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Ubicat al nucli urbà 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, jornades temàtiques i festes tradicionals.
Us donem la benvinguda!
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Cal respectar les mesures de seguretat i prevenció de la Covid19
(distàncies, aforaments, ús de mascareta, neteja de mans, no
compartir material, altres) segons normativa del moment.
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En el cas que sigui necessari fer la matrícula presencial, us haureu de
posar en contacte per telèfon amb el centre per demanar cita prèvia.
En aquest cas, la inscripció es farà per rigorós ordre de sol•licitud.

Calendari:

Horaris:

Preus 2021 pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona. En el cas que hi hagués una diferència
de preus respecte el 2020, caldrà regularitzar les quotes.

> Les matrícules als tallers nous d’hivern podran fer-se en els següents horaris, tant si es tracta de tallers presencials com en línia:

Què

Com

Inici dels tallers: 11 de gener de 2021

Preus dels tallers:

Quan
TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ
A partir del dimecres
16 de desembre a les 10 h,
en horari ininterromput

Cita prèvia per a les
matrícules:
a partir del dimecres 16 de
desembre a les 10h.

Matrícules
als tallers nous,
presencials i en
línia
Presencialment, al
Centre Cívic Vil·la Florida.
(Cal trucar al 93 254 62 65
per demanar cita prèvia).*

Matrícules:
a partir del dijous 17 de desembre a les 10 h.
Horari del centre:
De dilluns a divendres, de 10
a 14.30 h i de 16.30 a 20 h
(horari provisional)

*Es donarà 1 torn cada 15 minuts i es recorda a tothom que
per un tema de prevenció només s’acceptaran pagaments amb
targeta bancària.

Cal tenir en compte que:
> Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles.

Aquests tallers s’impartiran en línia.
receptes i estimularà tertúlies
sobre els plats, la cuina i els temes calents del dia. L’objectiu
és practicar i millorar les habilitats de conversa i expressió en
anglès d’una forma innovadora
i amena.
A càrrec de Joe Woodward

1. TÈCNIQUES DE
COCCIÓ A LA CUINA
TRADICIONAL
Dilluns, de 14.30 a 16.30 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)

En aquest taller en línia farem
dues receptes casolanes generalment locals amb una sessió
dedicada a la cuina exòtica. En
les sessions anirem variant els
plats, treballant amb diferents
tècniques de cocció. Hi inclourem l’explicació històrica de la
recepta, quin és el seu origen,
en quines regions s’acostumava
a fer...
A càrrec de Clara Sivila

3. RODA EL MÓN

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

Dijous, de 13.30 a 15.30 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)

> 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 conèixer els criteris de reducció dels imports, dirigiu-vos
al punt d’informació.

Foto © Gaelle Marcel

> Per a cada taller disposeu 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.

2. DELICIOUS ENGLISH

En aquest taller en línia aprendrem a cuinar menjars exòtics d’altres països on, a més,
aprendrem nocions de les bases de la cuina internacional.
Farem un viatge ràpid pel món,
de manera que sabrem més
coses sobre els ingredients, les
receptes i la cultura de les altres gastronomies.
A càrrec de Clara Sivila

Dimecres, de 12.15 a 14.15 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)
Taller presencial on es fomenta
la conversa i comunicació en
anglès. Amb el professor als
fogons, us ensenyarà noves

Foto © Yichao Zhong

Mitjançant
matrícules en línia
https://vflorida.inscripcionscc.com
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6. RECEPTES D’HIVERN
DE LA IAIA

Divendres, d’11 a 14 h
15 GENER > 12 FEBRER
Preu: 65,88 € (15 hores)

Divendres, d’11 a 14 h
19 FEBRER > 19 MARÇ
Preu: 65,88 € (15 hores)

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 servir un
bon plat a taula amb una certa
gràcia. Començarem pels pilars
de la cuina fins a arribar a semblar veritables xefs!
A càrrec d’Eulàlia Fargas

Receptes recollides de cuiners i
cuineres 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

