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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 principal la cultura de la 
gastronomia i l’alimentació. 

L’equipament es troba en una antiga casa senyorial del segle XVI, 
envoltada 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 

presencials
i en línia

A partir del dijous 25 de juny 
a les 10 h, en horari

ininterromput

Mitjançant 
matrícules en línia 

https://vflorida.inscrip-
cionscc.com

Presencialment, al Centre 
Cívic Vil•la Florida, 
amb cita prèvia.

(Cal trucar al 93 254 62 65 
per a demanar hora)

A partir del dijous 25 de juny 
en horari de dilluns a divendres 

de 10 a 14.30 i de 16.30 
a 20.30 h 

Les matrícules als tallers podran fer-se en els següents perío-
des, tant si es tracta de tallers presencials com en línia:

>
Períodes:

Inici dels tallers: 6 de juliol de 2020
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. 

Si necessiteu suport per a les matrícules en línia, feu la con-
sulta al punt d’informació o truqueu al 932 546 265.

>

>

>

>

>

Cal tenir en compte que:

TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ

1. DELICIOUS ENGLISH
(en línia)

3. MASTERCLASS  DE 
CUINA ESTIUENCA 
(en línia)

2. CUINA D’ESTIU 
(en línia)

Dilluns, d’11.30 a 13.30 h
6 JULIOL > 20 JULIOL
Preu: 26,35€ ( 6 hores) 

Dimecres, d’11 a 14 h
22 JULIOL
Preu: 13,17€ (3 hores)

Dimecres, de 19 a 21 h
8 JULIOL > 22 JULIOL
Preu: 26,35€ (6 hores)

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 tenir més 
seguretat a l’hora de comuni-
car-nos en aquest idioma. Prac-
ticaràs el teu anglès mentre cui-
nes plats variats i des de la teva 
cuina! Cal tenir com a mínim el 
nivell Intermediate.
A càrrec de Joe Woodward

En aquesta masterclass apren-
dreu algunes receptes que a 
l’estiu us aniran d’allò més bé. 
També us ensenyaran algunes 
tècniques de cuina molt útils i 
interessants. 
A càrrec d’Eulàlia FargasEn aquest curs, la Clara Sivila @

lasibirita us ensenyarà a cuinar 
propostes fantàstiques que us 
serviran per fer-vos la vida fàcil 
durant tot l’estiu. Dividirem el 
curs en tres sessions en línia: 
propostes ràpides i fresques, 
plats frescos amb toc interna-
cional per sortir de la rutina i 
plats per sorprendre els vostres 
convidats i convidades durant 
les nits d’estiu. Uns dies abans 
de fer la classe en línia us en-
viarem la llista d’ingredients 
perquè pugueu tenir-ho tot pre-
parat quan comenci la sessió i 
així puguem cuinar tots a l’hora i 
menjar en finalitzar!
A càrrec de Clara Sivila
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TALLERS DE CULTURA TALLERS INFANTILS, FAMILIARS I PER A ADOLESCENTS

TALLERS DE COS I MENT

4. EL RACISME A TRAVÉS L’ART

5. BALLS LLATINS 
(en línia)

6. ZUMBA KIDS de 8 a 10 
anys (en línia)

7. GIMCANA FAMILIAR 
CONFINADA (en línia)Dimarts, Dimecres i dijous, d’11.30 a 13 h

14 JULIOL > 16 JULIOL
Preu:  23,25€ (4,5 hores)

Dijous, de 17:30 a 18:30 h
9 JULIOL > 23 JULIOL
Preu: 13,17€ (3 hores)

Dimarts, de 10 a 11 h 
7 JULIOL  > 21 JULIOL
Preu: 7,77€ (3 hores) 

Dimarts, de 17 a 18.30 h 
14 JULIOL
Preu adult + 1 o 2 infants: 
13,17€ (1,5 hores) 
Preu adult + 3 o més infants: 
26,35€ (1,5 hores)

Aquest taller vol ser un viatge a través de l’art i la història de les idees 
i fomentar una reflexió sobre la construcció de la identitat negra en 
el món de les arts plàstiques. Partint de l’anàlisi de la representa-
ció dels models negres en el món de l’art durant l’abolicionisme a 
França, i passant per la Nova Pintura de Manet fins a arribar a la lluita 
al racisme en el món de l’art actual als Estats Units, s’analitzaran les 
problemàtiques estètiques, polítiques, socials i racials i l’imaginari 
revelat per la representació de figures negres en les arts visuals.
A càrrec de Maria Concetta Marino

