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Ubicat al nucli urbà de Sant Gervasi, el Centre Cívic Vil·la Florida és un 
espai proper i obert a totes les persones, tant del mateix barri o districte, 
com de la ciutat o de fora. El seu eix característic és la cultura de la gas-
tronomia i l’alimentació. 

L’equipament es troba en una antiga casa senyorial del segle XVI, envol-
tada pels Jardins de Vil·la Florida. Ofereix activitats educatives, d’oci i de 
cultura: tallers, cicles d’arts escèniques i cinema, xerrades, exposicions, 
jornades temàtiques, activitats familiars i festes tradicionals, entre d’altres. 

Et donem la benvinguda!
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Matrícules de continuïtat als tallers de primavera:

Matrícules a la resta de tallers i a les places lliures dels tallers de 
continuïtat:

Inscripcions en línia a partir del dissabte 25 de març a les 10 h, 
en horari ininterromput, i fins que hi hagi disponibilitat de places, 
a https://vflorida.inscripcionscc.com

Inscripcions presencials a partir del dilluns 27 de març a les 10 h, 
i fins que hi hagi disponibilitat de places. L’horari per a les matrí-
cules és de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h.

Inscripcions en línia a partir del dilluns 20 de març a les 10 h, i 
fins al divendres 24 de març a les 24 h a https://vflorida.inscrip-
cionscc.com

Inscripcions presencials a partir del dilluns 20 de març a les 10 h, 
i fins al divendres 24 de març a les 20.30 h

Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles.

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

La matrícula es farà efectiva un cop s’hagi abonat l’import co-
rresponent. En les inscripcions en línia, un cop realitzat el paga-
ment amb targeta, es pot comprovar la confirmació de la plaça 
dins el perfil d’usuari registrat. En les inscripcions presencials es 
recomana realitzar el pagament amb targeta bancària.

El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tin-
guin 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 on s’explica 
en detall la metodologia del taller i les especificitats que cal tenir 
en compte abans de realitzar-lo. Demana-la al punt d’informació.

Informa’t al punt d’informació sobre els tallers amb opció de con-
ciliació familiar.

Per a conèixer els criteris de reducció dels imports, cal dirigir-se al 
punt d’informació.

Inici dels tallers: 11 d’abril de 2023

>

>

>

>

Cal tenir en compte que:

Calendari:

SERVEIS

CONTRAPORTADA

CALENDARI

Cessions d’espai
Sala d’estar
Racó d’estudi i informàtica
Connexió wifi

Mapa
Contacte
Horari

Abril, maig, juny
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El Centre Civic és un centre inclusiu i obert a tothom. Si tens al-
guna necessitat concreta, no dubtis a dir-nos-ho i t’atendrem amb 
molt de gust.
També som signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2015-2022 i disposem d’un projecte de sostenibilitat i reciclatge 
que té com a objectiu reduir al màxim els residus i promoure un ús 
responsable dels recursos. Si tens propostes en aquesta línia, no 
dubtis a consultar-nos-ho. 

LLEGENDA

INSCRIPCIONS

§

Taller Nou

Taller de continuïtat

Obrador

Activitat gratuïta

Suplement en concepte de material

Denominació d’estrena

G

Els tallers inclouen una programació variada que detallem a continua-
ció. Esperem que les activitats siguin del teu gust!

APARADOR DE LES ENTITATS

L’amplificador

Entitats i grups
   Col·lectiu de la Gent Gran de Vil·la Florida
   Associació de Veïns de Sant Gervasi
   Cor Albada de l’Agrupació Cor Madrigal
   Grup de patchwork

pàg. 39

pàg. 39
pàg. 40
pàg. 40
pàg. 40

SUPORT A LA CREACIÓ

L’obrador
Exposes?

pàg. 38
pàg. 38
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TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ

