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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 treballa com a eix la cultura de la vida 
saludable, la gastronomia i l’alimentació. 

L’equipament es troba en una antiga casa senyorial del segle XVI en-
voltada pels Jardins de Vil•la Florida. Ofereix activitats educatives, 
d’oci i cultura: tallers, trobades, concerts, xerrades, exposicions, jor-
nades temàtiques i festes tradicionals. 

Us donem la benvinguda!

LLEGENDA

§

Taller Nou

Taller de continuïtat

Activitat gratuïta

Suplement en concepte de material

Denominació d’estrena
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INSCRIPCIONS 
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Matrícules 
als tallers nous 
o a les places 

lliures dels 
tallers de 

continuïtat

A partir del dimecres dia 4 
de desembre a les 10 h, 

ininterrompudament 
Mitjançant 

matrícules en línia 
https://vflorida.inscrip-

cionscc.com

Al Centre Cívic Vil.la Florida 
(presencialment)

A partir del dimecres 4 de 
desembre a les 10 h, 

en horari de dilluns a diven-
dres, de 10 a 14.30 h i de 

15.30 a 20.30 h 

Les matrícules als tallers nous o a les places lliures dels tallers 
de continuïtat es podran fer en els següents períodes:

>
Períodes:

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 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 al punt d’informació del centre cívic abans de realitzar el 
taller, en el cas que la inscripció s’hagi fet en línia. 

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

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

Inici dels tallers: 13 de gener de 2020

4,27 €/hora tallers (genèric 1)
5,92 €/hora tallers especialitzats 
3,52 €/hora tallers (genèric 2)
2,77 €/hora tallers per a infants i adolescents fins a 16 anys, 
inclòs  
4,27 €/hora tallers familiars (1 adult + 1 o 2 infants)

>

>

•
•
•

•
•

>

>

Suplements en concepte de material:

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

Preus públics 2020, IVA no inclòs:

Calendari:

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

Per a 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.

Si necessites suport per a les matrícules en línia, consulta al 
punt d’informació.

>

>

>

>

>

>

Cal tenir en compte que:
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TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ

1. DELICIOUS ENGLISH 

5. CUINA FÀCIL DE 
TUPPER II 

6. LES RECEPTES DE  
LA IAIA I 

8. PATÉS VEGETALS 

3. CUINA SALUDABLE DE 
TEMPORADA

2. CUINA CLÀSSICA  
VERSIÓ VEGGY 

4. LES RECEPTES DE LA 
IAIA II 

7. ESPECIAL ARROSSOS II 

Dilluns, d’11.30 a 13.30 h
13 GENER > 16 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)     17 €  

Divendres, de 18 a 21 h
17 GENER > 7 FEBRER
Preu: 62 € (12 hores)    16 €  

Divendres, d’11 a 14 h
21 FEBRER > 13 MARÇ
Preu: 62 € (12 hores)     20 €  

Dilluns, de 14.30 a 16.30 h  
24 FEBRER > 16 MARÇ
Preu: 41,33 € (8 hores)     12 €  

Dimarts, de 14 a 16 h
14 GENER > 11 FEBRER
Preu: 51,67 € (10 hores)    16 €  

Dilluns, de 14.30 a 16.30 h
13 GENER > 10 FEBRER
Preu: 51,67 € (10 hores)    16 €  

Divendres, d’11 a 14 h 
17 GENER > 7 FEBRER
Preu: 62 € (12 hores)    16 €  

Divendres, de 18 a 21 h
21 FEBRER > 13 MARÇ
Preu: 62 € (12 hores)     20 €  

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 i segures a l’hora 
de comunicar-nos en aquest 
idioma. Cal tenir com a mínim el 
nivell Intermediate.
A càrrec de Joe Woodward

Menjar de tupper no ha de ser 
sinònim de menjar malament. 
En aquest curs veurem com po-
dem utilitzar alguns dels ingre-
dients que acostumem a tenir 
a casa d’una manera fàcil i re-
solutiva. Farem una guia per fer 
els nostres túpers saludables. 
Treballarem el concepte de fons 
de nevera, conservació d’ali-
ments, productes de tempora-
da, etc. Taller participatiu on es 
degustarà tot el que hi haurem 
cuinat!
A càrrec d’Eulàlia Fargas

Qui s’hagi perdut aquest pri-
mer taller de la tardor, ara tin-
drà l’oportunitat d’apuntar-s’hi 
i recordar aquelles receptes de 
la iaia que a tothom li encanten. 
Taller participatiu on es degus-
tarà tot el que hi haurem cuinat! 
A càrrec d’Eulàlia Fargas

Els patés són una manera fàcil 
d’aportar un plus de proteïna 
als nostres àpats, d’introduir-hi 
verdures, d’aprofitar restes 
de menjar... Els que comprem 
acostumen a ser molt cars i no 
sempre s’adapten als nostres 
gustos, per això és convenient 
saber-los fer a casa.
En cada taller produirem dos 
patés diferents amb ingredients 
fàcils de tenir a casa i veurem 
com fer-los servir en els dife-
rents àpats del dia.

Taller de cuina on treballarem 
amb productes de temporada, 
basats 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

Optar per una alimentació ve-
gana no vol dir renunciar al 
plaer de menjar. Només hem de 
saber de quina manera podem 
incorporar un producte o forma 
de cuinar per substituir-lo per 
un altre. En aquest taller ensen-
yarem com cuinar un fricandó, 
una sobrassada, una crema ca-
talana i més plats per llepar-se 
els dits, però sense necessitat 
de fer servir productes d’origen 
animal. T’hi animes?

Menjar d’ahir, d’avui i de sem-
pre. Farem aquelles receptes 
que només sentir-ne al flaire 
ja s’obre la gana, perquè ens 
dona ben estar i ens recorda la 
nostra infantesa amb els dinars 
a casa la iaia. Plats de la nostra 
tradició que mai no passaran 
de moda. Taller participatiu on 
es degustarà tot el que hi hau-
rem cuinat!
A càrrec d’Eulàlia Fargas

L’arròs és el cereal amb més 
importància i més consumit 
per l’espècie humana. És pre-
sent en pràcticament totes les 
cuines. És el segon cereal més 
cultivat del món i n’existeixen 
unes 10.000 varietats. Vine i 
treballarem varietats i usos de 
l’arròs, tècniques de coccions, 
fumets i caldos, receptes 
d’arrossos tradicionals i recep-
tes d’arrossos contemporanis!
A càrrec d’Eulàlia Fargas
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TALLERS DE LLENGUA TALLERS PUNTUALS DE CUINA I NUTRICIÓ

13. ANGLÈS DES DE 
ZERO 

14. ANGLÈS, UN PAS MÉS 
A LA GRAMÀTICA 

Dijous, de 19 a 20.30 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores) 

Dimarts, de 10.30 a 12 h
14 GENER > 17  MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Taller de llengua per a persones 
sense domini de l’idioma. Les 
classes inspiren a l’aprenentat-
ge fent que els aspectes bàsics 
de l’anglès siguin divertits, tot 
introduint la gramàtica i el voca-
bulari a través de vívides imat-
ges, converses i jocs. També 
se centrarà en la pronunciació i 
els accents mitjançant cançons 
i activitats. N’aprendreu sense 
adonar-vos-en.
A càrrec de Barcelona English 
Garden 

Qualsevol classe de llengua 
basada únicament en la gramà-

9. CUINAR AMB ESPÈCIES 12. ÀNEC VS POLLASTRE

10. RISOTTO DE QUINOA 
VS RISOTTO D’ARRÒS 

11. CALDERETA VS  
PAELLA

Dimarts, de 14 a 16 h
25 FEBRER > 17 MARÇ
Preu: 41,33 € (8 hores)     12 € 

Dissabte, de 10 a 13 h
14 MARÇ
Preu: 15,50 € (3 hores)     9 €  

Dissabte, de 10 a 13 h
18 GENER
Preu: 15,50 € (3 hores)     7 €  

Dissabte, de 10 a 13 h
15 FEBRER
Preu: 15,50 € (3 hores)     12 €  

Les espècies donen als nostres plats un gust únic i ens evoquen 
menjars d’altres països. Poden transformar un plat normal en un tot 
un plaer sensitiu. Si vols aprendre d’on venen, alguna curiositat i a 
fer-les servir, en receptes dolces i salades, aquest és el teu taller.  
A càrrec de Montse Medina

Aquest és un taller per a cuiners intrèpids, aspirants a cuiners, o, 
simplement, per a intrèpids de tastar noves receptes. En aquest 
duel veurem possibilitats ofertes per a cadascun i farem plats amb 
les seves parts més usades i uns altres que us deixaran amb la 
boca oberta. Us hi esperem!
A càrrec de Laurier Ngilimana

Hem sentit les receptes de ri-
sotto però sempre les imagi-
nem fetes amb amb arrossos. 
Avui és el dia de donar la volta 
a aquesta recepta i encabir-la 
amb les noves possibilitats 
d’avui dia.
És un taller que no voldràs per-
dre’t i segur que afegiràs aques-
ta nova recepta en el teu ventall 
de receptaris. T’hi esperem.
A càrrec de Laurier Ngilimana

En aquest taller aprendrem els 
detalls bàsics per a elaborar 
aquests plats tan saborosos i 
diferents trucs per a facilitar-nos 
la feina. Aquest és un taller re-
comanable per als amants del 
bon menjar i que gaudeixin 
menjant peixos i marisc. Us hi 
esperem amb moltes ganes!
A càrrec de Laurier Ngilimana  
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tica pot semblar una mica des-
concertant i poc interessant. 
Això és exactament el que no 
volem. Aprendreu vocabulari 
i expressió a través de jocs i 
converses interactives per mo-
tivar-vos i que aprendre anglès 
no sigui l’assignatura que ens 
falta. Vine a divertir-te! 
A càrrec de Barcelona English 
Garden
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15. SPEAKING ENGLISH 