8. BATCH COOKING
Dimarts, de 13 a 15 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 87,85 € (15 hores)
En aquest taller ensenyarem com organitzar-se, en poques hores,
per cuinar per a tota la setmana. Això ens servirà per no haver de
pensar cada dia què podem fer, i ens estalviarem temps i energia.
A càrrec de Rosa Maria Garcia

Foto © Dane Deaner

Foto © Shoeib Abolhassani

4. CUINA PER A
PRINCIPIANTS

5. VIATGE PER LA
MEDITERRÀNIA

7. CUINA PER A
PERSONES SOLTERES

Recorrerem la gastronomia de
diferents zones de la Mediterrània 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

TALLERS DE LLENGUA
Aquests tallers estan pensats per fer-se presencialment,
però les circumstàncies actuals podrien fer que algunes
sessions, o la seva totalitat, es desenvolupessin en línia.

Divendres, de 18 a 21 h
19 FEBRER > 19 MARÇ
Preu: 65,88 € (15 hores)
Diuen que és un repte comprar
i cuinar per a una persona sola.
Preparar els teus àpats t’ajuda
a prendre les regnes sobre la
teva salut. No importa l’edat o
les habilitats culinàries, es pot
aprendre a cuinar menjars saborosos, saludables i econòmics sense haver-te de passar
gaires hores a la cuina.
A càrrec d’Eulàlia Fargas

Divendres, de 18 a 21 h
15 GENER > 12 FEBRER
Preu: 65,88 € (15 hores)
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9. ANGLÈS DES DE ZERO
Dijous, de 19 a 20.30 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

la nostra fluïdesa en la conversa. S’ha de tenir un nivell mitjà
d’anglès.
A càrrec d’Acadèmia Usik

Taller de llengua per a persones
sense domini de l’idioma. Les
classes inspiren l’aprenentatge fent que els aspectes bàsics de l’anglès siguin divertits.
S’hi introduiran 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

Taller molt dinàmic amb el propòsit de millorar tant la nostra
gramàtica i el vocabulari com

Foto © nicole-honeywill

Dimarts, de 10 a 11.30 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)
Foto © Igor Miske

Foto © Malicki M Beser

10. ANGLÈS, UN PAS MÉS
A LA GRAMÀTICA

TALLERS
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14. SPEAKING ENGLISH

17. CONVERSA FRANCÈS

19. ITALIÀ BÀSIC

Taller basat en la conversa.
Parlarem sobre temes diferents
com esports, aficions, música, cinema, naturalesa, viatges, menjars del món i altres.
Aprendrem vocabulari i frases
fetes, per parlar l’anglès com
un nadiu. Es realitzaran pràctiques de conversa per parelles
o grups petits. També hi haurà
temps de divertir-se una mica
amb jocs de taula en anglès. En
definitiva, un taller dinàmic on a
més de millorar l’anglès, passarà el temps volant. Recomanat un nivell intermedi d’anglès.

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

Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

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

Taller basat en la conversa.
Parlarem sobre temes diferents
com esports, aficions, música,
cinema, naturalesa, viatges,
menjars del món i altres. Aprendrem vocabulari i frases fetes,
per a parlar l’anglès com un nadiu. Es realitzaran exercicis de
comprensió auditiva per poder
entendre diferents accents de
l’anglès. Recomanat un nivell
preintermedi.
A càrrec d’Acadèmia Usik

Taller on ens comunicarem a
partir de diferents suports per
millorar el nostre nivell de francès. És necessari tenir coneixements de francès que permetin
mantenir una conversa fluïda
sobre temes d’actualitat i de la
vida quotidiana.
A càrrec de Marie Nuc

Taller d’italià per als quals ja
saben una mica de la llengua
italiana i els agradaria saber-ne
més. Aprendrem a utilitzar correctament els verbs i nou vocabulari. L’enfocament didàctic és
essencialment comunicatiu. Taller molt participatiu on tot el que
s’aprèn es posa en pràctica. Per
a amenitzar el taller algunes tardes escoltarem la lletra de famoses cançons italianes. Passarem
una estona agradable al mateix
temps que agafarem confiança
amb l’idioma. Recomanat un nivell elemental.
A càrrec d’Acadèmia Usik