Aprèn a ballar els quatre rit-
mes llatins més coneguts sense 
moure’t de casa. Amb el Benji 
aprendràs els trets distintius i 
els passos bàsics de la Salsa, 
la Bachata, el Merengue i el Txa 
Txa Txa mentre sona la música i 
no pares de ballar. En cada ses-
sió es treballarà un dels ritmes i 
s’explicaran les seves caracte-
rístiques musicals i rítmiques. Tot 
això ens permetrà muntar una 
petita coreografia en finalitzar la 
classe.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

Balla i juga des de casa amb els 
ritmes que més sonen actual-
ment. Es tracta que durant una 
hora els nens i nenes aprenguin 
coreografies senzilles, mesclant 
ritmes llatins i urbans, i interac-
tuïn amb la resta de companys 
i companyes de classe sense 
moure’s de casa.
Es durà a terme un petit escal-
fament, seguit de l’execució 
d’una coreografia senzilla que 
canviarem a cada sessió. Men-
tre expliquem la coreografia, i 
també en finalitzar la classe, es 
realitzaran jocs per fer més amè 
i divertit l’aprenentatge.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas

Participa en aquest gran joc des 
de casa. Proves musicals, d’ob-
jectes amagats, d’habilitat... per 
divertir-te i gaudir d’una estona 
en família.
Gimcana pensada per a totes 
les edats. Es desenvoluparan 
proves i jocs en què els parti-
cipants hauran de perdre la ver-
gonya i posar-hi imaginació per 
guanyar. Hauran de trobar ob-
jectes per casa, imitar cantants 
i artistes davant de la pantalla, 
ser més ràpids que la resta en 
proves físiques senzilles... i, so-
bretot, estar disposats a riure i 
a passar una molt bona estona 
amb família i amb la resta de les 
persones participants.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas
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ACTIVITATS 7

ITINERARIS CULTURALS en línia

Una nova manera de descobrir Barcelona!  Des d’on tu vul-
guis, de forma còmoda i segura, sense haver de desplaçar-te 
de casa i sense aglomeracions. Amb grups reduïts amb els 
quals podràs intercanviar impressions. De la mà de persones 
expertes que et guiaran perquè facis un viatge virtual molt 
diferent.

Serà senzill: Es farà a través de la plataforma Zoom i us 
donarem un manual a seguir per a poder-vos-hi connectar. 

Inscripcions presencials i en línia a partir del 25 de juny 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 motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat
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PICASSO & BARCELONA

Dimecres, 8 de juliol, a les 11 h
Preu: 3,62€ (1 hora)

Submergeix-te en la fascinant Barcelona que va veure créixer Pi-
casso en els seus primers anys com a artista, i descobreix els llocs i 
personatges que van ser claus en la seva explosió creativa. Picasso 
va arribar el 1895, amb 13 anys, i va ser aquí on va començar a 
recórrer espais, on ràpidament es va començar a reconèixer el seu 
talent. També aquí, a Barcelona, va tenir el seu primer estudi, on va 
realitzar el seu primer gravat, la seva primera il•lustració i la seva pri-
mera exposició al mític restaurant Els 4 Gats. Al llarg de nou anys, 
fins que va traslladar-se a París, Barcelona va ser decisiva en el seu 
descobriment de la modernitat, fet pel qual mai deixaria de sentir 
passió per la Ciutat Comtal. 

La vostra guia us conduirà per analitzar les obres més importants 
que es conserven al Museu Picasso de la ciutat, i per tenir més 
informació sobre aquest personatge i la seva relació amb la ciutat 
de Barcelona.
 
A càrrec d’Icono Serveis Culturals
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ACTIVITATS FAMILIARS

HORT AL BALCÓ 
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LA BARCELONA MODERNISTA

Dimecres, 15 de juliol, a les 11 h
Preu: 3,62 € (1 hora)

Si vols conèixer el moviment 
artístic més important de finals 
del segle XIX i principis del XX, 
aquest és l’itinerari perfecte per a 
descobrir-lo. Aprendràs, també, 
el context en el qual es va origi-
nar i els seus grans exponents. 
El modernisme està íntimament 
lligat a la història moderna de la 
ciutat de Barcelona, i és a tra-
vés d’aquest recorregut virtual 
que t’encisarà! Coneixeràs tota 
classe de detalls sobre la seva 
història, i descobriràs de forma 
paral•lela el magnífic Quadrat 
d’Or de l’Eixample, un autèn-
tic aparador d’arquitectura on 
es troben  obres mestres com 
la majestuosa Casa Batlló, la 
sorprenent Pedrera i altres joies 
modernistes com la Casa Co-
malat, El Palau de Quadres i la 

EXPOSICIONS

“MERCATS”: EL RITME DELS MERCATS

EL RACÓ.NET

De l’1 al 24 de juliol

Recorregut fotogràfic per diversos mercats del món. Alguns pertan-
yen a grans rutes històriques, la ruta de la seda i els camins dels 
inques. Els mercats com a lloc de trobada, d’intercanvi i de comu-
nicació social reflecteixen una forma d’entendre la vida. Espais de 
color, de so, d’olors, de vida. En uns casos, amb arquitectura esta-
ble; en d’altres, amb espais efímers que apareixen i desapareixen 
diàriament. 
A càrrec de Manel Prieto Ministral i Mayra Pahisa Solé
Aquesta exposició també la podreu veure en línia a través del web 
del centre cívic.