18. ITALIÀ BÀSIC 

19. ITALIÀ, UN PAS MÉS 

20. CONVERSAZIONE 
ITALIANO 

22. APROFUNDIM EN 
ALEMANY 

16. LA GRAMMAIRE EST 
UNE CHANSON DOUCE 

17. CONVERSA  
FRANCÈS 

21. ALEMANY.  
AMPLIEM-NE LA BASE Dimecres, de 19.30 a 21 h

15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 19 a 20.30 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 19 a 20.30 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores) 

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 19 a 20.30 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimecres, de 16 a 17.30 h
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 17.30 a 19 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

En aquest taller repassarem 
l’actualitat, farem jocs de situa-
ció i activitats, sempre amb un 
caire divertit. 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

Taller adreçat a persones que 
tinguin coneixements molt bà-
sics de la llengua i vulguin re-
forçar-los. 
A càrrec d’Acadèmia Usik

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 i els verbs reflexius). 
Es profunditzaran els usos 
dels pronoms, els temps pas-
sats els verbs i del imperatiu. 
Aprendrem a fer sol•licituds de 
manera forma e informal, donar 
consells i expressar opinions 
sobre temes cotidians. Es farà 
ènfasi en el vocabulari de viat-
ges, menjar i oci. 
A càrrec de Filippo Eracli

Taller de conversa en italià des-
tinat a la practica oral de la llen-
gua. Parlarem sobre temes rela-
cionats amb la cultura italiana. 
Les converses seran en grup 
i cadascú podrà refrescar els 
seus coneixements o adquirir 
de nous. Per fomentar la con-
versa, en aquest taller es trac-
ten alguns temes de gramàtica, 
només per entendre aspectes 
puntuals de la llengua, de la for-
ma i de l’estructura.
A càrrec de Filippo Eracli

Ja tenim una bona base d’ale-
many, ja n’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 taller 
farem exercicis per consolidar 
tots el temes de la gramàtica 
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

Les cançons són una eina lúdi-
ca i, a la vegada, molt útil per 
repassar les bases de la gramà-
tica francesa. En aquest taller 
interactiu 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 on ens comunicarem per 
millorar la nostra base de fran-
cès. És necessari tenir coneixe-
ments de francès que permetin 
mantenir una conversa fluïda 
sobre temes d’actualitat i de la 
vida quotidiana. 
A càrrec de Marie Nuc

Ja ens podem presentar i parlar 
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 al-
tra, amb nou vocabulari útil i 
rellevant per al dia a dia. Weiter 
geht’s!
A càrrec de Connectum
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TALLERS DE CULTURA 

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

26. ESCRIPTURA 
CREATIVA 

29. CONEGUEM 
L’ÒPERA 

30. DONES ARTISTES EN 
LA HISTÒRIA DE L’ART  

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

25. IL•LUMINANT L’ART 
IMPRESSIONISTA 

Dilluns, de 10 a 11.30 h
13 GENER > 16 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 12 a 13.30 h 
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
15 GENER > 18 MARÇ 
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dijous, de 10.30 a 12 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dilluns, de 17.30 a 19 h
13 GENER > 16 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dilluns, de 19 a 20.30 h
13 GENER > 16 MARÇ
Preu: 77,50 € (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, i s’exami-
narà en detall la vida i obra dels 
pintors, escultors i arquitectes 
més importants del segle XV i 
XVI; és el cas de Michelangelo, 
Leonardo, Raffaello, Brunelles-
chi i Donatello, entre d’altres. 
L’objectiu d’aquest taller és 
aportar una perspectiva global 
sobre l’evolució i el context his-
tòric d’aquest període i adquirir 
un coneixement profund i acla-
ridor d’aquest moment artístic 
tan determinant per al pensa-
ment i l’art europeu posterior.   
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

A través de la pràctica i de la 
posada en comú dels nostres 
textos, descobrirem les estra-
tègies i recursos dels escriptors 
que més ens agraden. Veurem 
que res és fruit de la casualitat. 
A través de la pràctica, analit-
zarem els nostres manuscrits 
perquè aconsegueixin explicar 
allò que tenim dins i que volem 
treure a la llum. Cada setmana 
ens proposarem un text propi a 
partir d’exercicis i jocs creatius. 
Escriure i compartir l’escriptura, 
en definitiva.
A càrrec de Patricia Font

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 tre-
ballar. Posteriorment, a la se-
gona part, s’exemplificaran els 
conceptes amb la projecció de 
diversos materials audiovisuals.
A càrrec de Joan Martínez 
Colás

Les dones artistes són les grans 
desconegudes en la història de 
l’art. Des de l’antiguitat van ser 
moltes les dones que van deci-
dir dedicar-se a la creació artís-
tica, però molt poques les que 
van ser reconegudes en el seu 
temps. Descobrirem algunes 
d’aquestes grans i oblidades 
dones i també com van aconse-
guir vèncer els molts obstacles 
que els van posar per a poder 
exercir el seu art. Farem un re-
corregut per la vida i obra de les 
principals pintores conegudes i 
no tant, a partir de l’edat mitjana. 
A càrrec d’Alicia Bienert 

En què consisteix aquesta mis-
teriosa fascinació que expe-
rimentem quan estem davant 
d’una veritable obra d’art? Com 
poden algunes creacions can-
viar la nostra visió del món? En 
aquest taller realitzarem un reco-
rregut teòric a través de les obres 

En la segona meitat del segle 
XIX naixia a França un dels co-
rrents pictòrics més importants 
de la història de l’art: l’impressio-
nisme. Per primera vegada, els 
artistes van crear les seves pin-
tures basant-se en la subjectivi-
tat, la percepció, les emocions i 
l’ús lliure del color, traslladant a 
la tela una realitat sensible plena 
de llum i dinamisme.
En aquest taller descobrirem les 
principals figures que van prota-
gonitzar el sorgiment d’aquest 
nou corrent pictòric, el qual obri-
ria les portes a la pintura moder-
na i contemporània.
A càrrec de Maria Concetta 
Marino
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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, i fins a les obres d’ar-
tistes moderns i contemporanis, 
aprofundirem en les motivacions 
que han conduït cada artista a 
portar a terme la seva pròpia re-
volució personal i estilística. 
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

VISITA ELS MUSEUS  
DE BARCELONA 
27. GRUP 1 

28. GRUP 2 

Dimecres, d’11 a 12.30 h
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)     20 € 
aproximadament en concepte 
d’entrades

Dimecres, de 12.30 a 14 h
15 GENER > 18 MARÇ 
Preu: 77,50 € (15 hores)     20 € 
aproximadament en concepte 
d’entrades

A càrrec de Maria Concetta 
Marino

A càrrec de Maria Concetta 
Marino
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TALLERS DE COS I MENT

31. HISTÒRIES DE CINEMA 

41. TAI-TXÍ 

Dijous, de 19 a 20.30 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts i dijous, de 10 a 11 h
14 GENER > 19 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)

Al llarg de la història del cinema i en diferents parts del món tro-
bem temàtiques, arquetips i formats cinematogràfics que es repe-
teixen: l’amor impossible, el malestar corporal, la joventut rebel, el 
cinema dins del cinema, les metàfores de règims dictatorials, i la 
frontera entre realitat i representació. En aquest taller volem fer un 
recorregut a través d’aquestes temàtiques, amb la intenció d’en-
tendre quins conflictes han preocupat a diferents creadors audio-
visuals en temps i espais diferents. Analitzarem també les bases 
del llenguatge audiovisual: el so, els valors del pla, la composició, 
l’ús de la paraula...
A càrrec de Sofia Esteve

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià
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GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA 

39. GRUP 1 

32. GRUP 1 

34. GRUP 3 

40. GRUP 2 

33. GRUP 2 

35. GRUP 4 

36. GRUP 5 

Dilluns i dijous, de 18 a 19 h
13 GENER > 19 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)

Dilluns, de 10 a 11 h 
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 51,67 € (10 hores) 

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 51,67 € (10 hores) 

Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 51,67 € (10 hores)

Dilluns, d’11.15 a 12.15 h 
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 51,67 € (10 hores) 

Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 51,67 € (10 hores) 

Dimecres, de 10 a 11 h 
15 GENER > 18 MARÇ 
Preu: 51,67 € (10 hores) 

A càrrec de Cristina Roldán

A càrrec de Mireia Ortuño

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 i evita el mal d’esque-
na i la incontinència urinària. A càrrec de Cristina Roldán

A càrrec de Mireia Ortuño

A càrrec de Marta Álvarez

A càrrec de Mireia Ortuño

37. PILATES MATÍ 

38. PILATES TARDA 

Dilluns, de 12.15 a 13.15 h
13 GENER > 16 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

Divendres, de 19.30 a 21 h
17 GENER > 20 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)  

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

43. BALLS LLATINS 

42. GIMNÀSTICA SUAU 

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

Dimarts i dijous, d’11 a 12 h
14 GENER > 19 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)

Les classes de balls llatins estan 
pensades per venir a aprendre i 
divertir-se ballant diferents estils 
musicals de forma individual. A 
cada sessió es treballa una mo-
dalitat de ball diferent, s’aprenen 
els passos bàsics i es practi-
quen duent a terme una coreo-
grafia final. S’hi treballa: salsa, 
txa-txa-txa, bachata, merengue, 
tango, kizomba i samba.
Activitat amb opcions de conci-
liació familiar: Dansa creativa P3. 
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