Foto © brett-jordan

A càrrec de Maria Concetta
Marino

15. FRANCÈS ELEMENTAL

18. FRANCÈS AVANÇAT

Dilluns, de 17 a 18.30 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

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

Es necessiten coneixements
elementals de francès que permetin poder expressar-se prou
per a presentar-se, explicar
gustos, passatemps i parlar en
general sobre temes de societat
i de cultura diversos. Es treballarà sobretot l’expressió oral,
però també es revisaran conceptes gramaticals.
A càrrec de Florence Tessier

Es necessiten coneixements
elementals de francès que permetin presentar-se, explicar
gustos, parlar de passatemps i,
en general, poder expressar-se
encara que de manera molt bàsica sobre temes diversos. Es
treballarà sobretot l’expressió
oral, però també es revisaran
conceptes gramaticals. Es preferible nivell B2.
A càrrec de Florence Tessier

13. ANGLÈS NIVELL
AVANÇAT

16. TREU LA POLS AL
TEU FRANCÈS

Dimarts, de 17 a 18.30 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Dimecres, de 16 a 17.30 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Practiquem
conversa
mitjançant un article, notícia, exercici d’exàmens oficials mentre
millorem encara més el nivell
amb vocabulari nou. Es recomana tenir un nivell avançat
First Certificate – Advanced.
A càrrec d’Acadèmia Usik

Un taller per a persones que
tinguin un coneixement bàsic
de francès i que vulguin practicar-lo, 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

20. ITALIÀ, UN PAS MÉS
Dimarts, de 19 a 20.30 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)
Taller destinat a persones amb
uns coneixements intermedis
previs i que volen refrescar-los
(que ja coneixen els articles definits i indefinits, singular i plural 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. Aprendrem a fer sol•licituds de manera
formal i informal, donar consells
i expressar opinions sobre temes quotidians. Es farà èmfasi en el vocabulari de viatges,
menjar i oci!
A càrrec de Filippo Eracli
Foto © kawika83

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

Foto © cristinasz

Foto © NikosKoutoulas

12. GRUP 2

Foto © chris-karidis

11. GRUP 1

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

Foto © Glen Scarborough

ANGLÈS CONVERSA
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TALLERS DE CULTURA

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

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

Aquests tallers estan pensats per fer-se presencialment,
però les circumstàncies actuals podrien fer que algunes
sessions, o la seva totalitat, es desenvolupessin en línia.

Taller de conversa en italià
destinat a la pràctica oral de la
llengua. Parlarem sobre temes
relacionats amb la cultura italiana. Les converses seran en
grup i cadascú podrà refrescar
els seus coneixements o adquirir-ne de nous. Per fomentar la
conversa, en aquest taller es
tracten alguns temes de gramàtica, només per entendre aspectes puntuals de la llengua,
de la forma i de l’estructura.
A càrrec de Filippo Eracli

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 altra, amb nou vocabulari útil i
rellevant per al dia a dia. Weiter
geht’s!
A càrrec de Connectum

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

Foto © fotografierende

22. ALEMANY.
AMPLIEM-NE LA BASE

23. APROFUNDIM EN ALEMANY
Dimarts, de 19.15 a 20.45 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

L’art renaixentista italià va ser
un dels moments més representatius i bells de la història
d’aquest país. El taller s’enfoca
en el període del Renaixement
italià com a primera manifestació d’un art modern, en el
qual s’examinarà, en detall, la
vida i obra dels pintors, escultors i arquitectes més importants del segle XV i XVI com
Bramante, Tiziano, Giorgione i
Tintoretto entre d’altres. L’objectiu d’aquest taller és aportar
una perspectiva global sobre
l’evolució i el context històric
del Renaixement i adquirir un
coneixement profund i aclaridor
d’aquest moment artístic tan
determinant per al pensament i
l’art europeu posterior.
A càrrec de Maria Concetta
Marino

