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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 

Què Com Quan

 
 

  

 

 
 

 

Matrícules  
als tallers nous  
o a les places 

lliures dels tallers 
de continuïtat

A partir del 16 de març 
a les 10 h, en horari 

ininterromput
Mitjançant 

matrícules en línia 
https://vflorida.inscrip-

cionscc.com

Al Centre Cívic Vil.la Florida 
(presencialment)

A partir del 16 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 

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 el cas dels tallers puntuals, els suplements caldrà abonar-los 
en efectiu en el moment de fer la inscripció presencialment, o 
bé lliurar-los al punt d’informació del centre cívic abans de rea-
litzar 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: 14 d’abril 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, podeu dirigir-vos 
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 necessiteu suport per a les matrícules en línia, feu la con-
sulta al punt d’informació.

>

>

>

>

>

>

Cal tenir en compte que:
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TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ

1. DELICIOUS ENGLISH 

5. CUINA PER A 
PRINCIPIANTS 

6. VIATGE PER LA 
MEDITERRÀNIA 

8. CUINA PER A 
PERSONES SOLTERES 

3. CUINA SALUDABLE DE 
TEMPORADA 

2. TÈCNIQUES DE 
COCCIÓ A LA CUINA 
TRADICIONAL 

4. RODA EL MÓN 

7. RECEPTES D’ESTIU 
DE LA IAIA 

Dilluns, d’11.30 a 13.30 h
20 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 82,67 € (16 hores)     17 €  

Divendres, d’11 a 14 h 
17 ABRIL > 15 MAIG
Preu: 62 € (12 hores)     20 €  

Divendres, de 18 a 21 h
17 ABRIL > 15 MAIG
Preu: 62 € (12 hores)     20 €  

Divendres, de 18 a 21 h
22 MAIG > 12 JUNY
Preu: 62 € (12 hores)     20 €  

Dimarts, de 14 a 16 h
14 ABRIL > 26 MAIG
Preu: 72,33 € (14 hores)    18 €  

Dilluns, de 14.30 a 16.30 h
20 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 82,67 € (16 hores)    19 €  

Dijous, de 12 a 14 h
16 ABRIL > 28 MAIG
Preu: 72,33 € (14 hores)    17 €  

Divendres, d’11 a 14 h
22 MAIG > 12 JUNY
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 conver-
sa en anglès, per tenir més segu-
retat a l’hora de comunicar-nos 
en aquest idioma. Cal tenir com 
a mínim el nivell Intermediate.
A càrrec de Joe Woodward

La cuina està plena de secrets 
i trucs, i quan no en tenim cap 
coneixement previ sovint costa 
posar-se davant dels fogons i 
saber què cal fer per posar un 
bon plat a taula amb una certa 
gràcia. Començarem pels pilars 
de la cuina fins a arribar a sem-
blar veritables xefs! 
A càrrec d’Eulàlia Fargas

Recorrerem la gastronomia de 
diferents zones de la mediterrà-
nia preparant alguns dels plats 
tradicionals més representatius 
de Turquia, Grècia, Egipte, etc. 
Un viatge gastronòmic sense 
moure’s de la cuina. 
A càrrec d’Eulàlia Fargas

Diuen que és un repte comprar 
i cuinar per a una persona sola. 
Preparar els teus propis àpats 
t’ajuda a prendre les regnes 
sobre la teva salut. No importa 
l’edat o les habilitats culinàries, 
es pot aprendre a cuinar men-
jars saborosos, saludables i 
econòmics de manera que no 
passis massa hores a la cuina. 
A càrrec d’Eulàlia Fargas

La primavera ens ofereix un 
gran ventall de verdures i fruites 
que ens ajuden a crear plats de 
temporada amb una base ve-
getal de qualitat gastronòmica 
i nutricional. Es tracta de cuina 
de temporada on treballarem 
amb cereals, llegums, verdures, 
peix, ous i fruites; dues recep-
tes en cada sessió. 
A càrrec de Montse Medina

En aquest taller farem dues re-
ceptes casolanes generalment 
locals amb una sessió dedicada 
a la cuina exòtica. En les ses-
sions anirem variant els plats, 
treballant amb diferents tècni-
ques de cocció. Inclourem l’ex-
plicació històrica de la recepta, 
quin és el seu origen, a quines 
regions s’acostumava a fer... 
Taller totalment participatiu! 
A càrrec de Clara Sivila

En aquest taller aprendrem a 
cuinar menjars exòtics d’altres 
països on, a més, aprendrem 
nocions de les bases de la cui-
na internacional. Farem un viat-
ge ràpid pel món sabent més 
sobre els ingredients, les re-
ceptes i la cultura de les altres 
gastronomies. 
A càrrec de Clara Sivila

Receptes recollides de cuiners 
que ens han fet gaudir de les 
seves menges i, sobretot, que 
ens han transmès el gust per la 
cuina. Tot plegat, amb receptes 
senzilles i tradicionals. 
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 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)  

Dimarts, de 10 a 11.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Taller de llengua per a perso-
nes sense domini de l’idioma. 
Les classes inspiren l’aprenen-
tatge fent que els aspectes bà-
sics de l’anglès siguin divertits, 
tot introduint la gramàtica i el 
vocabulari a través d’imatges, 
converses i jocs. També se 
centrarà en la pronunciació i 
els accents mitjançant cançons 
i activitats. N’aprendreu sense 
adonar-vos-en!
A càrrec d’Acadèmia Usik

Qualsevol classe de llengua 
basada únicament en la gramà-
tica pot semblar una mica des-

9. RECEPTES PER FER FRONT A L’ASTÈNIA 
PRIMAVERAL 

12. CUINA FREDA 

10. BATCH COOKING  11. ARROSSOS 

Dimarts, de 14 a 16 h
2 JUNY > 16 JUNY
Preu: 31 € (6 hores)     9 €

Dissabte, de 10 a 13 h
6 JUNY
Preu: 15,50 € (3 hores)     8 €  

Dissabte, de 10 a 13 h
9 MAIG
Preu: 15,50 € (3 hores)     8 €  

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

Amb l’arribada de la primavera, hi ha persones que experimenten 
un cansament acusat, falta de vitalitat i decaïment. És l’anomenada 
astènia primaveral. Les defenses han quedat malmeses després 
dels mesos d’hivern, el fetge probablement no és capaç de fer la 
seva feina netejadora a la primavera i és aquí on patirem aquests 
símptomes. Una alimentació adequada ens pot ajudar a enfortir el 
nostre cos i a fluir amb l’energia de la primavera sense límits.
A càrrec de Montse Medina

El suplement en concepte de material s’ha de pagar en efectiu 
fins una setmana abans de l’inici del taller, passant pel punt 
d’informació del Centre Cívic.