PUNTUALS DE CUINA

1. CUINA GURMET FÀCIL 

5. TÀRTAR, CEVICHES 
I CARPACCIOS 

6. ESPECIAL ARROSSOS 
Grup Dijous 

2. CUINA FRESCA 
I ACOLORIDA 

3. CUINA PER A PRINCI-
PIANTS AMB CUINA DE 
MERCAT II 

Dilluns, de 18.30 a 21 h
17 ABRIL  > 15 MAIG 
Preu: 53,24 € (10 hores)  § 19 € 

Dilluns, de 12 a 14.30 h
17 ABRIL
Preu: 13,31 € (2,5 hores) § 10 €  

Dijous, de 12 a 14.30 h
20 ABRIL
Preu: 13,31 € (2,5 hores) § 10 €  

Dilluns, de 18.30 a 21 h
22 MAIG  > 29 MAIG 
Preu: 26,62 € (5 hores)  § 17 € 

Divendres, d’11 a 14 h
14 ABRIL > 12 MAIG
Preu: 79,86 € (15 hores) § 20 € 

Farem receptes de fàcil elabo-
ració, de cuina de mercat, però 
amb un toc sofisticat: receptes 
senzilles amb les quals puguis 
sorprendre els teus convidats 
o actualitzis una mica els àpats 
de casa. A partir de productes 
de temporada, prepararem plats 
creatius amb un toc innovador 
que et permetran descobrir no-
ves combinacions i sabors. Re-
ceptes modernes i, a la vegada, 
senzilles d’elaborar. 
A càrrec d’Elisabeth Cuevas 

La carn i el peix són dos pro-
ductes bàsics i abundants en 
la nostra gastronomia. Tot i així, 
hi ha una manera de prepa-
rar-los que és poc freqüent: el 
cru. Aquest tipus d’elaboració 
ens permet gaudir del producte 
d’una manera ben diferent, va-
lorant molt més els condiments 
utilitzats. En aquest taller, pre-
pararem una recepta de cada: 
ceviches, tàrtars i carpaccios, 
i donarem alguna idea més, 
aprenent les tècniques de com 
tractar, tallar i manipular el pro-
ducte cru. Coneixerem les dife-
rents salses i els productes im-
portants per la seva preparació, 
marinat i presentació.
A càrrec d’Elisabeth Cuevas

Aprendrem tècniques per poder 
fer tres tipus d’arròs: un sec, un 
caldós i un més especial com 
el risotto. Amb diferents ingre-
dients treballarem les diferents 
tècniques.
A càrrec d’Elisabeth Cuevas

Ja s’acosta l’estiu i volem que 
el gaudeixis gastronòmicament 
amb una petita selecció de re-
ceptes fresques per passar els 
dies més calorosos: amanides, 
cremes, aperitius, etc. Aquest 
curs està dissenyat perquè cui-
nar a l’estiu no et resti temps 
d’oci sinó que en sigui part, amb 
propostes fàcils i molt gustoses. 
Cuinarem des dels plats més 
complets fins a propostes per a 
picar o fer l’aperitiu. Aquest taller 
és idoni per a totes aquelles per-
sones que vulguin refrescar els 
seus receptaris!
A càrrec d’Elisabeth Cuevas 

La cuina està plena de secrets 
i trucs i, quan no en tenim cap 
coneixement previ, costa po-
sar-s’hi. Taller pensat per a po-
sar en pràctica la teoria, i per a 
passar a l’acció amb la llista de 
la compra, l’organització, la pla-
nificació i el cuinat. 
A càrrec d’Eulàlia Fargas
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4. PLATS DE FONDA 

Divendres, d’11 a 14 h
19 MAIG > 9 JUNY
Preu: 63,89 € (12 hores) § 20 €  

Sabeu què són les fondes de 
sisos? Són les cases de men-
jar de finals del segle XIX i fins 
el XXI: l’edat d’or de la gastro-
nomia popular. Anomenaven 
els plats com: ànec mut, peus 
de ministre, sipais, sarsuela en 
tres actes, ous amb sardana... 
Cuinarem la tradició i farem 
plats que encara avui els tenim 
com a populars. 
A càrrec d’Eulàlia Fargas
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7. COQUES, QUICHES 
I PASTISSOS SALATS 