Foto © Francesco Gasparetti

Ja tenim una bona base d’alemany, ja n’hem après molt: sabem
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 nostre 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, seguirem a un bon ritme per avançar en el nivell A2. Wir haben
schon viel gelernt!
A càrrec de Connectum

Dilluns, de 10.15 a 11.45 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

25. EL RACISME A
TRAVÉS DE L’ART

plàstiques. Partint de l’anàlisi
de la representació 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

26. IL•LUMINANT L’ART
IMPRESSIONISTA
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

En la segona meitat del segle
XIX naixia a França un dels corrents pictòrics més importants
de la història de l’art: l’impressionisme. Per primera vegada,
els artistes van crear les seves pintures basant-se en la
subjectivitat, 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 protagonitzar el sorgiment
d’aquest nou corrent pictòric, el
qual obriria les portes a la pintura moderna i contemporània.
A càrrec de Maria Concetta Marino

Foto © christian-wiediger

Dilluns, de 17.30 a 19 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 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

Foto © david-clode

Foto © YannGar

21. CONVERSAZIONE
ITALIANO

TALLERS
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Quines emocions són universals i quines depenen de la
cultura? Quina utilitat tenen les
emocions? Quan ens serveixen
i quan no? El cinema i la música ens ajudaran a reconèixer
cadascuna de les emocions humanes. Les veurem plasmades
en una escena cinematogràfica,
emfatitzades en un so o en una
lletra. I aprendrem, finalment,
com transitar-les i regular-les.
A càrrec d’Ismael Clavero

29. CHICKFREAK L’ART
DE CONSTRUIR PERSONATGES FEMENINS
Dijous, de 10.30 a 12 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)
En aquest taller aprendrem com
es construeix un personatge femení de ficció i intentarem fer
un pas mes enllà allunyant les
nostres creacions dels tòpics
que encara són vigents en la
majoria de protagonistes femenins de llibres, pel•lícules
i sèries. Ho farem des de la
reflexió i des de l’humor, aplicant-hi tècniques narratives i
desenvolupant la imaginació, la
creativitat i el sentit crític.
A càrrec de Débora Castillo

28. CONEGUEM L’ÒPERA

Foto © ChickFreak

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)
Amb l’objectiu d’apropar-nos
a la bellesa i complexitat de
l’òpera descobrirem aspectes
fascinants de les òperes més
conegudes de la història de la
música. Les sessions es dividiran en dues parts: en la pri-

Aquests tallers s’impartiran
en línia.

Dijous, de 12 a 13.30 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

Foto © edwin-hooper

Sents que la teva manera d’expressar-te és a través de l’escriptura? Potser no ho sabies
però ara, en aquests temps,
has descobert que tot allò que
portes dins només et surt si
ho escrius; desitjos, reflexions,
fantasies... sigui quin sigui el
motiu, si t’agrada escriure, un
cop per setmana ens podem
trobar al taller d’escriptura i, a
més de compartir manuscrits,
aprendrem tècniques, estils i
trucs narratius. Enguany, més
que mai, esperem tots aquells
escriptors i escriptores que
vulgueu endinsar-vos en l’experiència viscuda d’aquests
mesos, des del diari fins a l’autobiografia o l’autoficció.
A càrrec de Patricia Font

MUSEUS VIRTUALS
DEL MÓN

30. ENTENDRE LES EMOCIONS A TRAVÉS DEL
CINEMA I LA MÚSICA

31. GRANS MISTERIS I
MENTIDES DE LA
HISTÒRIA
Divendres, de 10.15 a 11.45 h
15 GENER > 19 MARÇ
Preu: 69,75 € (13,5 hores)

“Evitem qualsevol contagi,
menys el de la bellesa”. Amb
aquestes paraules el director de
la Galleria dels Uffizi de Florència, Eike Dieter Schmidt, convidava les persones a realitzar
una visita virtual a la col•lecció
del famós museu de Florència. A l’espera de poder tornar
a viatjar i visitar lliurement museus i exposicions temporals,
gràcies a la realitat virtual podem acostar-nos-hi i conèixer
les seves col•leccions. De la mà
d’una guia experta, es realitzarà
un recorregut virtual dels més
prestigiosos museus del món
com el MoMA, el Louvre, el Museu del Prado i la Galleria degli
Uffizi entre altres, i s’explicaran
les obres més importants de les
seves col•leccions. Aprendrem
la història que envolta el naixement d’aquestes institucions i
parlarem de les obres més emblemàtiques que s’hi conserven,
a més del context de la seva
creació. Esteu llestos per a començar aquest viatge?

