamina 
A. Contenen una quantitat de 
ferro important i encara més 
quan els consumim en forma 
d’orellanes seques. Podem 
menjar-los sols o formant part 
d’amanides, plats principals i 
dolços. 

Un parell de curiositats, la pru-
na i el seu arbre, el pruner, són 
considerats a la Xina com els 
símbols fruitals. I al Japó  tam-
bé s’utilitza com a símbol de 
prosperitat. Una de les classi-
ficacions de les prunes és en 
funció del seu color: grogues, 
vermelles, negres i verds (o 
Clàudies). Són riques en aigua, 
fibra i provitamina A. La pruna 
seca, com a fruita deshidrata-
da, veu reduït el seu contingut 
d’aigua i per tant augmenta el 
seu poder endolcidor i de nu-
trients. Amb les prunes, fres-
ques i seques, podem elaborar 
i cuinar infinitat de plats salats 
i dolços. 

G G

SHOWCOOKING: LA QUINOA

Especial dins del programa de les Jornades de Salut i  
Gastronomia
Dimarts 11 de juny a les 18.30 h

La quinoa és una llavor originària dels Andes (Bolívia, Perú i altres 
països), tot i que actualment també es cultiva a la península. El 
classifiquem dintre del grup de cereals, o pseudocereals sense 
gluten, pel seu contingut en hidrats de carboni d’absorció lenta, 
tot i que té un bon perfil proteic (14%) amb tots els aminoàcids 
essencials. A més, és rica en fibra i conté algunes vitamines del 
grup i la E, minerals com el ferro, el calci i el magnesi. És molt 
fàcil d’incorporar a les receptes del dia a dia: en un esmorzar, com 
acompanyament, en amanides, amb verdures, peixos i en dolços.  

Aquesta primavera, noves propostes de nutrició i alimentació en 
el nostre showcooking de productes de temporada! Aprendrem a 
cuinar-los de la mà del Xef David Sanmartin; mentrestant, la die-
tista Maria Alcolado ens parlarà sobre les propietats del producte 
i per acabar es realitzarà una degustació dels productes cuinats! 

G
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JORNADES DE SALUT I GASTRONOMIA

JORNADES DE SALUT I GASTRONOMIA

EL PETIT RACÓ

Del 11 al 15 de juny 

Conjunt de tallers, xerrades i showcooking entorn l’alimentació 
sana i natural, els productes ecològics i de proximitat i els hàbits 
de consum més sostenibles. Activitats específiques per a totes les 
edats i per al públic familiar.
Consulta la programació específica.

G

ACTIVITATS FAMILIARS

MATÍ DE CIRC CANTEM EN FAMÍLIA

Dissabte 13 d’abril 
d’11 a 12.30 h

Dissabte 18 de maig 
d’11 a 12 h

Vine a gaudir d’un tast de circ 
en família, on tothom podrà ex-
perimentar amb diversos tipus 
de malabars: plats xinesos, 
pilotes, diàbolos i anelles. Els 
infants i no tan infants podran 
gaudir de la màgia del circ i 
descobrir-ne els seus secrets, 
tot amb alegria i humor. 

Edat recomanada a partir de 6 
anys.
A càrrec de la Cia El negro y el 
Flaco.

Gaudim d’un espai de tranquil-
litat i bellesa on el cant és el 
nexe d’unió entre petits i grans. 
En aquest racó compartirem el 
plaer de cantar en família apre-
nent cançons d’arreu del món 
tot jugant amb els personatges, 
les històries, les melodies, les 
dinàmiques i els ritmes de cada 
peça. Per arrodonir-ho, expe-
rimentarem amb jocs musicals 
que inspiren contes i cançons, 
balls i aventures, que ajuden a 
escoltar i a ser escoltats.
Edat recomanada de 0 a 7 
anys.
A càrrec de Cantem en família. 

G G

Activitats divertides i creatives que serveixen d’excusa, per ser un 
punt de trobada i convivència entre els infants i els adults. Conviu-
re jugant, aprenent, prenent decisions conjuntes, tot divertint-nos! 
Adults i infants gaudiran d’un matí familiar per aprendre i riure...