Taller de cuina saludable que podrem gaudir a l’estiu. Plats fàcils 
amb productes de temporada, pèsols, espàrrecs verds, entre d’al-
tres.
A càrrec de Rosa Maria Garcia

El suplement en concepte de material s’ha de pagar en efectiu 
fins una setmana abans de l’inici del taller, passant pel punt 
d’informació del Centre Cívic.

En aquest taller ensenyarem 
com organitzar-se, en poques 
hores, per cuinar per tota la set-
mana. Això ens servirà per no 
haver de pensar cada dia què 
podem fer, i estalviarem temps 
i energia. 
A càrrec de Rosa Maria Garcia
 
El suplement en concep-
te de material s’ha de pagar 
en efectiu fins una setmana 
abans de l’inici del taller, pas-
sant pel punt d’informació del 
Centre Cívic.

Vols aprendre a fer un bon 
arròs? En aquest taller veurem 
els tipus d’arròs, trucs per cui-
nar-los al seu punt i petits de-
talls que importen.
A càrrec de Rosa Maria Garcia

El suplement en concep-
te de material s’ha de pagar 
en efectiu fins una setmana 
abans de l’inici del taller, pas-
sant pel punt d’informació del 
Centre Cívic.
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concertant i poc interessant. 
Això és exactament el que no 
volem. Aprendreu vocabulari 
i expressió a través de jocs i 
converses interactives que us 
donaran la motivació que ne-
cessiteu! Que l’anglès no sigui 
la vostra assignatura pendent. 
Veniu a divertir-vos! 
A càrrec d’Acadèmia Usik
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15. SPEAKING ENGLISH 

18. ITALIÀ BÀSIC 

19. ITALIÀ, UN PAS MÉS 

20. CONVERSAZIONE 
ITALIANO 

22. APROFUNDIM EN 
ALEMANY 

16. TREU LA POLS DEL 
TEU FRANCÈS 

17. CONVERSA  
FRANCÈS 

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

15 ABRIL > 17 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 19 a 20.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 19 a 20.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores) 

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 19 a 20.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimecres, de 16 a 17.30 h
15 ABRIL > 17 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
15 ABRIL > 17 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 17.30 a 19 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

En aquest taller repassarem 
l’actualitat i 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 d’Acadèmia Usik

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). 
S’aprofundirà en els usos dels 
pronoms, els temps passats 
dels verbs i l’imperatiu. 

Taller de conversa en italià 
destinat a la pràctica oral de la 
llengua. Parlarem sobre temes 
relacionats amb la cultura ita-
liana. Les converses seran en 
grup i cadascú podrà refrescar 
els seus coneixements o adqui-
rir-ne de nous. Per fomentar la 
conversa, en aquest taller es 
tracten alguns temes de gramà-
tica, només per entendre as-
pectes puntuals de la llengua, 
de la forma 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 vam 
fer ahir i del temps passat i del 
que ens encanta fer en el nos-
tre temps lliure. En aquest taller 
durem a terme exercicis per 
consolidar tots el temes de la 
gramàtica i del vocabulari del 
nivell A1 i, a continuació, segui-
rem a un bon ritme per avançar 
en el nivell A2. Wir haben schon 
viel gelernt!
A càrrec de Connectum

Un taller per a persones que 
tinguin un coneixement basic 
de francès i que vulguin prac-
ticar, resoldre els problemes 
de gramàtica que es presenten 
a l’hora de parlar  i millorar la 
comprensió i la pronunciació.
A càrrec de Marie Nuc

Taller on ens comunicarem a 
partir de diferents suports per 
millorar el nostre nivell 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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Aprendrem a fer sol•licituds de 
manera formal i 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
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TALLERS DE CULTURA 

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

25. ESCRIPTURA 
CREATIVA 

28. CONEGUEM 
L’ÒPERA 

29. GRANS MENTIDES DE 
LA HISTÒRIA 

24. IL•LUMINANT L’ART 
IMPRESSIONISTA 

Dilluns, de 10 a 11.30 h
20 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 62 € (12 hores)

Dimarts, de 12 a 13.30 h 
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
22 ABRIL > 10 JUNY 
Preu: 54,25 € (10,5 hores)

Dijous, de 19 a 20.30 h
16 ABRIL > 4 JUNY 
Preu: 62 € (12 hores)

Dilluns, de 19 a 20.30 h
20 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 62 € (12 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

En aquest taller desenvolupa-
rem la creativitat, perdrem la 
por a ensenyar els nostres tex-
tos i aprendrem trucs tècnics 
per agafar velocitat i escriure 
tot allò que portem dins. Segui-
rem pautes per poder construir 
una història i donar vida a per-
sonatges que tenim a la nostra 
imaginació. Es tracta d’un taller 
pràctic en què cada setmana 
ens reunirem per compartir i co-
mentar els nostres manuscrits.
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 i, posteriorment, a la se-
gona part, s’exemplificaran els 
conceptes amb la projecció de 
diversos materials audiovisuals.
A càrrec de Joan Martínez 
Colás

Com no podria ser d’una altra 
forma, la història està ben plena 
de mentides que s’han acabat 
imposant en la cultura popular, 
sobretot arran de l’èxit de la li-
teratura i el cinema. En aquest 
taller estudiarem algunes de les 
mentides més famoses i conso-
lidades per veure si superen un 
escrutini històric i científic. 
A càrrec de Jordi Pisa

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 Fo
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de llum i dinamisme. En aquest 
taller descobrirem les principals 
figures que van protagonitzar el 
sorgiment d’aquest nou corrent 
pictòric, el qual obriria les portes 
a la pintura moderna i contem-
porània.
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

VISITA ELS MUSEUS  
DE BARCELONA 
26. GRUP 1 

27. GRUP 2 

Dimecres, d’11 a 12.30 h
22 ABRIL > 17 JUNY
Preu: 69,75 € (13,5 hores)    20 € 
aproximadament en concepte 
d’entrades

Dimecres, de 12.30 a 14 h
22 ABRIL > 17 JUNY 
Preu: 69,75 € (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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TALLERS DE COS I MENT 39. TAI-TXÍ 
Dimarts i dijous, de 10 a 11 h
14 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 103,33 € (20 hores)
A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià
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ZUMBA® 

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA 

37. GRUP 1 

30. GRUP 1 

32. GRUP 3 

38. GRUP 2 

31. GRUP 2 

33. GRUP 4 

34. GRUP 5 

Dilluns i dijous, de 18 a 19 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 93 € (18 hores)

Dilluns, de 10 a 11 h 
20 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 41,33 € (8 hores) 

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
20 ABRIL > 22 JUNY 
Preu: 41,33 € (8 hores) 

Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
20 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 41,33 € (8 hores)

Dilluns, d’11.15 a 12.15 h 
20 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 41,33 € (8 hores) 

Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
20 ABRIL > 22 JUNY 
Preu: 41,33 € (8 hores) 

Dimecres, de 10 a 11 h 
15 ABRIL > 17 JUNY 
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

35. PILATES MATÍ 

36. PILATES TARDA 

Dilluns, de 12.15 a 13.15 h
20 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 41,33 € (8 hores)

Divendres, de 19.30 a 21 h
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 69,75 € (13,5 hores)  

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

41. BALLS LLATINS 

40. GIMNÀSTICA SUAU 

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 51,67 € (10 hores)

Dimarts i dijous, d’11 a 12 h
14 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 93 € (18 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 exer-
cicis de mobilitat, coordinació 
i equilibri adaptats, interactua-
rem amb els altres participants 
i ens motivarem amb el ritme de 
la música. Així, doncs, treballa-
rem des d’un objectiu físic, però 
també social, on podrem com-
partir una bona estona, deixar-
nos anar i entendre millor el 
nostre cos.
A càrrec de Cooperativa Cos
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42. ESQUENA SANA 

Dimarts, de 18.30 a 20 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores) 

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
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43. TXIKUNG 45. IOGA PER 
DESCONNECTAR 

46. REEDUCACIÓ DEL 
MOVIMENT I LA POSTURA 
CORPORAL 

49. DIBUIX I PINTURA –  
EL PAISATGE  

48. ENTRENAMENT 
FUNCIONAL  

47. BODY BALL 

50. ESBÓS DE LA FIGURA 
HUMANA 

44. ESTIRAMENTS 

Dimarts, de 19 a 20.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dijous, de 14.15 a 15.15 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 51,67 € (10 hores)

Dijous, de 19.30 a 21 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimarts, de 18 a 20 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 103,33 € (20 hores)    17€

Divendres, de 19 a 20 h
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 51,67 € (10 hores)  

Divendres, de 17.30 a 18.30 h
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 46,50 € (9 hores)  

Dijous, de 10 a 12 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 103,33 € (20 hores

Dimecres, de 17.30 a 19 h
15 ABRIL > 17 JUNY
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

Regala’t un moment al mig del 
dia i gaudeix d’aquesta practi-
ca milenària on, a través de les 
postures i portant els sentits 
cap a endins, poc a poc co-
mençaràs a conèixer-te i a tro-
bar la teva felicitat i pau interior.
A càrrec de Lucía Campás

Tots hem tingut algun cop mal 
d’esquena o a les articulacions. 
A vegades, problemes més greus 
com poden ser desviacions de la 
columna, vertígens i migranyes, 
ciàtica, genolls trencats… Tots 
aquests problemes es poden pre-
venir, millorar i, fins i tot, corregir 
totalment mitjançant una bona 
col•locació del cos. Aquesta disci-
plina està indicada per a qualsevol 
edat i dotada d’una base física fo-
namental per a desenvolupar les 
tasques diàries. Mitjançant exer-
cicis senzills, reeduquem el cos i 
l’ensenyem a treballar correcta-
ment.
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 paisatge. Es pot 
descriure el paisatge de mil ma-
neres, però aquest curs és per a 
iniciar-se o per a seguir pintant. 
Ensenyem des de la base, tant 
a dibuixar com a pintar amb la 
tècnica escollida. Un curs per 
gaudir observant i pintant al-
guns racons de la nostra ciutat. 
A càrrec de Núria Boix

Amb el taller d’entrenament 
funcional es busca aconseguir 
una rutina d’exercicis que sigui 
útil a qualsevol persona, sigui 
esportista o no, i que aquests 
entrenaments t’ajudin a estar en 
forma per al teu dia a dia. 
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

Taller de ball individual. En cada 
sessió ballarem un estil musical 
diferent de forma individual: salsa, 
txa-txa-txa, bachata, merengue, 
tango, lindy hop, rock & roll, xar-
leston, 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 

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

51. PINTURA CREATIVA 
Dijous, de 12.05 a 14.05 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 103,33 € (20 hores) 

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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llenguatge propi, tot gaudint del 
procés d’aprendre.   
A càrrec de Glòria Vives
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TALLERS D’INFORMÀTICA I FOTOGRAFIA 
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RESTAURACIÓ DE 
MOBLES 

52. GRUP 1 

53. GRUP 2 

Dijous, de 17 a 19 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 103,33 € (20 hores)    14 € 

Dijous, de 19 a 21 h
16 ABRIL > 18 JUNY
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

54. UN PAS MÉS A 
L’EXCEL II 

55. FOTOGRAFIA AMB 
SMARTPHONE 

Dimecres, de 16 a 17.30 h
15 ABRIL > 17 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dijous, de 12 a 13.30 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores) 

L’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. També practicarem l’ús i el 
format de les cel•les i a insertar 
gràfics i imatges. 
A càrrec de Maria Martínez

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, enqua-
drament, llum, etc., fer millors 
fotografies de retrats, grups, 
paisatges o viatges. 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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56. TRAIEM SUC DE 
L’ORDINADOR II 

57. TRAIENT SUC DEL 
MEU MÒBIL II  

Dijous, de 16.30 a 18 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dijous, de 18.10 a 19.40 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 77,50 € (15 hores)

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 telèfon 
intel•ligent. Aprendrem la perso-
nalització de la seva aparença o 
la configuració de comptes de 
correu, xarxes socials... També 
aprendrem a descarregar-nos 
aplicacions útils i en provarem 
algunes relacionades amb la 
informació, comunicació i l’en-
treteniment. Per si tens el mò-
bil ple i no pots fer més fotos 
o instal•lar-hi aplicacions noves, 
veurem quins elements ocupen 
més espai i com podem fer ne-
teja d’arxius innecessaris i apli-
cacions que no fem servir. Cal 
portar un telèfon smartphone 
amb connexió a Internet pròpia.
A càrrec de Maria Martínez

TALLERS ADREÇATS A PERSONES GRANS (+60 ANYS)

IOGA 
58. GRUP 1 

61. GRUP 4 

59. GRUP 2 

60. GRUP 3 

Dilluns, de 10 a 11 h
20 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 34,07 € (8 hores) 

Dimecres i divendres, 
d’11.05 a 12.05 h
15 ABRIL > 19 JUNY 
Preu: 80,92 € (19 hores)

Dilluns, d’11 a 12 h
20 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 34,07 € (8 hores) 

Dimecres i divendres, 
de 10 a 11 h
15 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 80,92 € (19 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
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62. GRUP 5 
Dimecres i divendres, de 
12.10 a 13.10 h
15 ABRIL > 19 JUNY 
Preu: 80,92 € (19 hores)
A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià
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63. ESTIRAMENTS PER A 
PERSONES GRANS 

Dimecres i divendres, 
de 12 a 13 h
15 ABRIL > 19 JUNY 
Preu: 80,92 € (19 hores)
A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

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

64. GRUP DILLUNS

66. GRUP DILLUNS

65. GRUP DIJOUS 

67. GRUP DIVENDRES 

Dilluns, de 17 a 18.30 h
20 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 51,11 € (12 hores)

Dilluns, de 19 a 20.30 h
20 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 51,11 € (12 hores)

Dijous, de 17 a 18.30 h
16 ABRIL > 18 JUNY 
Preu: 63,89 € (15 hores)

Divendres, de 10.30 a 12 h
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 57,50 € (13,5 hores)

A càrrec de Florence Tessier.