32. GRUP 1

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 literatura i el cinema. En aquest
taller estudiarem algunes de les
mentides més famoses i consolidades per veure si superen
un escrutini històric i científic.
A càrrec de Jordi Pisa

Foto © Michael D Beckwith

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

mera, s’exposaran diversos
conceptes i aspectes tècnics i
històrics de les diferents òperes
a treballar i, posteriorment, a la
segona part, s’exemplificaran
els conceptes amb la projecció
de diversos materials audiovisuals.
A càrrec de Joan Martínez Colás

Foto © losmininos

27. ESCRIPTURA
CREATIVA
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Dimecres, de 10.15 a 11.45 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 65,88 € (15 hores)

33. GRUP 2

Dimecres, de 12 a 13.30 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 65,88 € (15 hores)

34. GRUP 3

Dijous, de 11.15 a 12.45 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 65,88 € (15 hores)

A càrrec de Maria Concetta
Marino

Foto © JoinTheDots
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TALLERS DE COS I MENT

ZUMBA®

Aquests tallers estan pensats per fer-se presencialment,
però les circumstàncies actuals podrien fer que algunes
sessions, o la seva totalitat, es desenvolupessin en línia.

Dilluns, de 11.45 a 12.45 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)
A càrrec de Cristina Roldán

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

44. GRUP tarda

Dilluns, de 10.30 a 11.30 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

Dilluns i dijous, de 18 a 19 h
11 GENER > 18 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)
A càrrec de Cristina Roldán

A càrrec de l’Associació Esportiva de Sarrià

41. IOGA DIMECRES
I DIVENDRES
Dimecres i divendres,
de 10 a 11 h
13 GENER > 19 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)

45. TAITXÍ
Dimarts i dijous, de 10 a 11 h
12 GENER > 18 MARÇ
Preu: 103,33 € (20 hores)

A càrrec de l’Associació Esportiva de Sarrià

A càrrec de Mireia Ortuño

36. GRUP 2

42. PILATES MATÍ

Dilluns, d’11.15 a 12.15 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

A càrrec de l’Associació Esportiva de Sarrià

Dilluns, de 13 a 14 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

A càrrec de Mireia Ortuño

37. GRUP 3

46. BALLS LLATINS
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

A càrrec de l’Associació Esportiva de Sarrià

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

38. GRUP 4

Dilluns, de 19.45 a 20.45 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)
A càrrec de Mireia Ortuño

39. GRUP 5

Dimecres, de 10 a 11 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

Foto © emily-sea

A càrrec de Mireia Ortuño

Foto © Vladimir Pustovit

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
modalitat de ball diferent, se
n’aprenen els passos bàsics, i
es practiquen duent a terme una
coreografia final. S’hi treballa:
salsa, txa-txa-txa, bachata, merengue, tango, kizomba i samba.
Activitat amb opcions de conciliació familiar: Dansa creativa
P3.
A càrrec de Sant Andreu Pas a
Pas

A càrrec de Mireia Ortuño

Foto © tammy-gann

En aquest taller aprendrem moviments 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. Físicament,
ens ajuda a treballar la postura,
les articulacions, la columna i
l’equilibri, tot tonificant músculs,
tendons i lligaments.
A càrrec de Maite Segura

Foto © Elvert Barnes

35. GRUP 1

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

Foto © US Air Force

La gimnàstica abdominal hipopressiva treballa la musculatura 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’esquena i la incontinència urinària.