Cal inscripció prèvia a partir del dia 13 de març per telèfon al 
932546265 o correu electrònic ccvilaflorida@qsl.cat. 
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ESPECTACLES FAMILIARS

LLUNA, LA COL•LECCIO-
NISTA DE PARAULES

BALLA’M UN LLIBRE

Diumenge, 7 d’abril, 12 h
Preu: 3,19€

Diumenge, 12 de maig, 12 h 
Preu: 3,19€

Pots comprar les entrades online a 
https://vflorida.inscripcionscc.
com  des de dilluns 1 d’abril a les 
10 h fins al dissabte anterior a l’es-
pectacle. També pots adquirir-les 
al centre el mateix dia de l’espec-
tacle a partir de les 11 h.
A la Lluna li encanta jugar, com a 
qualsevol altre nen o nena. Té un 
joc que li agrada més que els al-
tres: col.lecciona paraules i juga 
amb elles. Un dia, les paraules 
boniques i divertides que ella 
col.lecciona s’acaben. Què està 
passant? La Lluna i el seu gat, en 
Mixu, faran un viatge per esbri-
nar-ho. Basat en el conte il•lustrat 
La coleccionista de palabras de 
Editorial Cuento de Luz y Sonja 
Wimmer. Espectacle de titelles 
amb objectes.
A càrrec de La Petita Brownie.
Edat recomanada a partir de 3 
anys.
Aforament limitat.

Pots comprar les entrades on-
line a https://vflorida.inscrip-
cionscc.com  des de dilluns 13 
de maig a les 10 h fins al dissabte 
anterior a l’espectacle. També 
pots adquirir-les al centre el ma-
teix dia de l’espectacle a partir de 
les 11 h.
La dansa sap escriure relats amb 
un alfabet diferent del de l’escrip-
tura i el constitueixen els passos 
i les accions corporals. Aquest és 
el joc literari que proposem: mirar, 
admirar i participar de l’art de la 
dansa (espai, temps, moviment) 
ballant un llibre.
L’única regla: el ballarí convidarà 
els infants a jugar amb l’objec-
te-llibre per després endinsar-se 
en les seves pàgines emprant el 
llenguatge corporal propi de la 
dansa.
A càrrec de Tantagora amb la 
Diurna.
Edat recomanada de 6 a 10 anys.
Aforament limitat. 

Espectacles plens de màgia, de colors, d’imaginació i de fanta-
sia perquè tota la família en pugui gaudir, i per passar una estona 
acompanyats/ades dels personatges més curiosos que et trans-
porten als mons més màgics.

CONSTRUÏM UN MÒBIL PRIMAVERAL AMB ORIGAMI

Dissabte 1 de juny d’11 a 12.30 h

Vine a passar un matí diferent 
experimentant amb paper. Con-
feccionarem un mòbil amb les fi-
gures que pleguem; papallones, 
plomes, vaixells… El millor com-
plement per la teva habitació.
Edat recomanada a partir de 4 
anys.
A càrrec d’Arquitectura del libro.
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CONSTRUÏM UN MÒBIL PRIMAVERAL AMB ORIGAMI

Dissabte 1 de juny d’11 a 12.30 h
G
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TALLER FAMILIAR: CUINA MEDIEVAL

Dissabte 27 d’abril d’11 a 13 h

En aquest taller ens endinsarem a les cuines dels castells de l’edat 
mitja per veure què menjaven Sant Jordi i la princesa i prepararem 
un àpat d’allò més bo per si al drac li agafa gana. Prepararem en 
família uns plats típics de la cuina medieval com l’almadroc i les 
pólvores de duc. Aforament limitat.
A càrrec de Femcuinetes.

G

SANT JORDI

ACTIVITATS PER A JOVES

ACTIVITATS PER A GENT GRAN

GENERACIÓ TEENAGER

SANT JORDI DE LA GENT 
GRAN

BALL D’ESTIU DE GENT 
GRAN

TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ PER A JOVES!
Tots els dimarts, del 23 d’abril al 21 de maig, de 18 a 20 h
Places limitades.