8. TAPES I APERITIUS 
FÀCILS PER SOPARS 
D’ESTIU Grup dijous 

11. TAPES I APERITIUS 
FÀCILS PER SOPARS 
D’ESTIU Grup dilluns 

9. BROUS 

10. ESPECIAL ARROSSOS 
Grup dilluns 

12. TEXTURES, ESFERIFI-
CACIONS... 

Dilluns, de 12 a 14.30 h
15 MAIG
Preu: 13,31 € (2,5 hores) § 8 €  

Dijous, de 12 a 14.30 h
18 MAIG
Preu: 13,31 € (2,5 hores) § 8 €  

Dilluns, de 12 a 14.30 h
12 JUNY
Preu: 13,31 € (2,5 hores) § 8 €   

Divendres, de 18 a 21 h
19 MAIG
Preu: 13,31 € (2,5 hores) § 10 €  

Dilluns, de 12 a 14.30 h
29 MAIG
Preu: 13,31 € (2,5 hores) § 10 €  

Divendres, de 18 a 21 h
9 JUNY
Preu: 13,31 € (2,5 hores) § 8 €  

Entrants fàcils i originals, quiche, 
pastissos salats amb un toc es-
pecial, que ens permetran com-
binar diferents ingredients i, fins 
i tot, aprofitar allò que tenim a la 
nevera.
A càrrec d’Elisabeth Cuevas

Per gurmets exigents. La cuina 
en miniatura, les tapes, les peti-
tes racions, són un aliat perfecte 
a l’hora de convidar o de fer un 
dinar o sopar informal i divertit. 
Elaborarem noves tapes pels so-
pars d’estiu, aperitius i entrants 
sorprenents, plats diferents que 
et faran ser l’autèntic/a protago-
nista de la taula.
A càrrec d’Elisabeth Cuevas

Per gurmets exigents. La cuina 
en miniatura, les tapes, les peti-
tes racions, són un aliat perfecte 
a l’hora de convidar o de fer un 
dinar o sopar informal i divertit. 
Elaborarem noves tapes pels so-
pars d’estiu, aperitius i entrants 
sorprenents, plats diferents que 
et faran ser l’autèntic/a protago-
nista de la taula.
A càrrec d’Elisabeth Cuevas

Elaboració de tres brous base 
indispensables en tots els res-
taurants: el fumet vermell de 
marisc, el fons fosc de vedella 
i el brou vegetal. També s’expli-
caran les salses que en deriven 
i les seves utilitats en guisats 
per potenciar els sabors.
A càrrec de David Sanmatín

Aprendrem tècniques per poder 
fer tres tipus d’arròs, un sec, un 
caldós i un més especial com 
el risotto. Amb diferents ingre-
dients treballarem les diferents 
tècniques.
A càrrec d’Elisabeth Cuevas

Elaboració de textures avant-
guardistes a partir de les quals 
podem donar un aspecte més 
cridaner als plats. Esferificarem, 
gelificarem, texturitzarem i fa-
rem gels i aires per sorprendre i 
donar el toc diferencial als nos-
tres plats. 
A càrrec de David Sanmatín

TALLERS DE LLENGUA 

13. ANGLÈS DES 
DE ZERO 

Dijous, de 19 a 20.30 h
13 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores) 

Taller de llengua per a persones 
sense domini de l’idioma. Les 
classes inspiren l’aprenentat-
ge fent que els aspectes bà-
sics de l’anglès siguin divertits. 
S’hi introduiran la gramàtica i 
el vocabulari a través d’imat-
ges, converses i jocs. La classe Fo
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també se centrarà en la pronun-
ciació i els accents, mitjançant 
cançons i activitats. N’apren-
dreu sense adonar-vos-en!
A càrrec d’Amiable Language 
Services
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TALLERS DE LLENGUA 