Mantenir-se actiu és quelcom 
que ens proporciona benestar i 
ens ajuda a acceptar els canvis 
que es van produint al cos amb 
el pas dels anys.
Amb uns exercicis de mobilitat, 
coordinació i equilibri adaptats, 
interactuarem amb els altres 
participants i ens motivarem 
amb el ritme de la música.
Així, doncs, treballarem des d’un 
objectiu físic, però també social, 
on podrem compartir una bona 
estona, deixar-nos anar i enten-
dre millor el nostre cos.
A càrrec de Cooperativa Cos

Fo
to

 ©
 V

la
di

m
ir 

Pu
st

ov
it



TALLERS TALLERS14 15

45. TXIKUNG 

47. IOGA PER 
DESCONNECTAR 

48. REEDUCACIÓ DEL 
MOVIMENT I LA POSTURA 
CORPORAL 

52. DIBUIX I PINTURA –  
FIGURA DEL COS HUMÀ  

44. ESQUENA SANA 

50. AUTOCONEIXEMENT 
MITJANÇANT EL  
COACHING  

51. DANCEHALL  
(de 18 a 29 anys)

49. BODY BALL 

53. ESBÓS DE LA FIGURA 
HUMANA 

46. ESTIRAMENTS 

Dimarts, de 19 a 20.30 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dijous, de 14.15 a 15.15 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

Dijous, de 19.30 a 21 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 18 a 20 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)    17€

Dimarts, de 18.30 a 20 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores) 

Divendres, de 19 a 20.30 h
17 GENER > 20 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)  

Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
15 GENER > 18 MARÇ 
Preu: 51,67 € (10 hores)

Divendres, de 17.30 a 18.30 h
17 GENER > 20 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)  

Dijous, de 10 a 12 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores) 

Dimecres, de 17.30 a 19 h
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

En aquest taller aprendrem mo-
viments bàsics de Txikung, una 
eina saludable d’origen xinès 
que té en compte aspectes 
relacionats amb la medicina 
tradicional xinesa i harmonitza 
el cos i la ment tenint present 
l’ambient i la natura. Física-
ment, ens ajuda a treballar la 
postura, les articulacions, la co-
lumna i l’equilibri, tot tonificant 
músculs, tendons i lligaments. 
A càrrec d’Àsia Salud

A càrrec Lucía Campàs

Tots hem tingut algun cop mal 
d’esquena o a les articulacions. 
A vegades, problemes més 
greus com poden ser desvia-
cions de la columna, vertígens i 
migranyes, ciàtica, genolls tren-
cats… Tots aquests problemes 
es poden prevenir, millorar i , 
fins i tot, corregir totalment mit-
jançant una bona col•locació del 
cos. Aquest taller és una disci-
plina indicada per a qualsevol 
edat que dota d’una base física 
fonamental per a desenvolupar 
les tasques diàries.
Mitjançant exercicis senzills, re-
eduquem el cos i l’ensenyem a 
treballar correctament.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

En aquest taller treballarem el 
món del dibuix i la pintura par-
tint del nivell que necessiti cada 
persona, tant per al que s’hi ini-
cia per primera vegada com per 
a la gent que ja hi ha treballat 
i té més ganes d’aprofundir-hi. 
Aquest trimestre treballarem 
la temàtica del cos humà. Es 
realitzaran diferents exercicis 
a partir del model i les correc-
cions seran individuals. A partir 
de la figura, aprendrem a com-

Pateixes mal d’esquena, tens 
les cervicals carregades o 
et molesten les lumbars? En 
aquest taller treballarem la to-
nificació i l’elasticitat per tal 
que les nostres activitats quo-
tidianes es desenvolupin amb 
normalitat i millorem la salut de 
l’esquena.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

Amb aquest taller treballarem 
per a recórrer un camí segur, 
enfocat a generar transforma-
ció i a aconseguir resultats en 
tot allò que té relació amb la 

El dancehall és un ball d’arrels 
jamaicanes ple d’energia i sig-
nificat. Suarem la samarreta 
descobrint aquest gènere que 
arrasa al districte i més enllà.
A càrrec d’Esmeralda Sanchez 

Taller de ball individual. En cada 
sessió ballarem un estil musi-
cal diferent de forma individual: 
salsa, txa-txa-txa, bachata, me-
rengue, tango, lindy hop, rock & 
roll, charleston, entre d’altres. 
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

En aquest curs prendrem con-
tacte amb el dibuix ràpid de la 
figura humana. Buscarem la 
manera d’explicar les formes i 
postures del cos humà amb un 
llenguatge propi, tot gaudint del 
procés d’aprendre.   
A càrrec de Glòria Vives

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià
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TALLERS CREATIUS

pondre, simplificar, entendre 
com es plasma el volum i a 
captar les delicadeses del cos 
nu. 
A càrrec de Núria Boix

intel•ligència emocional i la 
gestió personal. Es tracta que 
les persones trobin per elles 
mateixes allò que els permetrà 
viure la seva vida de forma més 
conscient, augmentant expo-
nencialment les seves capaci-
tats de gestió emocional. 
A càrrec de Joan Miquel
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TALLERS D’INFORMÀTICA I FOTOGRAFIA 

57. SUMI-E. PINTURA I ESTÈTICA JAPONESA 

54. PINTURA CREATIVA 

Divendres, de 10.30 a 13 h
17 GENER > 6 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)     20€

Dijous, de 12.05 a 14.05 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores) 

Introducció a la tècnica Sumi-E, l’estètica japonesa wabi-sabi i els 
principis estètics de l’obra zen. Sumi-E ensenya la importància de 
mantenir la concentració, per tal d’experimentar com el buit i l’es-
pai en blanc alliberen la imaginació i afavoreixen l’esperit creatiu a 
través d’una pinzellada. Amb el pinzell, l’aiguada i la tinta negra, 
ens endinsarem en l’actitud del pensament oriental. Aprendrem 
des de l’observació i la pràctica dels motius clàssics de la cultura 
japonesa i el paisatge d’hivern. 
A càrrec d’Anna Maria Llagostera 

Proposem un taller de pintura 
lliure on podrem experimentar 
diferents tècniques pictòriques. 
Treballarem amb diferents for-
mats, aprofundint en les capa-
citats expressives de cadascú i 
gaudint del procés com a camí 
d’aprenentatge. 
A càrrec de Glòria Vives
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RESTAURACIÓ DE 
MOBLES 

55. GRUP 1 

56. GRUP 2 

Dijous, de 17 a 19 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)    14 € 

Dijous, de 19 a 21 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)    14 € 

A càrrec d’Helena Riera

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

A càrrec d’Helena Riera

58. UN PAS MÉS A 
L’EXCEL I 

59. DISSENYA EL TEU 
ÀLBUM FOTOGRÀFIC 

60. FOTOGRAFIA AMB 
SMARTPHONE 

Dimecres, de 16 a 17.30 h
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimecres, de 10.15 a 11.45 h
22 GENER > 18 MARÇ
Preu: 69,75 € (13,5 hores)

Dijous, de 12 a 13.30 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores) 

Excel s’ha convertit en una eina 
indispensable gairebé per a 
qualsevol sector professional, 
amb diferents usos i nombro-
ses opcions. Permet calcular, 
escriure, emmagatzemar i orga-
nitzar informació tant numèrica 
com de text. El curs va dirigit 
a qui vulgui iniciar-se en l’ús 
d’aquesta important eina. Amb 
aquest senzill curs d’Excel bà-
sic totalment pràctic podràs 
aprendre des de simples sumes 
a crear horaris amb taules i ges-
tionar una comptabilitat casola-
na. Practicarem l’ús i el format 
de les cel•les. També aprendràs 
a insertar gràfics i imatges. 
A càrrec de Maria Martínez

Realitzarem una anàlisi dels ti-
pus d’àlbums digitals que po-
dem realitzar i els seus principals 
avantatges pel que fa a la quali-
tat i als acabats. Una vegada triat 
el format que desenvoluparem, 
treballarem amb la seva maque-
tació, en aquesta fase, buscarem 
les narratives de les nostres fo-
tografies, aprendrem a incloure 
textos i estudiarem les tècniques 
bàsiques de disseny per a acon-
seguir un àlbum personalitzat, 
professional i únic.