Dimecres 24 d’abril a les 
17.30 h

Dimecres 12 de juny a les 
17.30 h 

Tens plats que t’encanten però no saps cuinar-los? Et veus com-
partint, cuinant i aprenent nutrició i cuina en grup? Si la teva res-
posta és que sí, aquest és el teu taller GRATUÏT!
Per formar part del Generació Teenager, necessites tenir entre 12 
i 16 anys, interès per la cuina i pel que mengem i sobretot ganes 
de conèixer gent. 

Inscriu-te al punt d’informació del Centre Cívic, trucant al 
932546265 o per correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat  a par-
tir del 13 de març de 2019 i viu l’experiència Generació Teenager. 

Tarda de música i lletres! Veniu 
a gaudir d’un Sant Jordi emotiu 
i poètic.
A càrrec del col•lectiu de gent 
gran del centre cívic.

Ball, festa i gresca. Gaudirem de 
les cançons típiques de revetlla i 
compartirem una tarda plena de 
disbauxa i xerinola.
Amb la col•laboració del 
Col•lectiu de Gent Gran de Vil•la 
Florida.

G

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

BALLS DE SALÓ  
EN LÍNIA 

GRUP DE TEATRE DE GENT 
GRAN “MOLT PARTICULAR”

EXERCICIS DINÀMICS PER 
MILLORAR LA NOSTRA 
QUALITAT DE VIDA 

A partir del 3 d’abril
Tots els dimecres  
de 17 a 19 h

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

A partir del 3 d’abril
Tots els dimecres  
de 19 a 21 h

A partir del 4 d’abril
Els dijous de 12.15 a 13 h

Cantaires de Sant Gervasi, us 
animem a participar d’aquesta 
coral tots els dimecres a la tar-
da, on entonareu el vostre do de 
pit i podreu viure trobades amb 
d’altres corals i diferents actua-
cions. Vine i afina la teva veu!!
A càrrec del Col•lectiu de Gent 
Gran de Vil•la Florida.

Grups informals de balls de 
saló en línia. Un ball individual 
pensat per ballar en grup.
A càrrec de Rafel i Francesc 
Moliner, del Col•lectiu de Gent 
Gran de Vil•la Florida.

Grup de teatre de Gent Gran 
que es reuneix tots els dime-
cres al vespre per preparar pe-
tites peces de teatre escrites i 
dirigides per la seva directora. 
A càrrec del Col•lectiu de Gent 
Gran de Vil•la Florida.

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.
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El Centre Cívic disposa de diverses jardineres gestionades per 
tot tipus de famílies seleccionades per sorteig entre els sol•lici-
tants. 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 diverses formacions anuals dutes a 
terme per experts en l’art de l’hort al balcó. Es donen eines perquè  
després d’aquest any d’aprenentatge les famílies siguin autosu-
ficients en la gestió d’un propi hort al balcó. El balcó del Centre 
Cívic queda obert per a les famílies en l’horari habitual del centre. 

Com cada primavera, iniciem les formacions per començar a collir 
els cultius d’hivern i preparem les jardineres per a la primavera. 
Podeu recollir les butlletes per participar del projecte en el punt 
d’informació. 

Si esteu interessats o interessades en participar en el projecte de 
l’Hort al Balcó el proper curs escolar 2019-2020 només cal que 
consulteu les bases al punt d’informació del Centre Cívic o que 
ens envieu un correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat i us expli-
carem tot el procés.

HORT AL BALCÓ 
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MÉS ACTIVITATS DEL TEU INTERÈS

FESTIVAL ÒPERA 
EN RUTA

TALLER D’AUTODEFEN-
SA PER A DONES

PRIMERS AUXILIS PER A 
FAMILIES

CICLE “AGRICULTURA 
DE PROXIMITAT A SA-
RRIÀ – SANT GERVASI”

L’Òpera en ruta s’organitza en 
col•laboració  amb diferents 
entitats culturals i amb motiu 
del Dia Internacional de l’Òpe-
ra, que se celebra al mes de 
maig. El cicle va néixer el 2012 
amb l’objectiu de divulgar i 
aprofundir en aquest gènere 
artístic.

Del 3 al 12 de maig 2019. 
Diferents equipaments dels 
Districte Sarrià-Sant Gervasi.