17. CONVERSA FRANCÈS 
15. SPEAKING ENGLISH 

19. CONVERSAZIONE 
ITALIANO 

14. ANGLÈS, NIVELL 
MITJÀ 

16. FRANCÈS INICIACIÓ 

18. ITALIÀ, UN PAS MÉS 

Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimecres, de 19.30 a 21 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimarts, de 10 a 11.30 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimecres, de 16 a 17.30 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimarts, de 19 a 20.30 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

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

Taller basat en la conversa. 
Parlarem sobre temes diferents 
com esports, aficions, música, 
cinema, naturalesa, viatges, 
menjars del món i altres. Apren-
drem vocabulari i frases fetes, 
per parlar l’anglès com una 
persona nativa. Es realitzaran 
exercicis de comprensió auditi-
va per poder entendre diferents 
accents de l’anglès. Es recoma-
na tenir un nivell preintermedi.
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Taller de conversa en italià des-
tinat a la pràctica oral de la llen-
gua. Parlarem sobre temes rela-
cionats amb la cultura italiana i 
la vida quotidiana. Les conver-
ses seran en grup i cadascú po-
drà refrescar els seus coneixe-
ments 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’es-
tructura, per adquirir confiança 
amb la llengua oral.
A càrrec de Serena Russo

Taller molt dinàmic amb el pro-
pòsit de millorar tant la gramà-
tica i vocabulari com la fluïdesa 
en la conversa. Per a participar 
al taller, cal tenir un nivell mitjà 
d’anglès.

En aquest taller descobrirem 
les bases del francès, de la 
seva gramàtica, pronunciació i 
tot el necessari per poder co-
municar-nos en les situacions 
més habituals amb la gent 
d’aquest país veí. És necessari 
tenir coneixements bàsics de 
francès o haver fet el primer i 
segon trimestre. 
A càrrec de Marie Nuc

Taller destinat a persones amb 
uns coneixements intermedis 
previs 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 
verbs, sobretot futur i condicio-
nal, i també l’ús del subjuntiu 
per expressar opinions sobre 
temes quotidians. Es farà èm-
fasi en el vocabulari de viatges, 
menjar i oci!
A càrrec de Serena Russo
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20. INICIACIÓ A 
L’ALEMANY 

Dimarts, de 17.30 a 19 h
18 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 71,87 € (13,5 hores)

Guten Tag!  Wie geht’s? Ja 
sabem presentar-nos, parlar 
de la nostra professió, dels 
nostres gustos culinaris i es-
tablir una petita conversa. Vo-
lem, però, anar més enllà. En 
aquest segon trimestre conti-
nuarem iniciant-nos en el món 
de l’alemany de forma amena 
i divertida. Ho farem parlant de 
la família, les aficions, i adqui-
rint habilitats per anar a com-
prar o de restaurant. T’animes 
a descobrir-ho amb nosaltres? 
Un taller pensat per adquirir els 
coneixements bàsics per poder 
viatjar a Alemanya! Willkommen 
im Kurs, Willkommen  in Deuts-
chland!    
A càrrec d’Ainara Tudanca
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TALLERS DE COS I MENT
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21. APROFUNDIM 
EN L’ALEMANY 

Dimarts, de 19.15 a 20.45 h
18 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 71,87 € (13,5 hores)

Sabem  conjugar en present i 
passat,  parlar dels nostres gus-
tos i de la feina. Tenim les no-
cions bàsiques d’alemany però 
volem fer un pas més i avançar 
al nivell A2. Amb aquest taller 
consolidarem els coneixements 
bàsics del nivell A1 i ens endin-
sarem en el món de l’acusatiu, 
el datiu, els verbs separables, la 
lectura i l’Sprechen! Tot a través 
de dinàmiques de jocs que ens 
ajudaran a aprendre passant-ho 
bé. Bist du bereit? Atreveix-te a 
parlar en alemany! Wir warten 
auf dich!  
A càrrec d’Ainara Tudanca