A càrrec de Florence Tessier.

68. ANGLÈS. LET’S TALK! 

Dimarts, de 17 a 18.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY
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 d’Acadèmia Usik

69. PINTURA 

Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY
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, tinta, etc., són 
les nostres eines per treballar 
i expressar. Després d’una xe-
rrada prèvia amb cada alumne, 
tothom 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 i 
companyes, per treballar, apren-
dre i, el més important, gaudir i 
enriquir-se amb el món del color!
A càrrec de Núria Boix

DIBUIX I PINTURA MEMÒRIA 
70. GRUP 1 72. GRUP 1 

71. GRUP 2 
73. GRUP 2 

Dimecres, de 16 a 18 h
15 ABRIL > 17 JUNY
Preu: 85,18 € (20 hores)

Dijous, d’11.30 a 12.30 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 42,59 € (10 hores)  

Dimecres, de 18.05 a 20.05 h
15 ABRIL > 17 JUNY
Preu: 85,18 € (20 hores)

Dijous, de 12.30 a 13.30 h
16 ABRIL > 18 JUNY
Preu: 42,59 € (10 hores)  

A càrrec d’Isabel Feliu A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià

A càrrec d’Isabel Feliu

A càrrec d’Acadèmia Usik

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià
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TALLERS INFANTILS, FAMILIARS  
I PER A ADOLESCENTS

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. 

BABY MUSIC 
(de 0 a 3 anys) 
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74. GRUP DILLUNS

75. GRUP DIMECRES 

Dilluns, de 16.30 a 17.30 h
20 ABRIL > 15 JUNY 
Preu adult + 1 o 2 infants: 
41,33 € (8 hores)
Preu  adult + 3 o més infants: 
82,67 € (8 hores)

Dimecres, de 16.30 a 17.30 h
15 ABRIL > 17 JUNY
Preu adult + 1 o 2 infants: 
51,67 € (10 hores)
Preu  adult + 3 o més infants: 
103,33 € (10 hores)

A càrrec de Merche Handrich

A càrrec de Laia Camps.



TALLERS TALLERS20 21

Fo
to

 ©
 a

gt
oi

ne

76. DANSA CREATIVA 
(cursant P3)

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h 
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 30,47 € (10 hores)
Activitat amb opcions de conci-
liació familiar: balls llatins. 
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

77. PETITS CUINERS 
(cusant 1r i 2n)

Dimecres, de 17.30 a 19 h 
15 ABRIL > 17 JUNY
Preu: 45,71 € (15 hores)     15 €

En aquesta edat de descober-
ta facilitarem una millor relació 
dels nens i nenes amb el men-
jar a través de la manipulació 
directa d’aliments diversos i de 
la pràctica de diverses maneres 
de coure’ls i presentar-los, de 
manera que guanyaran més au-
tonomia a la cuina. 
A càrrec de Carlota Gurri

79. TINC LA REGLA. I ARA 
QUÈ? (de 12 a 14 anys) 

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

Dijous, de 18.30 a 19.30 h
17 ABRIL > 29 MAIG 
Preu: 28,18 € (6 hores)

Dilluns, de 17.30 a 19 h
20 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 36,56 €  (12 hores)    14 €

Un taller per a noies a qui acaba 
d’arribar la regla, per compartir 
amb el grup, sense la presència 
de les mares ni acompanyants, 
com ens sentim, què ens passa 
i com ho vivim. 
La ùltima sessió serà acompan-
yada de mares o pares. 
A càrrec de Cooperativa Cos

En aquest taller es prepararan 
plats amb productes de tempo-
rada. Elaborarem plats per fer 
un bon sopar cada dia de la set-
mana. A càrrec de Carlota Gurri Fo
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80. DANCEHALL  
(de 12 a 16 anys)

Dimecres, de 18.45 a 19.45 h
15 ABRIL > 17 JUNY 
Preu: 30,47 € (10 hores)
A càrrec d’Esmeralda Sanchez

TALLERS PUNTUALS DE CUINA PER FAMÍLIES

81.  PANETS DE SANT 
JORDI (a partir de 5 anys)

82. MASSES 
(a partir de 4 anys) 

Dissabte, de 10.30 
a 12.30 h, 18 ABRIL
Preu adult + 1 o 2 infants :  
10,33 € (2 hores)     7 €
Preu adult + 3 o més infants: 
20,67 € (2 hores)     14 €

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

En aquest taller elaborarem el 
nostre pa de Sant Jordi perquè 
els nostres fills segueixin la tra-
dició. 
A càrrec de Rosa Maria Garcia

El suplement en concepte 
de material s’ha de pagar 
en efectiu fins una setmana 
abans de l’inici del taller, pas-
sant pel punt d’informació del 
Centre Cívic.

Ens enfarinarem les mans tant 
grans com petits i farem les 
nostres masses per fer un pa 
d’hamburguesa boníssim, una 
massa de pizza i una massa de 
quiche on ens lleparem els dits!
A càrrec de Rosa Maria Garcia

El suplement en concepte 
de material s’ha de pagar 
en efectiu fins una setmana 
abans de l’inici del taller, pas-
sant pel punt d’informació del 
Centre Cívic.
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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. Aquest taller és extensible a qualsevol 
usuari/usuària que hi tingui interès i es fa conjuntament amb les 
famílies que participen en el projecte d’Hort al Balcó. Així, la part 
més pràctica es realitza a les taules de cultiu de les famílies.

TALLERS DE L’HORT AL BALCÓ

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

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

En aquesta formació aprendreu a 
controlar d’una forma ecològica 
les plagues i malalties que durant 
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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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MIRATGES, CICLE DE DANSA

DANSA ALS JARDINS

Diumenge, 24 de maig, 
a les 11.30 h
Entrada lliure.

Un matí ple d’espectacles per 
a tots els públics en un entorn 
únic, els Jardins de Vil•la Flo-
rida. Vine i deixa’t atrapar per 
aquest conjunt de peces de 
dansa en un ambient totalment 
primaveral! Aquest any, el tret 
de sortida el marcarà un espec-
tacle infantil a l’exterior!