47. TXIKUNG

43. GRUP matí

40. IOGA DILLUNS

GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA
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48. ESTIRAMENTS
Dimecres, de 17.30 a 19 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)
A càrrec de l’Associació Esportiva de Sarrià

Foto © Pricenfees

TALLERS

Què és l’estrès? Com actúa
en aquests temps d’incertesa i
com podem regular-lo?
És sempre negatiu o té una
part positiva? En aquest taller
sabrem la resposta a aquestes
preguntes i, a més, practicarem tècniques específiques de
relaxació (basades en el mindfulness) que ens ajudaran a
estar serens/nes i en equilibri
emocional.
A càrrec d’Ismael Clavero

50. REEDUCACIÓ DEL
MOVIMENT I LA
POSTURA CORPORAL
Dijous, de 19.30 a 21 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)
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 prevenir,
millorar i, fins i tot, corregir totalment mitjançant una bona
col•locació del cos. Aquesta
disciplina està indicada per a
qualsevol edat i dotada d’una
base física fonamental per
a desenvolupar les tasques
diàries. Mitjançant exercicis
senzills, reeduquem el cos i
l’ensenyem a treballar correctament.
A càrrec de Sant Andreu Pas
a Pas

15

53. ESQUENA SANA
Divendres, de 19 a 20 h
15 GENER > 19 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

Divendres, d’11.30 a 12.30 h
15 GENER > 19 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)

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

Amb el taller d’entrenament
funcional es busca aconseguir
una rutina d’exercicis que sigui útil per 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

TALLERS CREATIUS
Aquests tallers s’impartiran en línia.

Foto © Bruno Nascimento

Dijous, de 10.15 a 11.45 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 77,50 € (15 hores)

51. ENTRENAMENT
FUNCIONAL

52. BODY BALL
Divendres, de 17.30 a 18.30 h
15 GENER > 19 MARÇ
Preu: 51,67 € (10 hores)
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 and
roll, xarleston, entre d’altres.
A càrrec de Sant Andreu Pas a
Pas

Foto © Pricenfees

49. APRENDRE A RELAXAR-SE EN MOMENTS
D’INCERTESA

TALLERS
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Foto © jacob-postuma

TALLERS

54. PINTURA A TOTS
ELS NIVELLS
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)

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

55. DIBUIX I PINTURA
Dimarts, de 18 a 20 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)

Un curs on es treballarà el món
del dibuix i la pintura, escollint
la tècnica que més agradi.
Per a tots aquell que comencen, treballarem les bases tant
del dibuix com del color, segons la tècnica escollida. Com
a temes, treballarem del natural, perquè aquest ens ensenya
a ampliar la nostra observació i
ens dona les bases per aprendre a compondre, a entendre
el clar i fosc i entendre com és
genera el volum. Per a totes
aquelles persones que vulguin
aprofundir o experimentar, proposarem el primer dia de classe diferents tipus d´exercicis i
temàtiques per aconseguir els
seus objectius tan per millorar
la tècnica com per iniciar un
projecte d´experimentació.
A càrrec de Núria Boix

TALLERS

TALLERS

16

TÈCNIQUES DE DIBUIX
I PINTURA
Taller per conèixer i perfeccionar totes les tècniques artístiques que vulguis.

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

59. PINTURA CREATIVA

56. GRUP 1

Dijous, de 12.15 a 14.15 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)

A càrrec d’Isabel Feliu

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

Dimecres, de 16 a 18 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)

57. GRUP 2

Dimecres, de 18.15 a 20.15 h
13 GENER > 17 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)

Foto © anna-kolosyuk

A càrrec d’Isabel Feliu

58. ESBÓS DE LA
FIGURA HUMANA

61. TRAIEM SUC DE
L’ORDINADOR

62. TRAIENT SUC DEL
MEU MÒBIL

Dijous, de 16.30 a 18 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 65,88 € (15 hores)