Taller on treballarem la foto-
grafia d’una manera molt fàcil, 
amb diferents aplicacions que 
podem tenir en el nostre smar-
tphone. Aprendrem algunes 
lleis de composició, enquadra-
ment, llum, etc, per prendre mi-
llors fotografies de retrat, grup, 
paisatge o viatge. Posarem 
en pràctica la posterior edició 
amb aplicacions com ara Snap-
seed, aprendrem a posar filtres 
i a muntar les fotografies 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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Aquest taller és una continuació 
del taller “Com crear el teu àl-
bum digital”. 
A càrrec de Luis Gimenez
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TALLERS PER A GENT GRAN (+60 ANYS)

Fo
to

 ©
 d

en
iz-

al
tin

da
s

IOGA 
63. GRUP 1 

66. GRUP 4 64. GRUP 2 

65. GRUP 3 

67. GRUP 5 

Dilluns, de 10 a 11 h
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 42,59 € (10 hores)

Dimecres i divendres, 
d’11.05 a 12.05 h
15 GENER > 20 MARÇ 
Preu: 85,18 € (20 hores)

Dilluns, d’11 a 12 h
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 42,59 € (10 hores) 

Dimecres i divendres, 
de 10 a 11 h
15 GENER > 20 MARÇ
Preu: 85,18 € (20 hores)

Dimecres i divendres, de 
12.10 a 13.10 h
15 GENER > 20 MARÇ 
Preu: 85,18 € (20 hores)

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

68. ESTIRAMENTS PER A 
PERSONES GRANS 

61. TRAIEM SUC A 
L’ORDINADOR I 

62. TRAIENT SUC DEL 
MEU MÒBIL I  

Dimecres i divendres, 
de 12 a 13 h
15 GENER > 20 MARÇ 
Preu: 85,18 € (20 hores)

Dijous, de 16.30 a 18 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dijous, de 18.10 a 19.40 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

Si ja ets usuari o usuària de 
l’ordinador, ja utilitzes correu 
electrònic i Internet, però vols 
avançar en el coneixement de 
les possibilitats de l’ordinador, 
aquest és el teu taller! Treba-
llarem diferents temes com ara 
Word, la gestió d’arxius i carpe-
tes (cercar, copiar, moure, reta-
llar i crear) entre carpetes i uni-
tats de disc, entre l’ordinador i 
el mòbil, o amb una memòria 
USB i eines de Google (calen-
dari, núvol, mapes, etc). Prac-
ticarem amb el correu electrò-
nic, l’ús i la gestió avançada de 
l’agenda de contactes, creant 
etiquetes per classificar i no 
perdre cap correu, esborrar his-
torial de recerques i privacitat, i 
navegar d’incògnit.
A càrrec de Maria Martínez

El taller vol donar a conèixer 
les possibilitats que té un te-
lèfon intel•ligent. Aprendrem 
la personalització de la seva 
aparença o la configuració de 
comptes de correu, xarxes so-
cials... També aprendrem a des-
carregar-nos aplicacions útils i 
en provarem algunes relaciona-
des amb la informació, comuni-
cació i l’entreteniment. I, si tens 
el mòbil ple i no pots fer més 
fotos o instal•lar-hi aplicacions 
noves, veurem quins elements 
ocupen més espai i com podem 
fer neteja d’arxius innecessaris 
i aplicacions que no fem servir. 
Cal portar un smartphone amb 
connexió a Internet pròpia.
A càrrec de Maria Martínez

Es necessiten coneixements ele-
mentals de francès que permetin 
presentar-se, explicar gustos, 
parlar de passatemps i, en gene-
ral, poder expressar-se, encara 
que de manera molt bàsica, so-
bre temes diversos. Es treballarà 
sobretot l’expressió oral, però 
també es revisaran conceptes 
gramaticals.

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, s’hi 
aniran introduint nous conceptes 
gramaticals amagats a través 
de jocs i notícies del dia a dia. 
Atès que el nivell és elemental 
alt, s’han de tenir determinades 
nocions consolidades d’aquesta 
llengua per poder participar-hi. 
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FRANCÈS 

ANGLÈS CONVERSA

69. GRUP DILLUNS

71. GRUP DILLUNS

70. GRUP DIJOUS 

72. GRUP DIVENDRES 

Dilluns, de 17 a 18.30 h
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 63,89 € (15 hores)

Dilluns, de 19 a 20.30 h
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu: 63,89 € (15 hores)

Dijous, de 17 a 18.30 h
16 GENER > 19 MARÇ 
Preu: 63,89 € (15 hores)

Divendres, de 10.30 a 12 h
17 GENER > 20 MARÇ
Preu: 63,89 € (15 hores)

A càrrec de Florence Tessier.

A càrrec de Barcelona English 
Garden

A càrrec de Florence Tessier.

A càrrec de Barcelona English 
Garden

73. ANGLÈS. LET’S TALK! 

Dimarts, de 17 a 18.30 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 63,89 € (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
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74. PINTURA

Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 85,18 € (20 hores)

A partir del color o els grafis-
mes creem les nostres obres. 
L’oli, l’aquarel•la, el pastell o el 
carbonet, llapis o tinta... són les 
nostres eines per treballar i ex-
pressar. Després d’una xerrada 
prèvia amb cada alumne, to-
thom podrà escollir la tècnica i 
temàtica més convenient o que 
més l’atregui i s’anirà acompan-
yant cada persona segons el ni-
vell i les necessitats que tingui. 
Un curs per compartir estones 
agradables amb els companys, 
per treballar, aprendre i, el més 
important, gaudir i enriquir-se 
amb el món del color!
A càrrec de Núria Boix

DIBUIX I PINTURA 

MEMÒRIA 

75. GRUP 1 

77. GRUP 1 

76. GRUP 2 

78. GRUP 2 

Dimecres, de 16 a 18 h
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 85,18 € (20 hores)

Dijous, d’11.30 a 12.30 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 42,59 € (10 hores)  

Dimecres, de 18.05 a 20.05 h
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 85,18 € (20 hores)

Dijous, de 12.30 a 13.30 h
16 GENER > 19 MARÇ
Preu: 42,59 € (10 hores)  

A càrrec d’Isabel Feliu

A càrrec de l’Associació Esportiva de Sarrià

A càrrec d’Isabel Feliu

A càrrec de l’Associació Esportiva de Sarrià
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TALLERS INFANTILS, FAMILIARS  
I PER A ADOLESCENTS

81. DANSA CREATIVA 
(cursant P3) 

Dimarts de 17.30 a 18.30 h 
14 GENER > 17 MARÇ
Preu: 30,47 € (10 hores)
Activitat amb opcions de conci-
liació familiar: balls llatins. 
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

Taller de sensibilització musi-
cal per a famílies amb bebès. A 
través del cant, la percussió, el 
moviment i els contes fomentem 
el vincle entre adults i infants do-
nant eines per tal que els pares i 
les mares ho puguin desenvolu-
par a les seves llars.

En aquesta edat de descober-
ta facilitarem una millor relació 
dels nens i nenes amb el menjar 
a través de la manipulació di-
recta d’aliments diversos i de la 
pràctica de diverses maneres de 
coure’ls i presentar-los guanyant 
més autonomia a la cuina. 
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BABY MUSIC 
(de 0 a 3 anys) 

PETITS CUINERS 

79. GRUP DILLUNS

82. Petits cuiners 
(cursant 1r i 2n)

80. GRUP DIMECRES 

83. Petits cuiners 
(cursant 3r i 4t) 

Dilluns, de 16.30 a 17.30 h
13 GENER > 16 MARÇ 
Preu adult + 1 o 2 infants: 
41,33 € (8 hores)
Preu  adult + 3 o més infants: 
82,67 € (8 hores)

Dimecres, de 17.30 a 18.30 h 
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 30,47 € (10 hores)     15 €

Dimecres, de 16.30 a 17.30 h
15 GENER > 18 MARÇ
Preu adult + 1 o 2 infants: 
51,67 € (10 hores)
Preu  adult + 3 o més infants: 
103,33 € (10 hores)

Dimecres, de 18.45 a 19.45 h 
15 GENER > 18 MARÇ
Preu: 30,47 € (10 hores)     15 €

A càrrec de Merche Handrich

A càrrec de Carlota Gurri

A càrrec de Laia Camps.

A càrrec de Carlota Gurri 



TALLERS 22

TALLERS PUNTUALS DE CUINA PER FAMÍLIES

85. AVUI FAIG JO EL 
SOPAR 
(cursant 5è o 6è)

87. GALETES MIRALL 
AMB SORPRESA
(a partir de 5 anys) 

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
13 GENER > 16 MARÇ
Preu: 30,47 €  (10 hores)    14 €

Dissabte, de 10.30 a 12.30 h
25 GENER
Preu adult + 1 o 2 infants : 
10,33 € (2 hores)     8 €
Preu adult + 3 o més infants: 
20,67 € (2 hores)     16 €

En aquest taller es prepararan 
plats amb productes de tem-
porada. Elaborarem plats per 
fer un bon sopar cada dia de la 
setmana. 

Aquest taller no es per fer ga-
letes senzilles. Tenim un repte! 
Volem fer la galeta mirall més 
bonica de totes, plena de sor-
preses i colors. Famílies, pre-
pareu-vos per passar un matí 
d’allò més entretingut! 
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84. FISIOTERÀPIA 
RESPIRATÒRIA INFANTIL 
(0 a 4 anys) 

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
16 GENER > 20 FEBRER
Preu adult + 1 o 2 infants: 
31 € (6 hores)
Preu  adult + 3 o més infants: 
62 € (6 hores)

Amb l’arribada del fred  i canvis 
de temps, així com les guar-
deries i escoles, és fàcil que 
també arribin les infeccions 
respiratòries. Aquest taller està 
destinat a donar eines a les fa-
mílies per entendre què és la fi-
sioteràpida respiratòria infantil, 
obtenir consells d’higiene i per 
aprendre a descongestionar les 
vies respiratòries sense cau-
sar dolor. D’aquesta manera, 
creant un vincle família-profes-
sional, podem millorar el con-
fort dels infants i resoldre els 
dubtes que puguin sorgir. 
A càrrec de Cooperativa Cos

TALLERS 23

88. CREA LA TEVA PIZZA FAMILIAR 
(a partir de 4 anys) 

Dissabte, de 10.30 a 12.30 h
29 FEBRER
Preu adult + 1 o 2 infants : 10,33 € (2 hores)     7 €
Preu adult + 3 o més infants: 20,67 € (2 hores)     14 € 

No us agradaria tenir la vostra pizza familiar feta tenint en compte els 
gustos de tota la família? Vine i utilitza la teva imaginació per crear la 
teva pizza familiar, aquella amb la qual gaudiras i te la podràs menjar 
amb tota la família! 
A càrrec de Laurier Ngilimana 

Aquest hivern teniu l’oportunitat d’aprendre com s’organitza un 
conreu anual i quines són les associacions i relacions reproducti-
ves dels cultius a l’hort. Aquests tallers es fan conjuntament amb 
les famílies que participen al projecte d’Hort al Balcó del Vil•la Flo-
rida. Els tallers tindran 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.