Consulta’n la programació 
específica

G

Aquesta primavera trobareu una programació variada protagonit-
zada pel cicle de dansa, els itineraris culturals, els nostres show-
cookings de productes de temporada i les jornades de salut i gas-
tronomia. Però això no és tot! Xafardegeu les següents pàgines i 
gaudiu de les sorpreses que us hem preparat!

I amb la primavera, arriba un dels nostres cicles més importants. El 
cicle de dansa, Miratges. No us ho podeu perdre!
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VESPRE DE DANSA 

Dijous, 21 de maig, 
a les 19 h
Entrada lliure.

Diferents companyies, ballarins i 
ballarines presentaran les seves 
peces de dansa al nostre audi-
tori, tot formant un espectacle 
de caire íntim, amb estils diver-
sos i creacions pròpies.

Consulta’n la programació 
específica. 
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ITINERARIS CULTURALS

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

Inscripcions presencials i en línia a partir del 9 de març a 
https://vflorida.inscripcionscc.com, i fins a dos dies abans 
de la realització de l’itinerari.

El Centre es reserva el dret de suspendre l’itinerari que no tingui 
un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre mo-
tiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. 
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DE LA PLAÇA MOLINA AL 
TURÓ PARC AMB ULLS 
DE POETA

L’EIXAMPLE: 
EL MALSON DE CERDÀ

EL POBLE SEC D’ARA I 
DE SEMPRE

Dissabte, 25 d’abril, 
a les 10.30 h
Preu: 10.65 € (2,5 hores) 

Dimecres, 20 de maig, 
a les 10.30 h
Preu: 10.65 € (2,5 hores) 

Dimecres, 10  de juny, 
a les 10.30 h
Preu: 8.52 € (2 hores) + 4.5 € 
en concepte de tastet al 
bar-restaurant “El Sortidor” 
del Poble Sec

Presentem un recorregut que 
ens porta de la Plaça Molina, 
punt de partida d’altres itineraris, 
fins al Turó Parc, pol d’atracció 
de diferents escriptors que pro-
tagonitzen la nostra ruta, una 
part important de la qual trans-
corre al barri de Galvany. Ben 
aviat veurem aquests carrers 
amb ulls de poeta: els de Joan 
Brossa,  Jaime Gil de Biedma,  
José Agustín Goytisolo, Guiller-
mo Díaz -Plaja, Joan Margarit... 
També hi trobarem noms de ca-
rrers que ens recordaran grans 
autors com Aribau o Muntaner. I 
tindrem notícia d’escriptors que 
visqueren en el barri de Sarrià el 
seu exili a Barcelona.

A càrrec de Ruth Galve Beorlegui

El projecte d’Ildefons Cerdà va 
ser tota una revolució però, fins a 
quin punt es van seguir les traça-
des dels seus plànols originals? 
Què hauria pogut ser l’Eixample 
i què no va ser? Dels palaus del 
carrer Montcada a Can Fanga, 
així va ser l’aventura de les pri-
meres famílies que es van tras-
lladar al Quadrant d’Or. L’Eixam-
ple en què Cerdà es va deixar la 
pell seria un nou barri per fer de 
Barcelona la Smart City del s. 
XIX que convidava ja a un nou 

El Poble Sec és actualment un 
dels barris de moda de Barcelo-
na. Però més enllà de les seves 
terrasses encisadores, el barri 
amaga racons que ens parlen 
dels seus orígens rurals, de les 
fàbriques d’indianes, del món de 
l’espectacle i de molts altres mo-
ments històrics que ens ajuden a 
entendre la ciutat. Amb aquesta 
ruta els descobrirem.
 
A càrrec d’Alba Casaramona 
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estil de vida. L’Eixample com 
mai l’has vist, voltant pels seus 
passatges, visitant els seus pa-
tis interiors i descobrint edificis 
viatgers.

A càrrec de Sonia Tres, Viaje a la 
Barcelona Secreta

EXPOSICIONS 

“LA MORT DIGNA 
IL•LUSTRADA”

“MIRATGES 2019 ”

De l’1 al 30 d’abril

Del 1 al 30 de maig

L’associació DMD ha convidat 
a diferents artistes a il•lustrar 
(de manera altruista) la seva 
particular visió de la mort 
digna. Aquest recull d’il•lus-
tracions arriba al Centre Cívic 
per donar veu i desmitificar 
el tabú de la mort. L’art com 
a forma d’expressar senti-
ments pot contribuir a canviar 
la imatge estereotipada amb 
la qual es representa aquest 
gran tema. 

A càrrec de l’Associació Dret 
a Morir Dignament. 

Inauguració i cinefòrum: Di-
jous, 2 d’abril, a les 19 h, a 
càrrec de Nani Hidalgo i David 
González
Aquesta exposició està em-
marcada dins del cicle “Con-
trapicat” que s’explica en les 
següents pàgines.

Recull dels millors moments de 
les actuacions que es van rea-
litzar durant el cicle “Miratges” 
de l’any passat, tant al “vespre 
de dansa” com a la “dansa als 
jardins”.

A càrrec de Jose Luís Giménez 

Inauguració i vernissatge: 
Dijous, dia 21 de maig, a les 
18.30 h

G

G
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“MERCATS. EL RITME 
DELS MERCATS”

De l’1 al 30 de juny

Recorregut fotogràfic per di-
versos mercats del món. Al-
guns pertanyen a grans rutes 
històriques, la ruta de la seda i 
els camins dels inques.
Els mercats com a lloc de tro-
bada, d’intercanvi, de comuni-
cació social. Reflecteixen una 
forma d’entendre la vida. Es-
pais de color, de so, d’olors, de 
vida. En uns casos amb arqui-
tectura estable; en d’altres amb 
espais efímers que apareixen i 
desapareixen diàriament. 

A càrrec de Manel Prieto Minis-
tral i Mayra Pahisa Solé

Inauguració i vernissatge: 
Dilluns, dia 8 de juny, a les 19 h

G

VINE A SABER-NE MÉS 

SHOWCOOKING: 
EL PRÉSSEC

SHOWCOOKING: 
L’ALBERGÍNIA

SHOWCOOKING: L’IN-
GREDIENT ESTRELLA 

Emmarcat dins del cicle 
“Agricultura de Proximitat” 
Dimarts, 2 de juny, 
a les 18.30 h

Emmarcat dins les Jornades 
de Salut i Gastronomia
Dimarts, 9 de juny, 
a les 18.30 h

Dimarts, 16 de juny, 
a les 18.30 h

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 
dietista Sandra Onieva ens parlarà sobre les propietats del pro-
ducte. Per acabar, es realitzarà una degustació dels productes 
cuinats! 

