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CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
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, cicles d’arts escèniques, xerrades,
exposicions, jornades temàtiques i festes tradicionals.
Contentes de poder tornar a la presencialitat i tornar així a omplir la casa de vida, us donem la
benvinguda i us esperem novament a l’equipament!
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Taller nou

D’E

Denominació d’estrena

Cal respectar les mesures sanitàries i de prevenció de la covid-19 (distàncies, aforaments, ús
de mascareta, neteja de mans, no compartir material, respectar els circuits de mobilitat...)
segons la normativa del moment.

INSCRIPCIONS
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.
Horaris:
–> Les matrícules als tallers d’estiu podran fer-se en els següents horaris, tant si es tracta de
tallers presencials com en línia:

Què

Matrícules als tallers de
continuïtat, presencials
o en línia

Com

Quan

Mitjançant matrícules en línia:
https://vflorida.inscripcionscc.com

A partir del
dilluns 7 de juny, a les 10 h,
en horari ininterromput

Presencialment al:
Centre Cívic Vil·la Florida
(Cal trucar al 93 254 62 65 per
demanar cita prèvia.)*

Cita prèvia per a les
matrícules:
a partir del dimarts 1
de juny,
a les 10 h
Matrícules:
a partir del dilluns 7 de
juny, a les 10 h
Horari del centre:
De dilluns a divendres,
de 10 a 14.30 h i de
16.30 a 20 h

*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.
El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre de sol·licitud de cita prèvia.
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 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.
Per a conèixer els criteris de reducció dels imports, dirigiu-vos al punt d’informació.

Inici dels tallers: 28 de juny de 2021
TALLERS

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.
1. ANGLÈS NIVELL AVANÇAT C
Dimarts, de 17 a 18.30 h
29 JUNY > 13 JULIOL
Preu: 23,25 € (4,5 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 de: Acadèmia Usik
2. SPEAKING ENGLISH C
Dimecres, de 19.30 a 21 h
30 JUNY > 14 JULIOL
Preu: 23,25 € (4,5 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 pre-intermedi.
A càrrec de: Acadèmia Usik
IMATGE: CcivicVilaflorida_Speaking_English (Autor_NikosKoutoulas).JPG
3. FRANCÈS ELEMENTAL C
Dilluns, de 17 a 18.30 h
28 JUNY > 12 JULIOL
Preu: 23,25 € (4,5 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

4. CONVERSA FRANCÈS C
Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
30 JUNY > 14 JULIOL
Preu: 23,25 € (4,5 hores)
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
IMATGE: CcivicVilaFlorida_Conversa_frances (autor-cristinasz).jpg
5. ITALIÀ BÀSIC C
Dimarts, de 19 a 20.30 h
29 JUNY > 13 JULIOL
Preu: 23,25 € (4,5 hores)
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 de: Acadèmia Usik
IMATGE: CcivicVilaflorida_Italia_Basic (Autor_Glen Scarborough).jpg
6. ITALIÀ, UN PAS MÉS C
Dimarts, de 19 a 20.30 h
29 JUNY > 13 JULIOL
Preu: 23,25 € (4,5 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
IMATGE: CcivicVilaFlorida-italia-un-pas-mes (kawika83).jpg

TALLERS DE COS I MENT
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.
7. GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA C
Dimarts, de 10.30 a 11.30 h
29 JUNY > 13 JULIOL
Preu: 15,50 € (3 hores)

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.
A càrrec de: Mireia Ortuño
IMATGE: CcivicVilaFlorida_Abdominal_hipopressives (Autor_tammy-gann).jpg
8. HIPOPILATES SUAU C
Dilluns, de 19.45 a 20.45 h
5 JULIOL > 19 JULIOL
Preu: 15,50 € (3 hores)
Aquest taller té continuïtat del grup 4 de Gimnàstica Abdominal Hipopressiva del trimestre
d’hivern. En aquest taller treballarem la musculatura abdominal reforçant-la i augmentant el to
del sòl pelvià. Preveu una possible incontinència i podem corregir males postures treballant
també la musculatura de l'esquena. Realitzarem una petita introducció a exercicis de pilates.
A càrrec de: Marta Álvarez
9. IOGA DIMECRES I DIVENDRES C
Dimecres i divendres, de 10 a 11 h
30 JUNY > 16 JULIOL
Preu: 31 € (6 hores)
A càrrec de: Associació Esportiva de Sarrià
IMATGE:
10. REEDUCACIÓ DEL MOVIMENT I LA POSTURA CORPORAL C
Dijous, de 19.30 a 21 h
1 JULIOL > 15 JULIOL
Preu: 23,25 € (4,5 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