Dijous, de 18.15 a 19.45 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 65,88 € (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! Treballarem diferents temes com ara
Word, la gestió d’arxius i carpetes (cercar, copiar, moure, retallar i crear) entre carpetes i unitats de disc, entre l’ordinador
i el una memòria USB i eines
de Google (calendari, traductor, mapes, etc). Practicarem
amb el correu electrònic, l’ús i
la gestió avançada de l’agenda
de contactes, esborrar historial
de recerques i privacitat i navegar d’incògnit. I farem ús del
bloc de notes i del Paint.
A càrrec de Maria Martínez

El taller vol donar a conèixer
les possibilitats que té un telèfon intel•ligent. Aprendrem
la personalització de la seva
aparença o la configuració de
comptes de correu, xarxes
socials... També aprendrem a
descarregar-nos
aplicacions
útils i en provarem algunes de
relacionades amb la informació, comunicació i l’entreteniment. Per 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 telèfon intel•ligent
o smartphone amb connexió a
Internet pròpia.
A càrrec de Maria Martínez

Foto © farrahsanjari

Dijous, de 10 a 12 h
14 GENER > 18 MARÇ
Preu: 87,85 € (20 hores)
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En aquest curs prendrem contacte amb el dibuix ràpid de la
figura humana. Buscarem la

Foto © fabian-irsara

Aquests tallers s’impartiran en línia.

Dilluns, de 16.30 a 18 h
11 GENER > 15 MARÇ
Preu: 65,88 € (15 hores)

L’Excel s’ha convertit en una
eina indispensable gairebé per
a qualsevol sector professional,
amb diferents usos i nombroses opcions. Permet calcular,
escriure, emmagatzemar i organitzar 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 bàsic totalment pràctic podràs

aprendre des de simples sumes a crear horaris amb taules
i gestionar una comptabilitat
casolana. També practicarem
l’ús i el format de les cel•les i
insertarem gràfics i imatges.
A càrrec de Maria Martínez

TALLERS INFANTILS, FAMILIARS I PER A ADOLESCENTS
Aquests tallers s’impartiran en línia.
BABY MUSIC (de 0 a 2
anys)

Foto © sergi-kabrera

60. INICIACIÓ A L’EXCEL

Foto © rahul-chakraborty

TALLERS D’INFORMÀTICA

Taller de sensibilització musical per a famílies amb bebès.
A través del cant, la percussió,
el moviment i els contes fomentem el vincle entre adults i infants donant eines per tal que
els pares i les mares ho puguin
desenvolupar a les seves llars.

63. GRUP DIMECRES

Dimecres, d’11.15 a 12.15 h
13 GENER > 17 MARÇ
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

TALLERS

TALLERS
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BABY MUSIC (de 0 a 2
anys

66. DANSA CREATIVA
(cursant P4)

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

69. DANCEHALL (de 14 a
17 anys)

Taller de sensibilització musical per a famílies amb bebès.
A través del cant, la percussió,
el moviment i els contes fomentem el vincle entre adults i infants donant eines per tal que
els pares i les mares ho puguin
desenvolupar a les seves llars.

Divendres, de 17.30 a 18.30 h
15 GENER> 19 MARÇ
Preu: 30,47 € (10 hores)

Divendres, de 19.15 a 20.15 h
15 GENER > 12 FEBRER
Preu: 19,97 € (5 hores)

Divendres, de 19.30 a 20.30 h
15 GENER > 19 MARÇ
Preu: 25,85 € (10 hores)

Aquest taller té conciliació familiar amb Body Ball.

Un taller per a noies a qui acaba de venir-los la regla, fet amb
l’objectiu de compartir amb el
grup, sense la presència de
les mares ni acompanyants.
Podrem parlar de com ens
sentim, què ens passa i com
ho vivim. L’última sessió serà
acompanyada de mares o pares. A càrrec de Cooperativa
Cos

A càrrec d’Esmeralda Sanchez

A càrrec de Sant Andreu Pas
a Pas

64. GRUP DIMARTS

Dimarts, d’11.15 a 12.15 h
12 GENER > 16 MARÇ
Preu adult + 1 o 2 infants:
51,67 € (10 hores)
Preu adult + 3 o més infants:
103,33 € (10 hores)

Foto © alexander-sergienko

65. MUSICA EN FAMÍLIA
(de 2 a 3 anys)
Taller de sensibilització musical per a famílies amb bebès.
A través del cant, la percussió,
el moviment i els contes fomentem el vincle entre adults i infants donant eines per tal que
els pares i les mares ho puguin
desenvolupar a les seves llars.