El préssec és un dels regals 
de la primavera. Originari de 
la Xina, aquesta fruita de pell 
vellutada i dolça polpa amaga 
multitud de beneficis per la nos-
tra salut. Gràcies al seu elevat 
contingut en fibra, ens ajuda a 
tenir millors digestions, recolza 
la salut cardiovascular i prote-
geix la nostra pell del dany oxi-
datiu generat pel sol, tot mante-
nint-la hidratada i radiant.

Nativa de l’Índia, aquesta ver-
dura d’estiu va arribar als nos-
tres cultius durant l’edat mitja-
na i ràpidament ens va seduir 
gràcies a la seva versatilitat a la 
cuina. Entre les moltes propie-
tats nutricionals que amaga, cal 
destacar el seu poder antioxi-
dant. És bona font de vitamines 
dels grups A, B i C i de minerals 
com el calci i el potassi.

L’ingredient que aprendràs a 
cuinar en aquest showcooking 
el decidiràs tu mateix/a. Uns 
dies abans et donarem diver-
ses propostes 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 to-
tes les seves propietats i bene-
ficis!

A través de les xarxes socials: 
coneixeràs l’ingredient ecollit 
pels usuaris i usuàries a tra-
vés de les xarxes socials.

G
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CONTRAPICAT

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 cinema Contrapicat pretén mostrar treballs d’expres-
sió creativa audiovisual per treballar un tema i tenir una visió 
completa que permeti a cadascú extreure’n les pròpies con-
clusions. Enguany visualitzarem dos curtmetratges i un llarg-
metratge que ens parlen del dret a morir dignament i de com 
la família afronta aquesta situació. Aquest cicle està organit-
zat en col•laboració amb l’Associació Dret a Morir Dignament 
(DMD). Us hi esperem!

Reserva la teva plaça! A partir del 9 de març al centre cívic, 
trucant al 93 254 62 65, 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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LA DIGNITAT

HIN UND WEG

ALUMBRAMIENTO

Dijous, 2 d’abril, a les 19 h

Dijous, 16 d’abril, a les 18 h

Dijous, 30 d’abril, a les 19 h

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 González

Inauguració del cicle i cinefòrum a càrrec de Nani Hidalgo, Da-
vid González i DMD

Aquest any és el torn de Hannes i Kiki per triar la destinació del 
seu viatge anual en bicicleta, junt amb els seus amics. Tots estan 
desitjant sortir a l’aventura essent conscients que el més impor-
tant per a tots és poder estar junts. Però poc temps després de 
començar, Hannes els comunica que pateix una malaltia incurable 
i que aquest viatge serà l’últim. Tot i l’impacte, han de seguir el seu 
camí i, sabent que res serà igual després d’aquestes vacances, 
celebraran la vida com mai abans ho havien fet.
Durada: 95 minuts
Direcció: Christian Zübert

Cinefòrum a càrrec de Nani Hidalgo de l’Associació DMD

Una família viu l’agonia de l’àvia, fet que reflecteix les diferents 
formes d’enfrontar-se a la mort. Protagonitzada per Mariví Bilbao, 
Cristina Plazas, Manolo Solo i Marta Belenguer, aquesta segona 
obra de Chapero-Jackson ha obtingut més de mig centenar de 
guardons, alguns de la categoria del Premi al Millor Curtmetratge 
Europeu al Festival de Venècia, Millor Curtmetratge per l’Acadèmia 
Europea de Cine, Millor Curtmetratge al Festival de Màlaga, Millor 
Curtmetratge al concurs de Version Española-SGAE, i ha estat pre-
miat en festivals internacionals com els de Cracòvia, Puerto Rico i 
Dinamarca. 
Durada: 15 minuts
Direcció: Eduardo Chapero-Jackson

Clausura i cinefòrum a càrrec de Nani Hidalgo de l’associació 
DMD

ACTIVITATS  29
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JORNADES DE SALUT I GASTRONOMIA
G

Del 8 al 13 de juny 
Conjunt de tallers, xerrades i showcookings 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.
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ACTIVITATS FAMILIARS

Activitats divertides i creatives que serveixen d’excusa per ser un 
punt de trobada i convivència entre els infants i els adults. Conviu-
re 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.inscripcionscc.com

EL PETIT RACÓ 

MARCS DE FOTOS PER 
DECORAR L’HABITACIÓ

GARLANDES 
D’ORIGAMIS 

MANDALES AMB FLORS

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

Dissabte, 16 de maig, 
d’11 a 12.30 h
Cal inscripció prèvia a partir 
del dia 27 d’abril.

Dissabte, 6 de juny, 
d’11 a 12.30 h
Cal inscripció prèvia a partir 
del dia 18 de maig.

Teniu fotos de família, amics, 
cosins, avis i un llarg etcètera, 
però no sabeu com exposar-les 
a la vostra habitació? En aquest 
petit racó farem el nostre marc 
de fotos per a aquella o aquelles 
fotos que més ens agradin. Així, 
decorarem la nostra habitació 
segons el nostre estil! Podreu 
fer ús de les nostres plantilles o 
bé utilitzar la vostra imaginació! 
Edat recomanada a partir de 5 
anys.

Crearem una garlanda de vaixells 
d’origami i petits troncs. Farem 
pràctiques amb diferents pa-

Un matí on ens envoltarà una 
fragància primaveral i on desen-
voluparem la nostra creativitat 
creant la nostra mandala amb 
flors. Mandala que quedarà fan-
tàstica a la finestra o al balconet 
de casa. 
Edat recomanada a partir de 4 
anys.
A càrrec de Glòria VivesG

G

G

Fo
to

 ©
 P

lu
sh

 D
es

ig
n 

St
ud

io

Fo
to

 ©
 J

es
s

Fo
to

 ©
 b

ro
ok

e-
la

rk

ESPECTACLES FAMILIARS

EL PEIX IRISAT

Diumenge, 19 d’abril, a les 12 h
Preu: 3,30 €
Pots comprar les entrades en línia a https://vflorida.inscrip-
cionscc.com des del dilluns 30 de març a les 10 h 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 
les 11.30 h.

El peix irisat és l’animal més 
bonic de tot l’oceà però es tro-
ba molt sol. Per què els altres
peixos no volen jugar amb ell? 
Així comencen les aventures 
submarines protagonitzades 
per un peix d’escates lluents i 
un munt d’amics. Junts desco-
briran la importància de com-
partir, de ser valents i d’ajudar 
els altres.
Es tracta d’una història diverti-
da per descobrir el fons del mar 
i el valor de l’amistat.

A càrrec de Tanaka Teatre
Edat recomanada de 2 a 8 
anys.

Aforament limitat.