El Centre Cívic Vil.la Florida 
també hi participem!
Consulta la programació espe-
cífica al nostre web o a  www.
bcn.cat/sarria-santgervasi .

Taller que pretén potenciar la 
seguretat física i emocional a 
través de l’augment de la presa 
de consciència de l’espai, de 
la postura i de la comunicació 
verbal i no verbal. 

Els divendres del 5 d’abril al 
14 de juny de 18 a 20 h.
Places limitades. Inscrip-
cions al Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD) de 
Sarrià – Sant Gervasi.

PREVENCIÓ D’ACCIDENTS I 
PRIMERS AUXILIS

Dijous, 25 d’abril, a les 17.30 h
Xerrada divulgativa que ens 
farà un recorregut per les zones 
de risc i on s’explicarà quines 
són les edats de risc. Poste-
riorment parlarem de què fer 
davant d’un traumatisme, una 
hemorràgia, una ferida, una 
cremada, intoxicació... i com 
actuar davant un ennuegament 
o una aturada càrdio-respira-
tòria.
A càrrec de la Dra. Fina Llagos-
tera.

Inscriu-te al punt d’informa-
ció del Centre Cívic, trucant al 
932546265 o per correu elec-
trònic a ccvilaflorida@qsl.cat  
a partir del 13 de març de 
2019.

El cicle Agricultura de proximitat 
a Sarrià-Sant Gervasi s’organitza 
en col.laboració amb diferents 
entitats medioambientals i amb 
motiu del Dia Internacional del 
Medi Ambient, que se celebra 
el 5 de juny. El cicle neix amb la 
voluntat de difondre l’agricultura 
de proximitat i per impulsar el 
consum de productes de tem-
porada. Es tracta d’un cicle cul-
tural i gastronòmic on participen 
molts dels equipaments del Dis-
tricte de Sarrià – Sant Gervasi i 
on podreu gaudir de xerrades, 
actes culturals, degustacions...

De l’1 al 9 de juny. Diferents 
equipaments del districte. 

El Centre Cívic Vil.la Florida 
també hi participem!
Consulta la programació espe-
cífica. 
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GRUP DE GANXET

Dijous de 17 a 19 h

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

G

APARADOR DE LES ENTITATS 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GERVASI DE 
CASSOLES

CLUB DE PATCH

Dilluns de 18 a 20 h

En aquest grup format per aficionades i aficionats al patchwork 
de mà, podràs gaudir de la teva afició a la vegada que compartir 
l’experiència amb altres persones. Ah, no t’oblidis de portar el 
material i alguna peça començada!
Organitza: Leo Elizalde i Carme Royo
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DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE COLON 

GIMCANA SOLAR NIT SOLIDÀRIA 

Dimarts 9 d’abril a les 18 h 

Dijous 13 de juny a les 17 h Dijous 20 de juny a les 20 h

L’associació oferirà una xerrada i showcooking amb la que recor-
dar els beneficis d’una dieta equilibrada. Partint de la dieta medi-
terrànea i aportant eines per a una alimentació variada, responsa-
ble amb la salut i amb el medi ambient. 

Gimcana infantil sensibilitzado-
ra per difondre la importància 
de la prevenció solar! Tindrà 
lloc als jardins de Vil•la Florida. 
Organitza l’Associació Espan-
yola contra el Càncer de Sarrià 
– Sant Gervasi.
Edat recomanada de 3 a 10 
anys.

Vetllada organitzada per l’Associa-
ció espanyola contra el càncer de 
Sarrià- Sant Gervasi. Aprofitarem 
aquesta càlida nit d’estiu per tro-
bar-nos i compartir una vetllada 
musical i solidària. L’activitat tindrà 
lloc als jardins de Vil•la Florida. 
Més informació a  sarria@aecc.es.
Organitza l’Associació Espanyola 
contra el Càncer de Sarrià – Sant 
Gervasi.

G

G

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER. 
DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI
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Es tracta d’un servei de treball conjunt amb les associacions i en-
titats sense ànim de lucre ubicades al barri de Sant Gervasi i al dis-
tricte 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 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. 