TALLERS DE L’HORT AL BALCÓ

89. L’HORT A L’ HIVERN: 
ROTACIONS I ASSOCIA-
CIONS DE CULTIUS

90. LA BIODIVERSITAT A 
L’HORT: CULTIU I 
REPRODUCCIÓ DE 
PLANTES COMPANYES

Dilluns, de 14.30 a 16.30 h
20 GENER
Preu: 14,33 € (2 hores)

Dilluns, de 14.30 a 16.30 h
2 MARÇ  
Preu: 14,33 € (2 hores)

En aquesta formació aprendrem 
a planificar el nostre hort per als 
propers cultius d’hivern, així com 
l’associació entre les diferents 
plantes i les rotacions de cultiu 
per a l’aprofitament efectiu de la 
terra.
A càrrec de Tarpuna Cooperativa

S’apropa l’estació més fructífera 
de l’any i hem d’encabir les di-
ferents varietats de plantes que 
podrem començar a cultivar. La 
pol•linització és una qüestió clau 
de cara a aconseguir un major 
rendiment del nostre trosset de 
terra. En aquest taller aprendrem 
nocions sobre les relacions re-
productives dels cultius. 
A càrrec de Tarpuna Cooperativa 

Fo
to

 ©
 H

or
t a

 l’
hi

ve
rn

Fo
to

 ©
 b

or
is

-s
m

ok
ro

vi
c

Fo
to

 ©
 s

he
ri 

si
lv

er

Fo
to

 ©
 G

eo
rg

ia
 d

e 
Lo

tz

86. DANCEHALL  
(de 12 a 16 anys)

Dimecres, de 18.45 a 19.45 h
15 GENER > 18 MARÇ 
Preu: 30,47 € (10 hores)
A càrrec d’Esmeralda Sanchez



ACTIVITATS 25

VEUS. CICLE DE MÚSICA DE PETIT FORMAT

VERDE RAMA

Dijous, 20 de febrer, 
a les 19.30 h 

Verde Rama són en Marc Búr-
dalo i la Candela Escobar. Junts 
han creat el projecte Jardín de 
Romances, que neix de la ne-
cessitat i la voluntat de tornar a 
dotar de vida, oralitat i música 
la poesia de tradició oral dels 
segles XII-XV, recopilada al “ro-
mancer antic”. Així, doncs, els 
seus dos integrants busquen, 
cadascun mitjançant el domini 
del seu llenguatge expressiu, 
dotar de sentit aquesta tasca.

Ells són: Candela Escobar (veu) 
i Marc Búrdalo (a la guitarra)

G

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

Escalfem l’hivern amb un cicle musical de caire intimista. Deixeu-
vos seduir pels sons més propers i les veus més delicades, que 
us acompanyaran per delectar-vos amb estils musicals molt dife-
rents. Hi trobareu formacions de músics, artistes emergents i d’al-
tres amb una llarga trajectòria a dalt dels escenaris.
Gaudiu del cicle Veus!

Reserva la teva taula per no perdre’t cap actuació! A partir del 
4 de desembre al centre cívic, trucant al 932546265, o enviant 
un correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat, tot indicant-hi el 
teu nom i cognoms i el nombre d’acompanyants.
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BIRDS

Dijous, 13 de febrer, 
a les 19.30 h 

Birds és una banda formada per 
Alex Dee, Shapie Wells i Adri 
González.  
A partir de diferents influències 
del pop, el soul, el jazz i R&B, 
que cadascun dels components 
aporta a aquest trio, Birds ens 
interpreta de manera íntima, 
amb aquella complicitat que 
els caracteritza, versions d’Al 
Green, Corinne Bailey Rae, Prin-
ce, Bob Marley...entre d’altres.

Ells són: Shapie Wells i Alex 
Dee (veus) i Adri González 
(teclat elèctric).
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ACTIVITATS 26

MARTA CASCALES & 
CARLA GIMENO

Dijous, 27 de febrer, 
a les 19.30 h 

Marta Cascales és una pianista 
i compositora barcelonina que 
amb només 27 anys ha aconse-
guit fer-se un nom en el sector 
musical, tant en l’àmbit nacional 
com en l’internacional. La seva 
música, amb el piano com a 
protagonista, es troba en la pre-
ciosa línia difuminada entre allò 
clàssic i modern. Per a aquesta 
ocasió, uneix forces amb la veu 
única i captivadora de la Carla 
Gimeno, cantant del grup The 
Crab Apples, que compartirà en 
primícia les seves cançons més 
intimistes. 
Les dues artistes, tot i venir 
d’estils molt diferents, oferiran 
un repertori conjunt amb com-
posicions d’ambdues, creant un 
diàleg entre el piano, la veu i allò 
que no es pot dir només amb pa-
raules.

Elles són: Carla Gimeno (veu) i 
Marta Cascales (piano) 

G

ITINERARIS CULTURALS

Els itineraris ens permeten conèixer els parcs, els carrers, els edificis 
i la història del nostre entorn més proper. Apunta’t a aquestes visites 
guiades i descobriràs llocs que et sorprendran i que tens més a prop 
del que penses.

Inscripcions a partir del 4 de desembre: al centre cívic de mane-
ra presencial, i en línia a https://vflorida.inscripcionscc.com. 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. 
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ACTIVITATS 27

LA BARCELONA DELS 
GREMIS EN L’EDAT 
MITJANA

SANTA EULÀLIA, ANTIGA 
PATRONA DE BARCELONA

LA BARCELONA DE LES 
DONES

Dimecres, 22 de gener, 
a les 10.30 h
Preu: 12,78 € (3 hores) 

Dimecres, 5 de febrer, 
a les 10 h
Preu: 12,78 € (3 hores) 

Dimecres, 4 de març, 
a les 10.30 h
Preu: 8,52 € (2 hores)

Les agrupacions d’artesans de-
dicats a un ofici acostumaven a 
instal•lar-se en un mateix carrer 
i s’organitzaven de forma coope-
rativa amb les seves pròpies or-
denances. Alhora, formaven part 
de les confraries, associacions 
de caràcter religiós, benèfic i so-
cial que estaven sota advocació 
d’un sant protector, el seu patró. 
Passejarem per Ciutat Vella, pels 
barris de Sant Pere, la Ribera i el 
Gòtic, on molts dels seus carrers 
han matingut el nom de l’ofici 
que s’hi portava a terme: viga-
tans, carders, cotoners, argen-
teries..., i comprovarem el gran 
poder polític i econòmic que van 
aconseguir els diferents gremis 
en la Barcelona medieval.
A càrrec d’Alicia Bienert

Amb aquesta passejada co-
neixerem el vincle de Santa Eu-
làlia amb la ciutat de Barcelona 
d’ençà que fou escollida patrona 
oficial. Descobrirem els seus orí-
gens romans, el seu llarg i tor-
tuós martiri pels diferents carrers 
de la ciutat antiga, així com la 
seva presència en edificis em-
blemàtics com l’Ajuntament de 
Barcelona, la Cripta de la Cate-
dral de Barcelona, la plaça del 
Padró, etc.
A càrrec de Carolina Chifoni.

Amb aquest itinerari recorrerem 
alguns dels espais de Barcelona 
on encara podem seguir les pe-
tjades de les dones que, temps 
enrere, hi van desar la seva em-
premta. Artesanes, nobles, mon-
ges, prostitutes, escriptores o 
artistes de cabaret en seran les 
grans protagonistes.
A càrrec d’Alba Casaramona
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VIOLETA TELLO GRAU

Dijous, 5 de Març, 
a les 19.30 h 

La Violeta Tello ens presenta 
el seu nou disc Música Bruja, 
basat en una investigació prè-
via sobre dones compositores. 
El disc narra (mitjançant dife-
rents poemes cantats) diver-
sos moments en la vida d’una 
nena, des que neix fins que es-
devé una dona. En les últimes 
cançons del disc la protagonis-
ta envelleix i mor. L’acompanya 
als teclats i a l’electrònica en 
viu en Víctor Valiente (productor 
del disc i músic de Standstill, 
Delafé, Mucho i Sidonie).

Ells són: Violeta Tello Grau 
(veu) i Víctor Valiente (teclats i 
electrònica en viu)
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ACTIVITATS 28

EXPOSICIONS 

ESCOLTA AL LLOP

LA INDÚSTRIA AL 
DISTRICTE DE SANT 
ANDREU DE BARCELONA: 
La Fabra i Coats anys 
1940-50

Del 2 al 31 de gener

Del 3 al 28 de febrer

Lluís Morera Bastidas, veí del ba-
rri de Sarrià i amant dels animals 
i l’excursionisme, va estudiar fo-
tografia a l’acadèmia IMAGIC de 
Barcelona i és membre d’ACAF, 
Associació Colomenca d’Afi-
cionats a la Fotografia. Aproxi-
madament fa 15 anys, va tenir 
l’oportunitat de fotografiar llops 
en semi-llibertat, i des de llavors 
aquests animals li han robat l’àni-
ma. Ha publicat el llibre: El llop 
i els humans. Passat i present a 
Catalunya, escrit pel biòleg Jo-
sep Maria Massip de Banyoles, 
i en diverses revistes de natura i 
diaris de Girona. L’exposició “Es-
colta el Llop” està formada per 
fotografies en blanc i negre, amb 
frases de reflexions dels indis 
nordamericans i fotografies en 
color amb frases reivindicatives 
sobre la naturalesa i la dona.

