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El Centre Cívic ofereix un programa de tallers i activitats per a totes les franges d'edat,
així com activitats específiques de treball intergeneracional: una àmplia oferta de
tallers per adults, gent gran, joves, infants i famílies;  cicles culturals on s’inclouen
disciplines com la dansa, el teatre ,la música o el cinema; activitats familiars i activitats
que promouen les tradicions i la cultura catalana. 

El nostre eix de treball és la cultura de la gastronomia, que es treballa de forma
transversal a través de diferents projectes com les Jornades Gastronòmiques, el cicle
Vine a saber-ne més, el projecte adreçat a joves: Generació 2.0, i projectes d’intervenció
comunitària com el Joves Tastaolletes o el Petit Llaminers. 

Es dissenyen programes de treball amb les entitats del barri i del Districte, entre les
que destaquem la recuperació de la memòria i la identitat de Sant Gervasi o la Mostra
d’entitats. 

Un equipament social i cultural com és el Centre Cívic ha de dinamitzar el territori per
a dotar-lo de vida social, cultural i de desenvolupament comunitari. El Centre Cívic
procura ser un dels nexes entre les diferents entitats del barri, ser una eina de suport i
treballar com a espai vertebrador del teixit associatiu; és per aquest motiu que us
volem presentar l’Amplificador de les entitats.

EL CENTRE
CÍVIC VIL·LA
FLORIDA    

El Centre Cívic Vil·la Florida està situat al carrer Muntaner
544, entre els carrers Bisbe Sivil·la i Reus.
Està ubicat al Districte Sarrià- Sant Gervasi, al barri de la
Bonanova. 

Actualment, és un referent en la difusió de la cultura de
la gastronomia i l'alimentació.



QUÈ ÉS L'AMPLIFICADOR DE LES ENTITATS?

És un nou projecte que neix amb l’objectiu d’esdevenir un espai de trobada i
difusió per donar a conèixer una entitat, associació o fundació que treballi valors
de cooperació, integració, igualtat..., dins del territori.  Com un amplificador
augmenta l'amplitud o la intensitat d'un so, el Centre Cívic vol amplificar la vostra
veu, donant-vos cabuda dins la seva programació.

Objectius:

Donar a conèixer les entitats i associacions que existeixen al territori. 
Sensibilitzar a la població respecte  les diferents realitats socials que
existeixen, a través del coneixement dels projectes que porten a terme les
diferents entitats que es vulguin presentar. 
Proporcionar suport logístic, tècnic i d’infraestructura a les iniciatives de les
entitats, associacions i col·lectius del territori, per tal de promoure i enfortir el
seu teixit associatiu. 
Apropar els serveis del Centre Cívic a entitats del territori per crear sinèrgies
de participació. 
Establir  sistemes  de  confiança  amb  les  entitats  del  territori  per  treballar  
de  forma conjunta en pro del bé comú.



Una descripció de la vostra entitat, qui sou i a què us dediqueu.
Els vostres objectius/ valors principals.
I les motivacions per participar a l’Amplificador de les entitats.

Per fer-ho, caldrà que us poseu en contacte amb el centre cívic amb la
referent del projecte: Carolina Solier, a través del correu electrònic
carolina@qsl.cat.

En el correu cal que ens feu arribar:

A partir de rebre les vostres propostes, la referent del projecte concertarà
una entrevista per poder valorar quina o quines serien les accions a realitzar
per poder-les incloure a la programació trimestral del centre cívic. 

Heu de tenir present que les programacions dels centres cívics es tanquen
amb força antelació, així que si per exemple voleu difondre o presentar un
projecte que començarà a la primavera, caldrà tancar les línies d’actuació
tres mesos abans, per garantir que puguin encabir-se en la programació de
primavera i que siguin difoses dins l’agenda trimestral i el web del Centre
Cívic. 

És important tenir això molt present per garantir arribar a més públic.

El Centre Cívic pot esdevenir una eina de suport per a les vostres entitats. 

És un   recurs   òptim   de   recolzament per   a   les   accions comunitàries, 
 així  com  una  font  de  recursos  tècnics  i logístics.  
Participar d’aquest nou projecte-servei enriquirà la vida comunitària del
barri, del Districte i de les persones que el formen.

És per això que t’animem a que et posis en contacte amb nosaltres per
poder resoldre qualsevol dubte que et pugui sorgir després de la lectura
d’aquesta presentació o simplement per establir un primer contacte i
començar a treballar plegades en com materialitzar les vostres propostes.

COM PUC PRESENTAR LA MEVA ENTITAT A
L'AMPLIFICADOR DE LES ENTITATS?

El Centre Cívic es compromet a reservar un espai per poder presentar la
vostra entitat, ja sigui a través d’una xerrada, d’una conferència, d’una
exposició... per poder “amplificar” la tasca que porteu a terme i fer-la
encara més extensiva a nous públics. 

PER QUÈ ÉS IMPORANT AQUEST PROJECTE?



El centre cívic anualment organitza la Mostra d’entitats, activitat que neix amb
l'objectiu de donar a conèixer l’equipament a totes les entitats del territori i
establir relacions de col·laboració i cooperació amb elles i entre elles; tot plegat,
amb el doble objectiu de promoure un sentit de pertinença a una comunitat i
de crear sinèrgies de participació conjunta pel desenvolupament de nous
programes socials que afavoreixin al conjunt de la població.  

Durant la Mostra es cedeix un espai per a cada entitat, en el que aquesta
presenta qui és i què fa; es lliura un dossier amb el conjunt d’entitats
participants perquè es coneguin entre elles. 

Des  dels  seus  orígens cap a l’any 2010, la  Mostra d’Entitats ha passat per
diferents fases, i, actualment, es duu a terme durant les Mostres de Comerç del
barri organitzades per l’Eix Comercial Barnavasi, arribant així  a més públic. 

Participar de l’Amplificador de les Entitats us obrirà la porta a formar part de la
Mostra de les Entitats que, com ja us hem anunciat abans, es realitza
conjuntament amb la Mostra de Comerç.

Esperem amb molt entusiasme les vostres propostes! Estem aquí per
intentar ser un amplificador de la vostra veu, del vostre missatge, de la
vostra missió! 

     L’equip del centre cívic Vil·la Florida.

A MÉS A MÉS...