TALLERS PUNTUALS DE CUINA PER A FAMÍLIES
Aquests tallers s’impartiran en línia.
70. TACOS MEXICANS
(A partir de 6 anys)

Foto © agtoine

Dimecres, de 12.30 a 13.30 h
13 GENER > 17 MARÇ
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

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

Foto © Alex Ristea

Divendres, de 17.30 a 19 h
15 GENER> 19 MARÇ
Preu: 38,78 € (15 hores)
En aquest taller elaborarem
plats per preparar un sopar diferent i original cada setmana
amb productes de temporada.
Una setmana abans s’enviaran els ingredients per a la recepta de la setmana següent.
Imprescindible que hi hagi un
adult present.
A càrrec de Carlota Gurri

Dissabte, de 10.30 a 12.30 h
27 FEBRER
Preu adult + 1 o 2 infants :
8,78 € (2 hores)
Preu adult + 3 o més infants:
17,57 € (2 hores)

La cuina tradicional, sempre
ha sigut molt important, però,
cada vegada més, ens agrada
tastar diferents, tipus de menjar, amb ingredients quotidians
i sense complicar-nos la vida.
A càrrec de Rosa Maria Garcia

Foto © Georgia de Lotz

A càrrec de Merche Handrich

TALLERS
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71. MAKIS (a partir de 6 anys)
Dissabte, de 10.30 a 12.30 h
13 MARÇ
Preu adult + 1 o 2 infants : 8,78 € (2 hores)
Preu adult + 3 o més infants: 17,57 € (2 hores)
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73. LA BIODIVERSITAT A L’HORT: CULTIU I
REPRODUCCIÓ DE PLANTES COMPANYES
Dilluns, de 18 a 20 h
1 MARÇ		
Preu: 12,25 € (2 hores)

S’apropa l’estació més fructífera de l’any i hem d’encabir les diferents
varietats de plantes que podrem començar a cultivar al nostre hort. 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 reproductives dels cultius.
A càrrec de Tarpuna Cooperativa

Foto © boris-smokrovic

La cuina asiàtica té receptes molt originals, però, la seva base és
l’arròs, amb això i altres ingredients farem makis, superbons i divertits.
A càrrec de Rosa Maria Garcia

TALLERS

TALLERS DE L’HORT AL BALCÓ
Aquests tallers s’impartiran en línia.
Aquest hivern teniu l’oportunitat d’aprendre com s’organitza
un conreu anual i quines són les associacions i relacions
reproductives dels cultius a l’hort. Aquests tallers es fan
conjuntament amb les famílies que participen en el projecte
d’Hort al Balcó del Vil•la Florida. 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.
72. L’HORT A L’HIVERN:
ROTACIONS I ASSOCIACIONS DE CULTIUS
Dilluns, de 18 a 20 h
25 GENER
Preu: 12,25 € (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

CALENDARI
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xispa 4 anys

fotografia participant al Concurs de dibuix i pintura “Pintem petons”

lollipop 10 anys

fotografia participant al Concurs de dibuix i pintura “Pintem petons”

dinosaure 6 anys

fotografia participant al Concurs de dibuix i pintura “Pintem petons”

Foto coberta i guardes © aaron burden-Unsplash

MAPA

CONTACTE
C/ Muntaner, 544
C/ Reus, 1
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 62 65
ccvilaflorida@qsl.cat
Barcelona.cat/ccvil.laflorida
Subscriu-te al nostre butlletí entrant al web
facebook.com/CentreCivicVilaFlorida
instagram.com/vilaflorida
twitter.com/ccvilaflorida
FGC: Putxet, Av. 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
Dissabtes
de 10 a 13 h