TALLERS CREATIUS
Aquests tallers s'impartiran en línia.
11. PINTURA A TOTS ELS NIVELLS C
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
29 JUNY > 13 JULIOL
Preu: 26,35 € (6 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

TALLERS DE L’HORT AL BALCÓ
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.
Us interessa aprendre a gestionar el cicle anual d’un hort al balcó? Apunteu-vos a descobrir les
eines bàsiques per poder començar.
12. L’HORT A CASA TEVA: ASPECTES CLAUS PER COMENÇAR
Dilluns, de 18 a 20 h
5 JULIOL
Preu: 14,33 € (2 hores)
En aquesta formació us ensenyaran com crear el vostre hort a casa. Quins són els temes que
hem de controlar per crear-ne un per primera vegada? Com ha de ser el balcó o terrassa on
s’ubicarà? Quines condicions ambientals ha de tenir? Aquestes i moltes més preguntes es
resoldran durant aquest taller.
A càrrec de: Tarpuna Cooperativa
IMATGE:

ACTIVITATS CULTURALS
Aquest estiu tornem a un conjunt d’activitats per poder tornar a gaudir de les propostes
culturals tant a dins del centre cívic com als jardins de Vil·la Florida. Tindrem música, cinema,
coneixença amb alguna sorpresa de la història de l’art i també una exposició del mateix centre.

REFRESCA’T
Cicle musical als jardins del Centre Cívic Vil·la Florida. Aquest any podreu gaudir de propostes
refrescants i ben diferents. Dos concerts pensats per a tots els públics els dies 6 i 20 de juliol a
partir de les 19.30 h, i un concert pensat per a públic jove en horari de vespre, el 13 de juliol a
partir de les 21 h.
Presteu atenció al nostre web i xarxes socials per assabentar-vos de la programació específica.
Podreu consultar tota la informació al web del centre cívic:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccvics/vil.laflorida
Per complir amb les mesures de prevenció de la propagació de la COVID-19, caldrà inscripció
prèvia per assistir a aquesta activitat.
IMATGE:
LOGO: Activitat gratuïta

CINEMA A LA FRESCA
LOGO: Activitat gratuïta
L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de la “Barcelona Film Commission”, vol estimular i
consolidar la difusió de la cinematografia realitzada, rodada o produïda a Barcelona, i donar-la
a conèixer a la ciutadania. Aquesta és la voluntat del programa “Pantalla Barcelona”, que
apropa el cinema recent fet amb el talent de la nostra ciutat als diferents districtes de Barcelona
a través de les pantalles dels centres cívics.
Cal inscripció prèvia a https://vflorida.inscripcionscc.com/ a partir del 1 de Juliol de 2021
LA BODA DE ROSA
LOGO: Activitat gratuïta
Dimecres 14 de juliol, a les 22 h
A punt de complir els 45, la Rosa s'adona que ha viscut sempre per i per als altres i decideix
pitjar el botó nuclear enviant-lo tot a passeig i prendre les regnes de la seva vida. Però abans,
vol embarcar-se en un compromís molt especial: un matrimoni amb si mateixa. Aviat descobrirà
que el seu pare, els seus germans i la seva filla han pres altres plans, i que canviar de vida no és
tan senzill si no està en el guió familiar. Casar-se, encara que sigui amb ella mateixa, serà el més
difícil que hagi fet mai.
Per a tots els públics
Gènere: comèdia/romanç
Durada: 99 min
Direcció: Icíar Bollaín (2020)
IMATGE:
UNO PARA TODOS
LOGO: Activitat gratuïta
Dimecres 21 de juliol, a les 22 h
Un professor interí assumeix la tasca de ser tutor d'una classe de sisè de primària en un poble
completament desconegut per a ell. Quan descobreix que ha de reintegrar un alumne malalt a
l'aula, es troba amb un problema inesperat: gairebé cap dels seus companys vol que torni a
classe.
A partir de 7 anys
Gènere: Drama
Durada: 91 min
Direcció: David Ilundain (2020)
IMATGE:

ENDINSA’T EN EL MÓN DE... (EN LÍNIA)
Vols endinsar-te en el món d’artistes i pintors, conèixer més sobre monuments, obres
arquitectòniques i artístiques, descobrir secrets amagats de la nostra història...?. T'oferim la
possibilitat d'aprofundir en els coneixements sobre aquests i altres temes a través de diferents
classes magistrals d’una hora de durada.

Serà molt senzill, a través de la plataforma Zoom, des de casa, sense haver-te de desplaçar,
sense aglomeracions ni cues, de la mà de guies professionals i amb totes les comoditats que
t'ofereix casa teva. Prepara't un bon te o cafè i gaudeix d'un viatge virtual molt enriquidor.

ENDINSA’T EN EL MÓN DE...
LES DONES DE L'IMPRESSIONISME, OBLIDADES PER LA HISTÒRIA DE L'ART: BERTHE MORISOT
I MARY CASSATT.
Dimarts, 6 de juliol, d’11.15 a 12.15 h
Preu: 4,39 € (1 hora)
Berthe Morisot i Mary Cassat van ser figures destacades del moviment impressionista,
alabades, tant pels seus companys artistes com pels crítics i el públic de l’època, però oblidades
per la Història de l’Art.
Morisot, va ser una de les membres fundadores del grup i va participar en totes les exposicions
impressionistes. El seu retrat enigmàtic de la dona de París, combinat amb els seus experiments
revolucionaris, com el concepte de "finalitzat" i "inacabat" en la seva pintura, la va convertir en
un dels esperits més aventurers.
Casssat, va tenir la distinció de ser l'única dona dels Estats Units, que va exhibir amb els
impressionistes. Les seves interpretacions modernes i úniques de temes tradicionals com la
mare i el nen, van atorgar-li el reconeixement internacional.
A càrrec de: ICONO Serveis Culturals
IMATGE:

EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’USUARIS I USUÀRIES DELS TALLERS DE PINTURA
De l’1 al 30 de juliol
Vine a gaudir de l’exposició d’obres creades al taller de pintura del Centre Cívic Vil·la Florida al
llarg del curs 2020-2021. Coneix les diferents propostes i estils dels usuaris i usuàries. Poder
gaudir del que han après i compartir la seva evolució.
A càrrec de: Persones usuàries dels tallers de pintura del centre cívic
IMATGE:
LOGO: Activitat gratuïta

ACTIVITATS FAMILIARS
EL PETIT RACÓ

Activitats divertides i creatives que serveixen d’excusa per ser un punt de trobada i convivència
entre els infants i els adults. Conviure aprenent, jugant, prenent decisions conjuntes, tot
divertint-nos. Adults i infants gaudiran d’un matí familiar per aprendre i riure!
Per un tema de prevenció, les activitats familiars poden patir algunes modificacions. Informa’t
al centre de les mesures de prevenció. En cas de no poder-se fer de manera presencial, es
realitzaran en línia.
3 EN LÍNIA DE VIATGE
Dimecres, 30 de juny, de 17 a 18.30 h
Ja s’acosta l’estiu i amb ell les vacances, i això vol dir fer les maletes i sortir de la ciutat. Per a
que vagis on vagis no t’avorreixis ni un segon, t’ensenyarem a fer-te el teu propi 3 en línia. Hi
podràs jugar a la platja, a la piscina, al càmping i fins i tot al cotxe!
A càrrec de: l’equip de dinamització del centre cívic
Edat recomanada: a partir de 4 anys
IMATGE:
LOGO: Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia a https://vflorida.inscripcionscc.com a partir del 14 de juny, a les 10h
DESCOBREIX EL TELER
Dimecres, 7 de juliol, de 17 a 18.30 h
Amb una caixa de sabates, uns cordills i uns pals, ens construirem el nostre propi teler amb el
qual podrem fer tapissos de colors per decorar les parets de casa.
A càrrec de: l’equip de dinamització del centre cívic
Edat recomanada: a partir de 4 anys
IMATGE:
LOGO: Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia a https://vflorida.inscripcionscc.com a partir del 21 de juny, a les 10h

HORT AL BALCÓ
L’hort del Vil·la Florida busca famílies que el vulguin cuidar. Els requeriments són:
· Tenir ganes d'aprendre com funciona un hort
· Compromís durant tot l’any 2021-2022
· Ser responsable amb els espais comuns
Mitjançant formacions trimestrals, t’ensenyarem quins són els millors 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 2021-2022, 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.