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

pers i plecs, i ens acostarem al 
meravellós món de l’origami, 
per a acabar creant un objecte 
molt especial treballant junts en 
família. Una activitat per a gau-
dir amb les nostres filles i fills, i 
passar un matí divertit reciclant 
i traient el nostre costat més 
creatiu.
Edat recomanada a partir de 5 
anys.
A càrrec d’Arquitectura del Libro
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TOT SOL... I NÚVOL

Diumenge, 24 de maig, a les 11.30 h

Un pallasso, una cadira i una maleta: tres companys de viatge. 
Quan estan sols s’aturen, seuen i contemplen. Ara fa sol, ara fa 
núvol, i ara sol... i núvol.
Un pallasso innocent, però conscient, que té qualsevol recurs per 
a combatre l’avorriment. Una cadira per a seure, per a jugar, per a 
ballar, i per a mil històries més. I una maleta que no sabem què hi 
té a dins. “Tot sol.... i núvol” transforma la realitat en ficció. “Tot sol” 
en busca de companyia; “I núvol” per allò que ens agradaria dir i no 
ens atrevim. Es tracta d’un espectacle proper i humà amb el qual 
tothom s’hi sentirà identificat/ada.

Espectacle de clown, gest i sense parla. Un espectacle amb crítica 
social per a tots els públics.

A càrrec de la Cia LePUANT.

G

SANT JORDI FAMILIAR 

Dissabte, 25 d’abril, d’11 a 13 h 
Cal inscripció prèvia a partir del dia 30 de març.

Dona la volta a la història de Sant Jordi! Per què el Drac és dolent? 
Per què el príncep mata el drac i no ho fa la princesa? I si el drac 
estigués enamorat de la princesa? I si el drac fos la mascota?

Per a saber-ne més, consulta la programació específica

IL•LUSTREM SANT JORDI
G
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ACTIVITATS PER A JOVES

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 has de tenir entre 12 i 16 
anys, interès per la cuina i pel que menges, i, sobretot, ganes de 
conèixer gent, d’aprendre i de passar-ho bé!

Inscriu-te al punt d’informació del Centre Cívic, trucant al 93 254 
62 65, o per correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat  a partir del 
16 de març de 2020. Viu l’experiència Generació Teenager! 

TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ PER A JOVES!
Cada dimarts, del 28 d’abril al 26 de maig, de 18 a 20 h
Places limitades.

GENERACIÓ TEENAGER
G

ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS

SANT JORDI DE LES 
PERSONES GRANS

Dimecres, 15 d’abril, 
a les 18 h

Per celebrar Sant Jordi el 
col•lectiu de gent gran ens pro-
posa un concert primaverenc 
i tot seguit el grup de teatre 
“Molt Particular” ens oferirà 
una proposta teatral molt per-
sonalitzada.
No us ho podeu perdre, acom-
panyeu-nos en una tarda plena 
d’emocions.
A càrrec del Col•lectiu de Gent 
Gran de Vil•la Florida

G

Fo
to

 ©
 G

en
er

al
ita

td
eC

at
al

un
ya



ACTIVITATS 34 ACTIVITATS  35

Fo
to

 ©
 je

an
ba

pt
is

te
pa

ris

BALL DE FESTA MAJOR DE LES PERSONES GRANS

Dimecres, 10 de juny, a les 17 h

Us convidem a viure la Festa Major en germanor. Esteu totes i tots 
convidats a passar una gran estona plegats gaudint de ball, festa 
i gresca. Ens mourem al ritme de les cançons típiques de revetlla i 
compartirem una tarda plegats.

Amb la col•laboració del Col•lectiu de Gent Gran de Vil•la Florida.

Per a saber-ne més, consulta la programació específica.

G

CORAL DE LA GENT GRAN DE LA VIL•LA 
FLORIDA 

A partir del 15 d’abril
Cada dimecres, de 17 a 19 h

Cantaires de Sant Gervasi, us animem a participar d’aquesta co-
ral cada dimecres a la tarda, on entonareu el vostre do de pit i po-
dreu viure trobades amb d’altres corals i participar d’actuacions 
obertes al públic. Veniu i afineu la vostra veu!

A càrrec del Col•lectiu de Gent Gran de Vil•la Florida.

G

GRUP DE TEATRE DE GENT GRAN “MOLT 
PARTICULAR” 

A partir del 15 d’abril
Cada dimecres, de 19 a 21 h

Grup de teatre de gent gran que es reuneix cada dimecres al ves-
pre per preparar petites peces de teatre. Si esteu interessats o 
interessades en el teatre, deixeu el vostre contacte al punt d’infor-
mació del centre.

A càrrec del Col•lectiu de Gent Gran de Vil•la Florida

G

BALLS DE SALÓ EN LÍNIA 

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

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.

G

G

EXERCICIS DINÀMICS PER MILLORAR LA NOSTRA 
QUALITAT DE VIDA 

A partir del 16 d’abril
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.
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HORT AL BALCÓ 

El Centre Cívic disposa de diverses jardineres gestionades per di-
ferents famílies seleccionades per sorteig entre les persones sol•li-
citants. 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 des-
prés d’aquest any d’aprenentatge les famílies siguin autosuficients 
en la gestió d’un hort propi al balcó. El balcó del centre cívic queda 
obert per a les famílies en l’horari habitual del centre. 

Si esteu interessats o interessades a participar en el projecte de 
l’Hort al Balcó el proper curs escolar 2020-2021, 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 explicarem 
tot el procés.

MÉS ACTIVITATS DEL TEU INTERÈS

SHOWCOOKING: EL PRÉSSEC

Dimarts, 2 de juny, a les 18.30 h

El préssec és un dels regals de la primavera. Originari de la Xina, 
aquesta fruita de pell vellutada i dolça polpa amaga multitud de be-
neficis per a la nostra salut. Gràcies al seu elevat contingut en fibra, 
ens ajuda a tenir millors digestions, afavoreix la salut cardiovascular 
i protegeix la nostra pell del dany oxidatiu generat pel sol, tot mante-
nint-la hidratada i radiant.

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 temporada. Es tracta d’un 
cicle cultural i gastronòmic on participen molts dels equipaments 
del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i on podreu gaudir de xerrades, 
actes culturals, degustacions...
El nostre centre hi participem amb un showcooking.

G

CICLE “AGRICULTURA DE PROXIMITAT” 
A SARRIÀ – SANT GERVASI
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Taller vivencial per afavorir el treball de les emocions i la comuni-
cació en llibertat des d’una perspectiva de gènere i intercultural. Es 
treballarà a través de la reflexió sobre les desigualtats de gènere i el 
treball de les relacions de parella, l’amor romàntic i les diverses ma-
nifestacions de la violència masclista, amb la finalitat de prevenir-les.