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 in-
formació al punt d’informació, trucant al 932546265, o bé con-
sultar el web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflo-
rida/p/633/cessions-despais

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 
trimestre i cal consultar-los al punt d’informació del centre cívic.

Per fer ús de l’aula multimèdia cal signar un compromís de bon 
ús de l’aula amb el qual s’accepta la normativa. Si ets menor de 
16 anys has de venir acompanyat o acompanyada d’una perso-
na adulta. Abans d’accedir a la sala cal recollir un ratolí al punt 
d’informació i deixar un document d’identitat mentre se’n faci ús.

En el cas que el centre cívic hagi de fer ús de la sala dins dels 
horaris oberts, ho notificarà mitjançant cartells que col•locarà a 
la mateixa aula.

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’algu-
nes 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.

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

APARADOR DE LES ENTITATS

CESSIÓ D’ESPAIS

AULA MULTIMÈDIA, ESPAI DE LLIURE ACCÉS   

SALA D’ESTAR 

 WI-FI
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El col•lectiu de la Gent Gran de Vil•la Florida és un grup de perso-
nes majors de 60 anys que dinamitzen i participen conjuntament 
d’activitats de lleure. Participen activament de les propostes per la 
gent gran que organitza el centre cívic i el Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi, així com dels òrgans participatius que s’estableixen al barri 
i al districte. Si esteu interessades o interessats en formar-hi part 
només cal que us adreceu al punt d’informació del centre cívic per 
deixar-hi les vostres dades. De seguida es posaran en contacte amb 
vosaltres. 

L’associació de veïns de Sant Gervasi de Cassoles és l’entitat que 
representa els veïns i veïnes del barri. Treballa per donar resposta 
a les necessitats socials, fomentar activitats lúdiques, impulsar mi-
llores a l’espai urbà i integrar els diferents organismes de la zona. 
Podeu consultar les propostes de l’associació en un panell ubicat 
a l’entrada del centre cívic o posar-vos-hi en contacte directament. 
Els trobareu al centre cívic els dimarts i dijous de 18 a 20 hores, o 
bé per telèfon (93 434 48 13) o correu electrònic (avsantgervasi@
gmail.com). 

L’Associació Espanyola contra el Càncer treballa per educar en 
salut, recolzar i acompanyar als pacients oncològics i les seves 
famílies. Si esteu interessats o interessades en demanar una cita 
per rebre informació sobre els recursos psicosocials que us poden 
oferir, 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. 

El Cor Albada és el cor juvenil de l’Agrupació Cor Madrigal. Actual-
ment, el formen unes 40 persones joves d’entre 16 i 25 anys i el seu 
horari d’assaig és els dissabtes, de 10 a 13h. Podeu trobar més 
informació al seu web: www.agrupaciocormadrigal.org/albada. 

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. Té una terrassa assolellada lluny del tràfec de la ciutat i 
dins el cor d’aquest espai històric del barri. 
Telèfon de consultes horàries i reserves: 932540732 

ENTITATS I GRUPS FORMALS

CAFETERIA - RESTAURANT

COL•LECTIU DE LA GENT GRAN DE VIL•LA FLORIDA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GERVASI DE CASSOLES 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER (AECC)

COR ALBADA DE L’AGRUPACIÓ COR MADRIGAL
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DENOMINACIÓ D’ESTRENA

RACÓ D’ESTUDI

PANELL D’INFORMACIÓ JUVENIL

EXPOSES?

ESPAI DE CREACIÓ

ESTRENES AUDIOVISUALS

Tens un grup de música, una peça de teatre o de dansa de petit format, 
ets un cantautor o cantautora,... i vols actuar al Centre Cívic Vil•la Flo-
rida? Aquí t’oferim un espai per fer-ho realitat! Envia’ns la informació al 
ccvilaflorida@qsl.cat posant com a assumpte Denominació d’estre-
na, deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

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

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. 

Ets un/a artista plàstic, fotògraf/a, dibuixant... i tens moltes ganes d’ex-
posar la teva obra? Envia’ns un correu a ccvilaflorida@qsl.cat posant 
com a assumpte: Exposes? Posa-hi les teves dades, explica’ns amb 
imatges i/o text el que fas  i ens posarem en contacte amb tu.