TALLERS DE CULTURA I CONEIXEMENT

22. CONEGUEM L’ÒPERA 

Dimecres, de 18.30 a 20 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 79,86 € (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. 
A càrrec de Victorina Pérez

VISITA ELS MUSEUS 
DE BARCELONA 

GIMNÀSTICA ABDOMI-
NAL HIPOPRESSIVA 

23. GRUP 1 25. GRUP 3

28. GRUP 2

24. GRUP 2 

27. GRUP 1 

26. GRUP 4

29. GRUP 3

Dimarts, d’11 a 12.30 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores) § 20 €  
aproximadament en concepte 
d’entrades

Dimecres, de 12.30 a 14 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores) § 20 € 
aproximadament en concepte 
d’entrades

Dilluns, d’11.30 a 12.30 h 
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 42,59 € (8 hores) 

Dimecres, d’11 a 12.30 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores) § 20 €  
aproximadament en concepte 
d’entrades

Dilluns, de 10.15 a 11.15 h 
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 42,59 € (8 hores) 

Dijous, de 12.30 a 14 h
13 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores) § 20 €  
aproximadament en concepte 
d’entrades

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 42,59 € (8 hores) 

A càrrec de Maria Concetta 
Marino

A càrrec de Maria Concetta 
Marino

A càrrec de Maria Concetta 
Marino

A càrrec de Maria Concetta 
Marino

A càrrec de Marta Álvarez

A càrrec de Teresa Fernández 
Vargas

A càrrec de Teresa Fernández 
Vargas

Quan ens acostem a un museu, 
una galeria o un centre cultural 
estem aprenent una cosa nova 
o alguna cosa que s’escapava 
del nostre coneixement. So-
lem emocionar-nos i sentir-nos 
més feliços i ens inspirem cap 
a reptes positius per a la nos-
tra societat, compartint l’expe-
riència de la visita amb altres 
persones. Aquest taller pretén 
fomentar aquest tipus d’expe-
riències i acostar l’art a la so-
cietat. Una guia experta guiarà 
el grup cap a aquestes expe-
riències enriquidores visitant de 
setmana en setmana les expo-
sicions temporals ofertes per 
les més importants institucions 
museístiques i centres culturals 
de la ciutat de Barcelona.

La gimnàstica abdominal hipo-
pressiva treballa la musculatura 
abdominal reforçant-la i aug-
mentant el to del sòl pelvià sen-
se perjudicar-lo. Aquesta tècnica 
millora la nostra postura, redueix 
el ventre i evita el mal d’esque-
na i la incontinència urinària. No 
recomanat per a persones amb 
la tensió alta i/o embarassades. 
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30. HIPOPILATES SUAU 33. ESQUENA SANA 

35. ESTIRAMENTS  

32. TAITXÍ QIGONG 
I MEDITACIÓ  

31. TXIKUNG 

34. PILATES AMB CALMA 

Dilluns, de 19.45 a 20.45 h
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 42,59 € (8 hores)

Dimarts, de 18.30 a 20 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimecres, de 17.30 a 19 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimarts i dijous, de 10 a 11h
11 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 106,48 € (20 hores) Dimecres, de 11.15 a 12.15 h

12 ABRIL > 14 JUNY 
Preu: 53,24 € (10 hores)

En aquest taller treballarem la mus-
culatura abdominal reforçant-la 
i augmentant el to del sòl pelvià. 
Permetrà preveure una possible 
incontinència i poder corregir ma-
les postures treballant també la 
musculatura de l’esquena. Rea-
litzarem una petita introducció a 
exercicis de pilates.
A càrrec de Marta Álvarez