El Racó.net ha nascut com a proposta familiar per fer-vos una mica 
més fàcil aquest confinament. Ara, que ja hem tornat a l’activitat 
al centre cívic i per poder mantenir les normes de prevenció i se-
guretat, durant el mes de juliol reconvertim el nostre Petit Racó 
en el Racó.net, per poder-vos seguir oferint propostes divertides i 
creatives en línia.

Es tracta de propostes que serveixin d’excusa per ser un punt de 
trobada i convivència entre els infants i els adults. Propostes fres-
ques i estiuenques que podreu gaudir quinzenalment al nostre web 
i a les xarxes socials. Recordeu que ens agrada molt veure les 
vostres produccions. Etiqueteu-nos amb #elraconetVF.

Aquests són els Racó.nets dels quals podreu gaudir:

25 de juny: Fem ales de papallona
9 de juliol: Fem una postal en relleu
23 de juliol: Proposta sorpresa!

Les 8 jardineres del Vil·la Florida busquen famílies que les vulguin 
cuidar. Els requeriments són:
• Tenir ganes d’aprendre com funciona un hort
• Compromís durant tot l’any 2020-2021
• Ser responsable amb els espais comuns
 
Mitjançant formacions trimestrals, t’ensenyarem quins són els mi-
llors cultius de temporada i ecològics i com cultivar-los. Després 
d’aquest any d’aprenentatge, ja estareu preparats i preparades per 
crear el vostre propi hort al balcó de casa. 

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.
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Casa Lleó i Morera, així com la 
preciosa Casa Ametller. 

De la mà del vostre guia desco-
brireu tots aquests edificis i els 
arquitectes que van fer possibles 
aquestes obres d’art: Gaudí, Do-
mènech i Montaner i Puig i Ca-
dafalch.
 
A càrrec d’Icono Serveis Culturals
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SERVEIS 10

OFERTA PERMANENT

CESSIÓ D’ESPAIS

COMPROMÍS CIUTADÀ

El centre cívic disposa d’un servei de cessió d’espais de l’equi-
pament (a preus públics) per a les empreses, particulars i entitats 
sense ànim de lucre que ho necessitin. Podeu demanar més infor-
mació al punt d’informació, trucant al 932 546 265, o bé consultar 
el web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida

El centre cívic és signant del Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat 2015-2022 i disposa d’un projecte de sostenibilitat i re-
ciclatge on s’intenta minimitzar l’ús del paper i d’altres materials 
fungibles, així com d’altres accions que millorin la nostra respon-
sabilitat i preocupació per la sostenibilitat. 

Per prevenció, us informem que la sala d’estar i la sala multimèdia 
romandran tancades durant el període d’estiu.

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

SERVEIS 11

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. 
Actualment, està aturada la 
seva activitat degut a la vulne-
rabilitat del col•lectiu.

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). 

COR ALBADA DE 
L’AGRUPACIÓ COR 
MADRIGAL

El Cor Albada és el cor juvenil 
de l’Agrupació Cor Madrigal. 
Actualment el formen unes 20 
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. 
Per prevenció i seguretat, du-
rant el període d’estiu està atu-
rada la seva activitat.

SERVEIS PER A JOVES

Informa’t dels serveis de joves que oferim al llarg de l’any al nostre punt 
d’informació o trucant al 93 254 62 65.
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NOTES:

Foto coberta i guardes © Laura Fuhrman

JUNY- JULIOL

Data Horari Resum activitat

25 JUNY

1>24 JULIOL

8 JULIOL

9 JULIOL

23 JULIOL

15 JULIOL

En línia

10-21 h

11 h

En línia

En línia

En ser activitats en línia, les pots consultar en qualsevol horari. 
Consulta el nostre web.

11 h

El Racó.net: Fem ales de papallona

Exposició: “Mercats”. El ritme dels 
mercats.

Itinerari: Picasso & Barcelona

El Racó.net: Fem una postal en 
relleu

El Racó.net: proposta sorpresa

Itinerari: La Barcelona modernista



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 14:30 h
i de 16:30 a 21 h