A càrrec de Lluís Morera (avi llop).

El vestíbul del centre cívic es vesteix diferent cada mes, gràcies a 
la varietat de propostes d’exposicions que acollim. Informa-te’n 
al taulell i, si tens alguna proposta, no dubtis en consultar-nos-la!

Aquest treball, fet entre cinc fo-
tògrafs i la importantíssima im-
plicació de l’Associació Amics 
de la Fabra i Coats, va requerir 
durant el 2015 de l’obtenció de 
permisos de fotografia al Mu-
seu de la Ciència i la Tècnica 
de Terrassa, a l’Ajuntament de 
Manlleu per accedir a la ca-
sa-museu de la colònia tèxtil de 
Borgonyà, i a les instal•lacions 
del magatzem, sala de calderes 
i carrers del recinte de la Fabra 

8-M: CRÒNICA D’UNA 
VAGA FEMINISTA

Del 2 al 31 de març 

Des de finals dels anys setanta, 
cada 8 de març és 8 de març, Dia 
de la Dona Treballadora. El movi-
ment feminista ha anat avançant 
en la defensa de la igualtat de 
gènere. L’any 2017, les feminis-
tes argentines van sembrar la lla-
vor d’una vaga global de dones, 
però a l’Estat espanyol, sense el 
suport dels sindicats majoritaris, 
només es va poder fer un assaig 
general. Enguany, finalment amb 
el suport de CGT, CNT, IAC, In-
tersindical-CSC, COS i alguns 
partits polítics, el 8-M va donar 
visibilitat a la causa de les per-
sones que s’identifiquen com a 
dones en forma de vaga feminis-
ta. Una aturada laboral i, sobre-
tot, de cures, que es calcula que 
va mobilitzar 600.000 persones a 
Barcelona i més de cinc milions 
arreu de l’Estat espanyol. 

A càrrec d’Estefania Bedmar, 
Claudia Frontino i Helena Roura, 
fotògrafes del col.lectiu Deriva 
(abans col•lectiu d’acció perio-
dística SomAtents)

ACTIVITATS 29

i Coats de Barcelona, per on va 
circular un automòbil Citröen de 
l’època, que ens va facilitar un 
bon amic de l’antic cap de man-
teniment de la fàbrica tèxtil. Hi 
van col•laborar dues compan-
yies de teatre amateur (Arsènic 
Teatre i Grup de Teatre Antifaz), 
una maquilladora i perruquera, 
aficionats al teatre residents a 
Borgonyà, i la col•laboració del 
vestuari industrial dels Amics de 
la Fabra i Coats. 
A càrrec d’Enric Manonelles, Jo-
sep Maria Garcia, Ricard Alca-
raz, Juanma Mercado i Salvador 
Atance.

Inauguració i vernissatge: di-
lluns, 3 de febrer, a les 19 h.

Xerrada i projecció sobre la Fa-
bra i Coats: dilluns, 17 de febrer, 
a les 18 h.



ACTIVITATS 30

SHOWCOOKING: TRIA L’INGREDIENT ESTRELLA! 

Dimarts, 17 de març, a les 18.30 h

L’ingredient que aprendràs a cuinar en aquest showcooking el 
decidiràs tu mateix/a. Uns dies abans et donarem diverses pro-
postes i, de totes, la que més vots tingui serà la que farem aquest 
dia. Participa-hi i acompanya’ns en una tarda on aprendrem a 
cuinar l’ingredient estrella i ens informarem de totes les seves 
propietats i beneficis! Estigues atent/a a les xarxes socials!
El dia 12 de març coneixeràs l’ingredient escollit pels usuaris 
i usuàries.

VINE A SABER-NE MÉS 

SHOWCOOKING: 
LA REMOLATXA

SHOWCOOKING: 
LA CANYELLA

Dimarts, 3 de març, 
a les 18.30 h

Dimarts, 10 de març, a les 
18.30 h

Aquest hivern el xef David Sanmartín ens sorprendrà en el show-
cooking amb receptes noves fetes amb productes de temporada, 
mentres un/a nutricionista ens informarà de les seves propietats 
i beneficis per al nostre cos. Després farem un tastet dels plats.

La remolatxa prové d’una planta 
originària de la zona costera del 
nord de l’Àfrica, Beta marina, 
que es cultiva des de fa molt de 
temps, el segle II aC. Aquesta 
planta va donar lloc a dues hor-
talises diferents: una de fullatge 
molt abundant, la bleda; i una 
altra amb l’arrel gruixuda i car-
nosa, la remolatxa. D’aquesta 
última se’n consumien només 
les fulles, i s’utilitzava l’arrel 
com a medicina per a comba-
tre el mal de cap i de queixals. 
No va ser fins al segle XVI quan 
es va estendre el consum de 
l’arrel.

Recorda que farem una degus-
tació dels productes cuinats! 

La canyella va ser una de les 
raons determinants que van 
empènyer els descobridors por-
tuguesos del segle XVI a buscar 
una ruta que connectés Europa 
amb Sri Lanka i l’Índia vorejant 
el continent africà. Entre d’al-
tres propietats, la canyella és 
antifúngica i antibiòtica.

Recorda que farem una degus-
tació dels productes cuinats! 
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CONTRAPICAT

ALUMBRAMIENTO

LA DIGNITAT

Dijous, 23 de gener, a les 19 h

Dijous, 30 de gener, a les 19 h

Una família viu l’agonia de 
l’àvia, fet que reflecteix les dife-
rents formes d’enfrontar-se a la 
mort. Protagonitzada per Mariví 
Bilbao, Cristina Plazas, Manolo 
Solo i Marta Belenguer, aquesta 
segona obra de Chapero-Jack-
son ha obtingut més de mig 
centenar de guardons, alguns 
de la categoria del Premi al 
Millor Curtmetratge Europeu al 
Festival de Venècia, Millor Curt-
metratge per l’Acadèmia Euro-
pea de Cine, Millor Curtmetrat-
ge al Festival de Màlaga, Millor 
Curtmetratge al concurs de 
Version Española-SGAE, i ha 

La Maria i el seu fill Jesús surten de casa. S’han acomiadat del 
pare i l’han hagut de deixar sol. No podran tornar fins al migdia, 
hauran de voltar pel barri com si no passés res, com si fos un dia 
com qualsevol altre. El Jesús mira de contactar amb la seva ger-
mana tal com els ha demanat el pare. La Maria no en vol saber res.
Durada: 20 minuts
Direcció: David Gonzàlez
Cinefòrum a càrrec de David Gonzàlez i DMD

ACTIVITATS  31

Contrapicat és el nom tècnic que es designa a una imatge quan 
es veu des de baix cap a dalt, un pla que et permet tenir una visió 
completa des d’una perspectiva d’observador/a. El cicle de cine-
ma Contrapicat pretén mostrar treballs d’expressió creativa audio-
visual per treballar un tema i tenir una visió completa que permeti 
a cadascú extreure’n les pròpies conclusions. Enguany visualitza-
rem dos curtmetratges de renom internacional que ens parlen del 
dret a morir dignament i de com la família afronta aquesta situació. 
Us hi esperem!

Reserva la teva plaça per no perdre’t cap curtmetratge! A par-
tir del 4 de desembre al centre cívic, trucant al 932546265, o 
enviant un correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat, tot indi-
cant-hi el teu nom i cognoms i el nombre d’acompanyants. 

G

G

estat premiat en festivals inter-
nacionals com els de Cracòvia, 
Puerto Rico i Dinamarca. 
Durada: 15 minuts
Direcció: Eduardo Chape-
ro-Jackson



ACTIVITATS 32

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

XERRADA: “MARIANNE 
NORT Y GEORGIA O’KEE-
FE: DOS PINTORAS 
INTRÉPIDAS”

MURAL ARTÍSTIC

Marianne North va ser una natu-
ralista anglesa nascuda el 1830 
que va recórrer el planeta per es-
tudiar i dibuixar una natura fins 
a aquell moment desconeguda, 
superant els convencionalismes 
que la societat victoriana impo-
sava a les dones.
Georgia O’Keef, nascuda el 
1887 als Estats Units, va ser la 
primera pintora moderna que va 
utilitzar les flors i els paisatges 
de Mèxic com a punt de partida 
de la seva pintura abstracta.
En aquesta xerrada descobrirem 
la vida i la feina d’aquestes dues 
artistes intrèpides, capaces 
d’explorar allò inexplorat i de su-
perar les dificultats de ser dones 
i artistes.
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

A partir d’elements de la na-
tura com són les pinyes, les 
carabasses, l’escorça, etc, di-
buixarem o plasmarem en un 
mural els diferents elements na-
turals, entrellaçant-los uns amb 
els altres i creant així una obra 
conjunta. Deixarem la nostra 
empremta estampant amb tex-
tures, diferents brotxes, entre 
d’altres. 
A càrrec de Glòria Vives

Cal inscripció prèvia a partir 
del 4 de desembre al centre 
cívic, trucant al 932546265, o 
enviant un correu electrònic a 
ccvilaflorida@qsl.cat, tot indi-
cant-hi el teu nom i cognoms.