Pateixes de mal d’esquena, tens 
les cervicals carregades o et mo-
lesten les lumbars? En aquest 
taller treballarem la tonificació i 
l’elasticitat per tal que les nostres 
activitats quotidianes es desenvo-
lupin amb normalitat. Millorarem la 
salut de l’esquena. 
A càrrec d’Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 

Activitat enfocada a una visió 
global del cos, on mitjançant una 
adequada interrelació de treba-
ll muscular i respiratori entre els 
diferents segments corporals, in-
crementarem el benestar corporal, 
especialment en l’àmbit muscu-
loesquelètic. L’objectiu és treba-
llar una millora postural (evitar mal 
d’esquena, etc), la part psíquica 
(relaxació) i el punt més estètic 
(estilització del cos, reducció del 
volum abdominal). 
A càrrec d’Associació Esportiva de 
Sarrià

En aquest taller aprendrem 
moviments bàsics de taitxí qi-
gong (txikung). En l’àmbit físic 
ens ajuda a treballar la postura, 
les articulacions, la columna i 
l’equilibri tonificant músculs, 
tendons i lligaments. El qigong 
ens ajuda a la concentració i 
la coordinació. Els seus mo-
viments ajuden a treballar la 
memòria i reduir l’estrès, i mi-
lloren el nostre estat d’ànim. 
També introduïm l’espai de la 
meditació per estar en calma 
i quietud, deixant reposar els 
pensaments i centrant l’atenció 
en la respiració.
A càrrec d’Asia Salud

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. Físicament 
ens ajuda a treballar la postura, 
les articulacions, la columna i 
l’equilibri, tot tonificant mús-
culs, tendons i lligaments. 
A càrrec de Harald V Uccello

Treballarem la respiració, la 
flexibilitat i la força, un treba-
ll d’exercicis d’intensitat baixa 
on se segueix la metodologia 
de pilates. Es realitzen exercicis 
fluids i suaus de forma relaxada, 
acompanyats del control de la 
respiració. Aquest taller està in-
dicat per a persones grans. 
A càrrec de Teresa Fernández 
Vargas 
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36. REEDUCACIÓ DEL 
MOVIMENT I LA POSTU-
RA CORPORAL 

37. MINDFULNESS 
I GESTIÓ EMOCIONAL

38. RELAXACIÓ 
I MEDITACIÓ 

Dijous, de 19.30 a 21 h
13 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimecres, de 19 a 20.30 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dimarts, de 10.15 a 11.15 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 53,24 € (10 hores)

Tots hem tingut algun cop mal 
d’esquena o a les articulacions 
i, a vegades, problemes més 
greus com poden ser desvia-
cions de la columna, vertígens 
i migranyes, ciàtica, genolls 
trencats… Tots aquests proble-
mes es poden prevenir, millorar 
i, fins i tot, corregir totalment 
mitjançant una bona col·loca-
ció 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 d’Associació Esporti-
va Districte IX Sant Andreu 

Vols aprendre a relaxar-te en 
moments d’estrès?  T’agrada-
ria saber quines són les nostres 
emocions i com gestionar-les?  
Aquest és un taller mixt en què 
farem pràctica de mindfulness  
aprendrem a regular les emo-
cions per aconseguir més equi-
libri emocional i menys estrès. 
A càrrec d’Ismael Clavero

Ens iniciarem a tècniques de 
respiració, visualització, medi-
tació i relaxació. Aprendrem a 
gestionar millor la nostra ment 
i emocions i a relaxar-nos pro-
fundament. Cada cop més, se-
rem capaços de viure més po-
sitivament tots els aspectes de 
les nostres vides i reemplaçar 
l’estrès, la por o la depressió, 
per l’autocura, la gratitud i el 
benestar.
A càrrec d’Associació Esporti-
va Districte IX Sant Andreu

ZUMBA® 

39. GRUP 1

40. GRUP 2

Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
17 ABRIL  > 19 JUNY
Preu: 42,59 € (8 hores)

Dijous, de 18 a 19 h
13 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 53,24 € (10 hores)