Els dissabtes, del 2 de maig al 4 de juliol, de 10.30 h a 12.30 h.
Places limitades. Inscripcions al Punt d’Informació i Atenció a 
les Dones (PIAD) de Sarrià – Sant Gervasi

Dijous, 7 de maig, a les 18 h

Vine i informa’t de què pot fer Serveis Socials per tu!
Presentació del Centre de Serveis Socials de Sarrià – Sant Gervasi i 
del Catàleg de Serveis de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Organitza: Associació de Veïns de Sant Gervasi i Centre de Serveis 
Socials de Sarrià – Sant Gervasi

Festa homenatge a les persones grans del barri. Vine a la plaça Mo-
lina i participa de les activitats que els diferents col•lectius i serveis 
han preparat. Hi trobaràs un mapa dels records del barri, activitats 
d’animació, podràs gaudir d’un bon aperitiu i algunes sorpreses! 

Dissabte, 13 de juny, d’11 a 14 h

G

G

G

TALLER: “EL MEU COS, EL MEU TERRITORI, 
TALLER D’AUTOCURA”

XERRADA: SERVEIS SOCIALS.  
QUÈ PODEM FER PER TU?

FESTA RADARS
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APARADOR DE LES ENTITATS 

GRUP DE GANXET

CLUB DE PATCH

Dimarts, de 17 a 19 h

Dilluns, de 18 a 20 h

Si t’agrada el ganxet i vols com-
partir 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 pas-
sar una bona estona! 

Organitza: Conxita Santidriàn

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. Ah, no t’oblidis 
de portar el material i alguna 
peça començada!

Organitza: Leo Elizalde i Carme 
Royo

G

G

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GERVASI 

SERVEIS PER A JOVES

De 16 a 29 anys

SERVEIS 39

DENOMINACIÓ 
D’ESTRENA

EXPOSES?

ESPAI DE CREACIÓ

RACÓ D’ESTUDI

TAULER D’INFORMACIÓ 
JUVENIL

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 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 
Cívic Vil•la Florida on dispo-
saràs d’un espai habilitat per 
treballar en el teu projecte. 
Envia la demanda al ccvila-
florida@qsl.cat, posant com a 
assumpte Espai de creació, 
deixa’ns les teves dades i ens 
posarem en contacte 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 ca-
pacitat 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 t’hi haurà d’acompanyar 
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 t’hi haurà 
d’acompanyar una persona 
adulta. Abans d’accedir a la 
sala cal recollir un ratolí al punt 
d’informació i deixar un docu-

ment 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.

CONNEXIÓ WI-FI
Tot el centre cívic està equipat 
amb el servei BARCELONA 
Wi-Fi perquè us pugueu con-
nectar a Internet lliurement des 
dels vostres dispositius.

SERVEIS 41

CAFETERIA-RESTAURANT
La cafeteria disposa d’un espai 
interior i d’una terrassa envoltada 
de jardí, on podràs gaudir d’una 
oferta gastronòmica variada, 
completa i equilibrada per a tots 
els gustos, necessitats i opcions 
alimentàries. 
Diàriament elaborem la brioixeria, 
amb pastissos, galetes i pessics; 
també disposem d’una àmplia 
oferta d’entrepans variats i es-
pecials com el d’albergínia amb 
paté de tomàquet sec, formatge 
Brie amb olivada negra, entre 
molts d’altres. Cada migdia, de 
dilluns a dissabte, trobaràs una 
oferta per dinar amb cinc o sis 
plats a escollir.

L’horari d’estiu (de març a setem-
bre) és de dilluns a divendres de 
10 a 20h i dissabtes de 10 a 18h

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 di-
rectament. Els trobareu al cen-
tre cívic els dimarts i dijous, de 
18 a 20 hores, o bé per telèfon 
(934 344 813) o correu electrò-
nic (avsantgervasi@gmail.com). 

COMPROMÍS CIUTADÀ

Si necessiteu un servei a mida, 
poseu-vos en contacte amb no-
saltres que amb un tracte ama-
ble i familiar mirarem d’encaixar 
totes les necessitats.

Per contactar amb la cafeteria 
ho pots fer per telèfon al 932 540 
732 o bé per correu electrònic 
vilaflorida@grupfilomena.com
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COR ALBADA DE 
L’AGRUPACIÓ COR 
MADRIGAL

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. 

43CALENDARI

ABRIL

MAIG

Data 

Data 

Horari

Horari

Resum activitat

Resum activitat

1>30 ABRIL

19 ABRIL

1>30 MAIG

2 ABRIL

25 ABRIL

25 ABRIL

7 MAIG

2 ABRIL

30 ABRIL

16 MAIG

15 ABRIL

20 MAIG

18 ABRIL

21 MAIG

24 MAIG

24 MAIG

16 ABRIL

21 MAIG

10-21 h

12 h

10-21 h

19 h

11-13 h

10:30 h

18 h

19 h

19 h

11-12.30 h

18 h

10.30 h

11-12.30 h

19 h

11.30 h

11.30 h

18 h

18.30 h

Exposició: La Mort digna il•lustrada

Espectacle Familiar: El Peix Irisat

Exposició: Miratges 2019 

Inauguració i vernissatge exposi-
ció: La Mort digna il•lustrada

Il•lustrem Sant Jordi

Itinerari cultural: De la Plaça Molina 
al Turó Parc amb ulls de poeta

Xerrada: Serveis Socials. Què po-
dem fer per tu?

Contrapicat: La dignitat

Contrapicat: Alumbramiento

El petit racó: Garlandes d’origami

Sant Jordi: de les persones grans

Itinerari cultural: L’ Eixample: El 
malson de Cerdà

El petit racó: Marcs de fotos per 
decorar l’habitació

Miratges: Vespre de dansa

Espectacle Familiar: Tot sol ... I núvol

Miratges: Dansa als jardins

Contrapicat: “Hin und weg”

Inauguració i vernissatge 
exposició: Miratges 2019
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JUNY

Data Horari Resum activitat

1>30 JUNY

2 JUNY

6 JUNY

8 JUNY

8>13 JUNY

13 JUNY

10 JUNY 

16 JUNY

9 JUNY

10 JUNY

10-21 h

18.30 h

11-12.30 h

10-21 h

10-21 h

11-14 h

10.30 h 

18.30 h

18.30 h

17 h

Exposició: “MERCATS”. El ritme 
dels mercats

Vine a saber-ne més: El Préssec.
Activitat inclosa dins la setmana de 
l’agricultura de proximitat

El petit racó: Mandales amb flors

Inauguració i vernissatge exposició: 
Mercats. El ritme dels mercats

JORNADES DE SALUT I GASTRO-
NOMIA

Festa Radars

Itinerari cultural: El Poblesec d’ara i 
de sempre

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

Vine a saber-ne més: L’Albergínia

Ball de Festa Major de la gent gran

NOTES:

Foto coberta i guardes © calum lewis



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