G
Dissabte, 7 de març, de 10 a 13 h
El dia 8 de març se celebra el Dia internacional de les Dones. Al 
centre cívic ens sumem a aquesta fita i ho fem oferint-vos un matí 
complert amb dues activitats sobre la dona i l’art. Segur que són 
del vostre interès!
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ACTIVITATS FAMILIARS

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

Cal inscripció prèvia a https://vflorida.ins cripcionscc.com 

EL PETIT RACÓ 

TEATRE D’OMBRES 
XINESES

PAISATGES D’HIVERN

ZUMBA KIDS EN 
FAMÍLIA

Dissabte, 18 de gener, 
d’11 a 12.30 h
Cal inscripció prèvia a partir 
del dia 30 de desembre.

Dissabte, 1 de febrer, 
d’11 a 12.30 h
Cal inscripció prèvia a partir 
del dia 20 de gener.

Dissabte, 14 de març, 
d’11 a 12.30 h
Cal inscripció prèvia a partir 
del dia 24 de febrer.

En aquest petit racó crearem les 
nostres titelles i el nostre esce-
nari per projectar i narrar la nos-
tra petita història. 
Edat recomanada a partir de 4 
anys.
A càrrec de Glòria Vives

En aquest racó farem des d’un 
trineu fins a un arbre ben gran i 
nevat, tot recreant el nostre pro-
pi paisatge. Utilitzarem alguns 
materials reciclats i, sobretot, 
molta imaginació. 
Cal portar una capsa de cartró. 
Edat recomanada a partir de 4 
anys.

Amb el taller de Zumba Kids en 
família us ho passareu d’allò 
més bé tot ballant i jugant. 
Adaptarem la classe que nor-
malment està pensada per als 
més petits amb jocs i balls per 
compartir amb tota la família. 
Edat recomanada a partir de 5 
anys.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas 

G

G

G
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ESPECTACLES FAMILIARS

BUFA & SONS EL VIATGE MÉS BONIC 
DEL MÓNDiumenge, 19 de gener, 

a les 12 h
Preu: 3,30 €
Pots comprar les entrades 
en línia a https://vflorida.ins-
cripcionscc.com a partir del 
dimarts 7 de gener a les 10 h 
i fins a les 11.30 h del mateix 
dia de l’espectacle. També 
pots adquirir-les al centre el 
mateix dia de l’espectacle a 
partir de les 10 h i fins a les 
11.30 h. 

Diumenge, 1 de març, 
a les 12 h
Preu: 3,30 €
Pots comprar les entrades 
en línia a https://vflorida.ins-
cripcionscc.com a partir de 
dilluns 17 de febrer a les 10 h 
i fins a les 11.30 h del mateix 
dia de l’espectacle. També 
pots adquirir-les al centre el 
mateix dia de l’espectacle a 
partir de les 10 h i fins a les 
11.30 h. 

És possible fer música amb una 
regadora, una escala, una cros-
sa o, fins i tot, amb una tanca? 
En Xavi Lozano ens proposa fer 
un viatge sonor inevitablement 
còmic i didàctic, amb objectes 
quotidians que habitualment 
veiem, però que no sempre 
sentim, per demostrar-nos que 
hi ha música allà on vulguem 
trobar-la. Un concert sorpre-
nent per a tots els públics, amb 
bon humor, temes propis i ins-
truments gens convencionals.

A càrrec de Xavi Lozano 
Edat recomanada, tots els 
públics

En aquest espectacle s’expli-
ca la història de tres taques de 
colors que s’escapen del ta-
ller del pintor Joan decidides 
a conèixer món i omplir-lo de 
color. Viatgen per mar fins a la 
ciutat, deixant un rastre de co-
lor al seu pas, i ho revolucionen 
tot. El pintor les persegueix de 
prop, decidit a domar-les, i junts 
aconseguiran fer el quadre més 
bonic del món.
Espectacle basat en el conte de 
Miquel Obiols “El quadre més 
bonic del món”, on es barreja el 
teatre visual i de titelles.

A càrrec de La Boia Teatre
Edat recomanada, tots els 
públics

G
G

Espectacles plens de màgia, colors, imaginació i fantasia perquè 
tota la família en pugui gaudir! La millor excusa per passar una 
bona estona acompanyats/ades dels personatges més curiosos 
que ens transporten als mons més màgics.
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FESTES TRADICIONALS 

ACTIVITATS PER A JOVES

Dissabte, 22 de febrer, de 10 a 13 h

Vine a compartir amb nosaltres un matí ple de diversió. De 10 a 
11.30 h farem les nostres màscares animades tant per a infants 
com per a adults! A les 11.30 h i fins a les 13 h pujarem el volum 
de la musica per fer el nostre ball de màscares, amenitzat amb un 
bon vermut infantil! Vine puntual i amb moltes ganes de marxa!
Aquesta activitat es farà conjuntament amb la Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall.

Cal inscripció prèvia a partir del 27 de gener a 
https://vflorida.ins cripcionscc.com 

Vols aprendre a cuinar al mateix temps que una nutricionista t’en-
senya com combinar els productes per tenir una millor alimentació? 
Aquest és el teu taller! Cuinaràs en grup diferents aliments de tem-
porada i aprendràs una mica més sobre quins productes comprar i 
com preparar els teus plats perquè siguin més saludables!

Cada dimarts, del 28 de gener al 25 de febrer, de 18.30 a 20.30 h
Places limitades. Taller GRATUÏT!

Què necessites: Tenir entre 17 i 29 anys
               Tenir interès per la cuina i pel que menges 
               I sobretot ganes de conèixer gent!
   
Cal inscripció prèvia a partir del 4 de desembre al centre cívic, 
per telèfon al 932546265 o per correu electrònic ccvilaflorida@
qsl.cat. No t’ho pensis i viu l’experiència Generació 2.0. 

ACTIVITAT FAMILIAR: MÀSCARES ANIMADES

GENERACIÓ 2.0

CARNESTOLTES

G

G

Fo
to

 ©
 je

ss
ic

a-
ro

ck
ow

itz
 

Fo
to

 ©
 is

to
ck



ACTIVITATS 36

ACTIVITATS PER A GENT GRAN

CARNAVAL GENT GRAN GRUP DE TEATRE DE 
GENT GRAN “MOLT
PARTICULAR”

CORAL DE LA GENT 
GRAN DE LA VIL•LA 
FLORIDA 

BALLS DE SALÓ EN LÍNIA 

Dimecres, 26 de febrer, 
a les 17 h

A partir del 8 de gener
Cada dimecres, de 19 a 21 h

A partir del 8 de gener
Cada dimecres, de 17 a 19 h

A partir del 14 de gener
GRUP 1: Iniciació
els dimarts, d’11 a 12 h
GRUP 2: Perfeccionament
els dimarts, de 12 a 13 h

Un any més el col•lectiu de gent 
gran del centre cívic us convida 
a gaudir de la festa de Carnaval, 
veniu i balleu amb les millors 
cançons d’avui i de sempre per 
passar una tarda plena de diver-
sió. No cal venir disfressat, però 
si ho feu, entrareu en el sorteig 
d’un premi cultural sorpresa. 
Vinga no us quedeu a casa i 
compartiu una bona estona ple-
gats!
A càrrec del Col•lectiu de Gent 
Gran de Vil•la Florida

El col·lectiu de gent gran prepa-
ra petites peces teatrals sota la 
direcció del grup, que es repre-
senten en diferents activitats i 
mostres al llarg de l’any.
Si esteu interessats o interessa-
des en el teatre, deixeu el vostre 
contacte al punt d’informació 
del centre.

Si esteu interessats o interessa-
des en la música i el cant, veniu 
a participar en aquesta coral 
que cada dimecres a la tarda 
es reuneix per assajar i preparar 
trobades amb d’altres corals i 
algunes actuacions. Veniu i afi-
neu la veu!
A càrrec del Col•lectiu de Gent 
Gran de Vil•la Florida

Si t’agrada ballar però no tens 
parella... aquest és el teu taller! 
Aprèn totes els passos neces-
saris per convertir-te en un au-
tèntic ballarí o ballarina profes-
sional. I, sobretot, gaudeix de 
la companyia d’altres persones 
que, com tu, si senten música 
no poden parar de moure’s.
A càrrec de Francesc Moliner, 
del Col•lectiu de Gent Gran de 
Vil•la Florida

G

G

G

G
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EXERCICIS DINÀMICS PER MILLORAR LA NOSTRA 
QUALITAT DE VIDA 

A partir del 9 de gener
Els dijous, de 12 a 13 h

Aquest és un entrenament a través del cos per arribar a la ment i 
potenciar l’harmonia entre tots dos. 
A càrrec de Maria Lluïsa Bagué, del Col•lectiu de Gent Gran de 
Vil•la Florida

G

HORT AL BALCÓ 

El centre cívic disposa de diverses jardineres gestionades per tot 
tipus de famílies seleccionades per sorteig entre totes les sol•lici-
tuds. 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. Pretenem donar eines perquè 
després d’aquest any d’aprenentatge les famílies siguin autosufi-
cients 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 hivern iniciem les formacions per començar a collir els 
cultius de tardor i d’hivern i preparar les jardineres per a la prima-
vera. Aquest trimestre resoldrem questions com: quines rotacions i 
associacions de cultius convenen per tenir una bona collita o com 
es reprodueixen i quines relacions es poden establir entre plantes.

Si vols participar en aquest projecte, demana la butlleta d’inscripció 
al centre cívic, omple-la amb les teves dades i entraràs al sorteig de 
la gestió d’una de les nostres jardineres. Anima’t i fes del teu balcó 
un espai viu! 