A càrrec de Silvia Caufapé

Gaudirem de classes dirigides 
en les quals es realitzen exerci-
cis aeròbics al ritme de música 
llatina, amb la finalitat de man-
tenir un cos saludable i desen-
volupar, enfortir i donar flexibili-
tat al nostre cos.
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41. BODY BALL 

Divendres, de 17.30 a 18.30 h
14 ABRIL > 16 JUNY 
Preu: 53,24 € (10 hores) 

Taller de ball individual. En cada 
sessió ballarem un estil musical 
diferent de forma individual: sal-
sa, txa-txa-txa, bachata, meren-
gue, tango, lindy-hop, rock and 
roll, xarleston, entre d’altres. 
A càrrec d’Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 
Activitat amb opcions de con-
ciliació familiar: Ball modern 
(6 a 8 anys)
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TALLERS CREATIUS

42. DIBUIX I PINTURA 

Dimarts, de 18 a 20 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 106,48 € (20 hores)

En aquest taller deixem llibertat 
a l’hora d’escollir la tècnica. Tant 
podem dibuixar, com pintar en 
aquarel·la, oli, acrílic o altres ma-
terials. Es faran unes propostes 
de treball, però la correcció serà 
individual adaptada al nivell de 
cada persona, tant siguin iniciats 
com gent que comença per pri-
mera vegada. Durant els trimes-
tres anem canviant de temàtica 
per aprendre les possibilitats que 
ens ofereix cada una. La figura 
humana, el paisatge, les natures 

mortes, estudis d’altres pintors, 
versionar... Aquest trimestre sor-
tirem a fora per fer paisatge; un 
taller per qui tingui ganes d´en-
trar en el món del dibuix i el co-
lor, d´enriquir la mirada, d´apren-
dre, d´experimentar.
A càrrec de Núria Boix
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TALLERS D’INFORMÀTICA 

43. PINTURA CREATIVA 

Dijous, de 12.15 a 14.15 h
13 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 106,48 € (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 Pati Baztán

RESTAURACIÓ 
DE MOBLES

TRAIENT PARTIT DE 
L’ORDINADOR I 
EL MÒBIL 

44. GRUP 1

46. GRUP 1

45. GRUP 2

47. GRUP 2

Dijous, de 16.45 a 18.45 h
13 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 106,48 € (20 hores) § 14 € 

Dijous, de 16.30 a 18 h
13 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 79,86 € (15 hores)

Dijous, de 19 a 21 h
13 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 106,48 € (20 hores) § 14 € 

Dijous, de 18.15 a 19.45 h
13 ABRIL > 15 JUNY 
Preu: 79,86 € (15 hores)

A càrrec d’Helena Riera

A càrrec de Maria Martínez

A càrrec d’Helena Riera

Iniciació a la restauració i/o 
modernització de mobles vells 
i antics. Fonaments bàsics. 
A partir d’una petita peça de 
mobiliari, passarem per tots 
els processos de restauració 
i/o renovació: anàlisi, neteges, 

El curs constarà d’una part de 
coneixement de l’ordinador i el 
seu entorn, Windows i també 
Internet. D’altra banda, apren-
drem a treure partit del nostre 
telèfon intel·ligent. Curs adreçat 
a persones amb coneixements 
elementals d’informàtica i no-

ves tecnologies. Treballarem di-
ferents aspectes com ara Word, 
Excel i PowerPoint, cercar al 
web i descarregar allò que ens 
interessa, fer còpies de segure-
tat, utilitzar les eines de Google 
(calendari, núvol, mapes, notes, 
etc.). També ens introduirem al 
correu electrònic, ús i gestió 
avançada de l’agenda de con-
tactes, etc. Si vols aprendre a 
treure partit del teu dispositiu, 
ets al lloc adequat!
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desinsectacions, nutricions i 
acabats. Sessions pràctiques 
amb suport teòric. Dedicarem 
a cada apartat les sessions 
necessàries en funció de cada 
peça. És necessari portar un 
moble petit que tingui com a 
màxim el volum d’una cadira. 