Si estàs participant en  la creació de projectes de tipus acadèmic, 
emprenedoria, d’auto-ocupació, produccions artístiques o projectes 
socioculturals, pots venir al centre cívic Vil•la Florida 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 contacte amb tu.

Disposem d’un auditori amb capacitat per a 80 persones i de les in-
fraestructures necessàries per projectar el teu curtmetratge, documen-
tal, migmetratge, websèrie... en format digital. Envia’ns la informació 
al ccvilaflorida@qsl.cat posant com a assumpte Estrenes audiovi-
suals, deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

SERVEIS PER A JOVES

De 16 a 29 anys
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ABRIL

MAIG

Data 

Data 

Horari

Horari

Resum activitat

Resum activitat

2>30 ABRIL

2 ABRIL

7 ABRIL

9 ABRIL

17 ABRIL

25 ABRIL

27 ABRIL

13 ABRIL

24 ABRIL

10-21 h

19 h

12 h

18h

10 h

17.30 h

11 A 13h

11-12.30 h

17.30 h

EXPOSICIÓ: 5885 km. Un passeig 
de Mumbai a Delhi

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:   5885 
km. Un passeig de Mumbai a Delhi

ESPECTACLE INFANTIL: Lluna, la 
col•leccionista de paraules

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀN-
CER DE COLON 

ITINERARI CULTURAL: Hotels 
emblemàtics de Ciutat Vella

XERRADA DIVULGATIVA: Prevenció 
d’accidents i primers auxilis per a 
famílies.

SANT JORDI: Taller familiar de Cuina 
medieval

EL PETIT RACÓ:  Matí de Circ

SANT JORDI: De la Gent Gran

2>31 MAIG

7 MAIG

11 MAIG

15 MAIG

16 MAIG

12 MAIG

19 MAIG

28 MAIG

10-21 h

19 h 

11 a 12 h

10.30 h

19 h

12 h

12 h

18.30 h

EXPOSICIÓ: Miratges 2018

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:  
Miratges 2018

EL PETIT RACÓ: Cantem en família

ITINERARI CULTURAL: Un passeig 
pels voltants de la font d’en Fargas

MIRATGES: Vespre de dansa

MIRATGES: Espectacle familiar: Balla’m 
un llibre

MIRATGES: Dansa als jardins

VINE A SABER-NE MÉS DE...  
Showcooking: L’albercoc
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JUNY

Data Horari Resum activitat

1>29 JUNY

1 JUNY

4 JUNY

11 JUNY

12 JUNY

13 JUNY

20 JUNY

11>15 JUNY

12 JUNY

10 a 21 h

11 a 12.30 h

18.30 h

18.30 h

10 h

17 h

20 h

10 a 21 h

17.30 h

EXPOSICIÓ: Light and Darkness

EL PETIT RACÓ: Construïm un 
mòbil primaveral amb origami 

VINE A SABER-NE MÉS DE... 
Showcooking: La Pruna

VINE A SABER-NE MÉS DE... 
Showcooking: La Quinoa

ITINERARI CULTURAL:  
BarceloDONA

AECC: Gimcana Solar

NIT SOLIDÀRIA: Organitza AECC

JORNADES DE SALUT I GASTRO-
NOMIA: Conjunt de tallers, xerrades, 
showcooking entorn a l’alimentació 
sana i natural.

BALL D’ESTIU de la gent gran

Reutilitza’m!
El Centre Cívic és signant del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2015-2022 i disposa d’un projecte de soste-
nibilitat i reciclatge.



Foto coberta i guardes © Klaus Enrique



MAPA

ADREÇA HORARIS
c/ Muntaner 544
c/ Reus 1
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 62 65
ccvilaflorida@qsl.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida
facebook.com/CentreCivicVilaFlorida
instagram.com/vilaflorida
twitter.com/ccvilaflorida 
Gestió tècnica a càrrec de QSL Serveis Culturals

FGC: Putxet, Avda. Tibidabo
BUS: V13, H4, 75, H6, 123
Bicing carrer Reus amb Muntaner

Dilluns a divendres 
de 10 a 21 h

Dissabtes 
de 10 a 13 h