SERVEIS
OFERTA PERMANENT
CESSIÓ D’ESPAIS
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 demanar més
informació al punt d’informació, trucant al 932 546 265, o bé consultar el web:
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida
CONNEXIÓ WI-FI
Tot el centre cívic està equipat amb el servei BARCELONA Wi-Fi perquè us pugueu connectar a
Internet lliurement des dels vostres dispositius.
CAFETERIA - RESTAURANT
El Centre Cívic Vil·la Florida disposa d’un servei de cafeteria - restaurant on podeu esmorzar,
berenar i on gaudir d’una aposta per la bona cuina i saludable. També podeu gaudir de la
terrassa assolellada mentre esmorzeu o feu el vermut.
Telèfon de contacte: 932 540 732
IMATGE: CcivicVilaFlorida_Cafeteria
COMPROMÍS CIUTADÀ
El centre cívic és signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 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.
Per prevenció, us informem que la sala d’estar i la sala multimèdia romandran tancades durant
el període d’estiu.

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 cívic i el Districte de Sarrià - Sant Gervasi,
així com dels òrgans participatius que s’estableixen al barri i al Districte.
IMATGE: ccvilaflorida_colectiugentgran
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GERVASI DE CASSOLES
L’Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles és l’entitat que representa els veïns i veïnes
del barri. Treballa per donar resposta a les necessitats socials, fomentar activitats lúdiques,
impulsar millores a l’espai urbà i integrar els diferents organismes de la zona. Podeu consultar
les propostes de l’associació en un tauler ubicat a l’entrada del centre cívic o posar-vos-hi en

contacte directament. Els trobareu al centre cívic els dimarts i dijous, de 18 a 20 hores, o bé per
telèfon (934 344 813) o correu electrònic a: 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.agrupaciocormadrigal.org/albada
Per prevenció i seguretat, durant el període d’estiu està aturada la seva activitat.
IMATGE: CcivicVilaFlorida_CorAlbada

SERVEIS PER A JOVES
Informa’t dels serveis per a joves que oferim al llarg de l’any al nostre punt d’informació o
trucant al 93 254 62 65.

CALENDARI
JUNY- JULIOL
Data
30 JUNY

Horari
11-12.30 h

1>30 JULIOL

10-21 h

6 JULIOL

11.15-12.15 h

6 JULIOL
7 JULIOL
13 JULIOL
14 JULIOL
20 JULIOL
21 JULIOL

19.30 h
11-12.30 h
21 h
22 h
19.30 h
22 h

CONTRAPORTADA
MAPA

Resum activitat
El Petit Racó: 3 en línia de viatge
Exposició col·lectiva d’usuaris i usuàries dels
tallers de pintura del centre cívic
ENDINSA’T EN EL MÓN DE...
Les dones de l’impressionisme, oblidades per la
Història de l’Art: Berthe Morisot i Mary Cassatt
REFRESCA’T
El Petit Racó: Descobreix el teler
REFRFESCA’T: Concert jove
CINEMA A LA FRESCA: La boda de Rosa
REFRESCA’T
CINEMA A LA FRESCA: Uno para todos

CONTACTE
C/ Muntaner, 544
C/ Reus, 1
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 62 65
ccvilaflorida@qsl.cat
Places d'aparcament per a persones amb la targeta de mobilitat reduïda (les targetes poden ser de titular o de no
conductor) a:
c/ Sant Gervasi de Cassoles, 88
c/ Muntaner, 544.

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

HORARIS
Dilluns a divendres, de 10 a 14.30 i de 16.30 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 13 h