ACTIVITATS 38

APARADOR DE LES ENTITATS 

GRUP DE GANXET

DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE CÒLON

CLUB DE PATCH

Dimarts, de 17 a 19 h

Dilluns, 23 de març, 18 h

Dilluns, de 18 a 20 h

Si t’agrada el ganxet i et ve de 
gust compartir la teva afició 
amb més gent, aquest és el 
teu grup! Vine a compartir amb 
altres persones i aprèn noves 
tècniques per crear les millors 
peces. Per sobre de tot, vine a 
passar una bona estona! 
Organitza: Conxita Santidriàn, 
membre de l’Associació de 
Veïns de Sant Gervasi de 
Cassoles

Activitat pendent de concretar. 
Consulta al web.

En aquest grup format per afi-
cionades i aficionats al pat-
chwork de mà podràs gaudir 
de la teva afició a la vegada que 
compartir l’experiència amb al-
tres persones. No t’oblidis de 
portar el material i alguna peça 
ja començada!
Organitza: Leo Elizalde i Carme 
Royo

G

G

G

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GERVASI 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER
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SERVEIS PER A JOVES

DENOMINACIÓ 
D’ESTRENA

EXPOSES?

ESPAI DE CREACIÓ

RACÓ D’ESTUDI

TAULER D’INFORMACIÓ 
JUVENIL

ESTRENES 
AUDIOVISUALS

De 16 a 29 anys

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 Florida? Aquí 
t’oferim un espai per 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 con-
tacte amb tu.

Ets un/a artista plàstic, fotògra-
f/a, dibuixant... i tens moltes 
ganes d’exposar la teva obra? 
Envia’ns la informació al ccvi-
laflorida@qsl.cat posant com a 
assumpte Exposes?, deixa’ns 
les teves dades i ens posarem 
en contacte amb tu.

Si estàs participant en  la 
creació de projectes de ti-
pus acadèmic, emprenedoria, 
d’auto-ocupació, produccions 
artístiques o projectes socio-
culturals, pots venir al centre cí-
vic Vil•la Florida on disposaràs 
d’un espai habilitat per treballar 
en el teu projecte. Envia la de-
manda al ccvilaflorida@qsl.cat, 
posant com a assumpte Espai 
de creació, deixa’ns les teves 
dades i ens posarem en con-
tacte amb tu.

En períodes puntuals el cen-
tre cívic habilitarà un espai per 
estudiar. Consulta els horaris 
d’obertura de l’espai al punt 
d’informació del centre cívic, 
al 93 254 62 65, al web http://
ccivics.bcn.cat/vil.laflorida o 
enviant un correu electrònic a 
ccvilaflorida@qsl.cat.

A l’entrada del centre cívic tro-
baràs un tauler d’informació ju-
venil amb la informació de les 
diferents activitats que hi ha a 
la ciutat i que poden ser del teu 
interès. 

Disposem d’un auditori amb 
capacitat per a 80 persones i de 
les infraestructures necessàries 
per projectar el teu curtmetrat-
ge, documental, migmetratge, 
websèrie... en format digital. 

Envia’ns la informació al ccvila-
florida@qsl.cat posant com a as-

sumpte Estrenes audiovisuals, 
deixa’ns les teves dades i ens 
posarem en contacte amb tu.
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OFERTA PERMANENT

APARADOR DE LES 
ENTITATS

CESSIÓ D’ESPAIS

SALA D’ESTAR 

AULA MULTIMÈDIA, 
ESPAI DE LLIURE ACCÉS   

Es tracta d’un servei de tre-
ball conjunt amb les associa-
cions i entitats 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 quant a la 
promoció de valors positius 
per a la població. Si sou d’una 
entitat interessada a difondre 
les vostres accions, podeu 
posar-vos en contacte amb el 
centre cívic enviant un correu a 
ccvilaflorida@qsl.cat o trucant 
al 93 254 62 65. 

El centre cívic disposa d’un 
servei de cessió d’espais de 
l’equipament (a preus públics) 
per a les empreses, particulars 
i entitats sense ànim de lucre 
que ho necessitin. Podeu de-
manar més informació al punt 
d’informació, trucant al 93 254 
62 65, o bé consultar el web 
http://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/vil.laflorida

El centre cívic disposa d’una 
sala d’estar on podeu jugar a 
jocs de taula, llegir la premsa o 
revistes, consultar el vostre or-
dinador portàtil, utilitzar-la com 
a lloc de trobada amb amics i 
amigues, etc. Disposem d’al-
guns jocs de taula, de la pre-
msa 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.

L’aula multimèdia disposa d’un 
horari diari de lliure accés per 
a les usuàries i usuaris que en 
vulguin gaudir. Els horaris va-
rien cada trimestre i cal consul-
tar-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 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 noti-
ficarà mitjançant cartells que 
col•locarà a la mateixa aula.
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CONNEXIÓ WI-FI

CAFETERIA - 
RESTAURANT

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

El centre cívic Vil•la Florida dis-
posa d’un servei de cafeteria 
- restaurant on podeu esmor-
zar, 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 terras-
sa assolellada mentre esmorzeu 
o feu el vermut.
Telèfon de contacte: 
93 254 07 32 

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 
preocupació per la sostenibilitat. 

ENTITATS I GRUPS FORMALS

COL•LECTIU DE LA GENT 
GRAN DE 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’activitats de 
lleure. Participen activament 
en les propostes per a la gent 
gran que organitza el centre cí-
vic i el Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi, així com dels òrgans 
participatius que s’estableixen 
al barri i al districte. 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DE SANT GERVASI DE 
CASSOLES 

L’Associació de Veïns de Sant 
Gervasi de Cassoles és l’en-
titat que representa els veïns 
i veïnes del barri. Treballa per 
donar resposta a les necessi-
tats socials, fomentar activitats 
lúdiques, impulsar millores a 
l’espai urbà i integrar els dife-
rents organismes de la zona. 
Podeu consultar les propostes 
de l’associació en un tauler ubi-
cat a l’entrada del centre cívic o 
posar-vos-hi en contacte direc-
tament. 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). 

COMPROMÍS CIUTADÀ
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ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA 
EL CÀNCER (AECC)

COR ALBADA DE 
L’AGRUPACIÓ COR 
MADRIGAL

L’Associació Espanyola contra el Càncer treballa per educar en sa-
lut, donar suport i acompanyar els pacients oncològics i les seves 
famílies. Si esteu interessats o interessades a 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 en les activitats periòdiques que l’entitat proposa 
per difondre la seva tasca i per a captar recursos. 

El Cor Albada és el cor juvenil 
de l’Agrupació Cor Madrigal. 
Actualment, el formen unes 30 
persones joves d’entre 16 i 25 
anys, i el seu horari d’assaig 
és els dissabtes, de 10 a 13 h. 
Podeu trobar més informació al 
seu web: www.agrupaciocor-
madrigal.org/albada. 
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GENER

FEBRER

Data 

Data 

Horari

Horari

Resum activitat

Resum activitat

2>31 GEN

3>28 FEB

18 GEN

1 FEB

19 GEN

3 FEB

22 GEN

5 FEB

30 GEN 

17 FEB

20 FEB

22 FEB

26 FEB

27 FEB

23 GEN

13 FEB

10-21 h

10-21 h

11-12.30 h

11-12.30 h

12 h

19 h

10.30 h

10 h

19 h

18 h

19.30 h

10-13 h

17 h

19.30 h

19 h

19.30 h

Exposició: Escolta al llop

Exposició: La Fabra i Coats anys 
1940-50 

El petit racó: Teatre d’ombres 
xineses

El petit racó: Paissatges d’hivern

Espectacle familiar: Bufa & Sons

Inauguració i vernissatge exposi-
ció: La Fabra i Coats

Itinerari cultural: La Barcelona dels 
gremis en l’edat mitjana

Itinerari cultural: Santa Eulàlia,anti-
ga patrona de Barcelona

Contrapicat: La dignitat

Projecció i xerrada sobre la vida a la 
Fabra i Coats

Cicle Veus: Verde Rama

Carnaval Màscares Animades. 
Activitat familiar

Carnaval Gent Gran

Cicle Veus: Marta Cascales i Carla 
Gimeno

Contrapicat: Alumbramiento

Cicle Veus: Birds 



Foto coberta i guardes © yannis-papanastasopoulos

44CALENDARI

MARÇ

Data Horari Resum activitat

2>31 MAR

1 MAR

3 MAR

4 MAR

5 MAR

10 MAR

17 MAR

23 MAR

7 MAR 

14 MAR

10-21 h

12 h

18.30 h

10.30 h

19.30 h

18.30 h

18.30 h

18 h 

10-13 h 

11-12.30 h

Exposició: “8-M: Crònica d’una vaga 
feminista”

Espectacle Familiar: El viatge més 
bonic del món

Vine a saber-ne més: La remolatxa

Itinerari cultural: La Barcelona de 
les dones

Cicle Veus: Violeta Tello

Vine a saber-ne més: La canyella

Vine a saber-ne més de... Tria l’in-
gredient estrella

Dia Mundial contra el Càncer de 
Colon: Activitat a càrrec de l’Asso-
ciació Espanyola contra el Càncer

Dia internacional de les dones: 
Xerrada Marianna Nort i Geòrgia 
o’keefe: dues pintores intrèpides i 
mural artístic 

El petit racó: Zumba en familia

NOTES:



MAPA

ADREÇA
c/ Muntaner 544
c/ Reus 1
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 62 65
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 carrer Reus amb Muntaner

Gestió tècnica a càrrec de QSL Serveis Culturals

Dilluns a divendres 
de 10 a 21 h

Dissabtes 
de 10 a 13 h