TALLERS PUNTUALS PER A ADULTS
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48. SAPS QUINES 
SÓN LES EMOCIONS 
PRIMÀRIES I COM POTS 
GESTIONAR-LES?

49. APRENDRE A 
CONVIURE AMB EL 
DOLOR CRÒNIC 

Dijous, de 10 a 12 h 
27 ABRIL
Preu: 10,65 € (2 hores) 

Dijous, de 10 a 12 h 
11 MAIG
Preu: 10,65 € (2 hores)

D’emocions en tenim moltes, 
però n’hi ha quatre que les 
portem de naixement i que són 
universals: alegria, tristesa, 
por i ràbia. Saps quina funció 
natural adaptativa tenen ca-
dascuna d’elles? Com podem 
gestionar-les amb equilibri? En 
aquest monogràfic aprendrem 
tot això i integrarem eines, com 
el mindfulness, per a gestionar 
les emocions davant situacions 
complexes.
A càrrec d’Ismael Clavero
Taller amb accessibilitat per 
a persones amb discapaci-
tat auditiva. La sala consta 
d’anell magnètic. 

Saps que el nostre estat emo-
cional i els pensaments ens in-
fluencien en tenir més o menys 
dolor corporal? Vols aprendre 
tècniques de mindfulness i rela-
xació que et permetin alleugerir 
o eliminar els dolors? En aquest 
monogràfic practicarem aques-
tes tècniques i aprendrem a 
com gestionar emocionalment 
el dolor. 
A càrrec d’Ismael Clavero
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50. QUÈ ÉS LA 
INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL? QUINS 
BENEFICIS ENS 
PROPORCIONA? 

51. QUINS BENEFICIS 
TÉ MEDITAR? 

52. CÀPSULA: CREACIÓ 
DE PODCASTS  

55. GIMNÀSTICA SUAU 

56. PILATES SUAU 

Divendres, de 10 a 12 h 
19 MAIG
Preu: 10,65 € (2 hores)

Dijous, de 10 a 12 h 
8 JUNY
Preu: 10,65 € (2 hores)

Dilluns, de 10 a 13 h
8 MAIG > 8 MAIG
Preu:  15,97 € (3 hores)

Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 h
11 ABRIL > 15 JUNY
Preu: 87,85 € (20 hores)

Dimecres, de 10 a 11 h
12 ABRIL > 14 JUNY 
Preu: 43,92 € (10 hores)

Quines característiques té la 
intel·ligència emocional? Per-
què no és el mateix que el quo-
cient intel·lectual? En aquest 
taller parlarem de quines són 
les habilitats de la intel·ligència 
emocional i aprendrem a des-
envolupar tant les nostres habi-
litats internes com les habilitats 
alhora de relacionar-nos amb 
els altres.  
A càrrec d’Ismael Clavero

Meditar és quelcom místic o és 
un camí lògic i pràctic que, a 
més, la ciència està demostrant 
que té beneficis tangibles en el 
nostre cervell i el nostre benes-
tar emocional?
En aquest monogràfic veurem 
quins són els darrers descobri-
ments que ha fet la ciència so-
bre aquesta pràctica mil·lenària 
i, a més, practicarem tècniques 
concretes de relaxació i medi-
tació que ens ajudaran a estar 
molt millor en el nostre dia a 
dia.
A càrrec d’Ismael Clavero

Càpsula recomanada per a jo-
ves a partir de 18 anys. T’has 
plantejat alguna vegada fer un 
podcast amb els teus amics i 
amigues? Tens moltes coses a 
dir, però saps que et faràs un 
embolic i quedarà tot en un 
intent fallit? Acompanya’t d’un 
jove professional i fes una mas-
terclass o classe magistral per 
crear el teu podcast!
A càrrec de Nacho Encinas

Mantenir-se actiu és quelcom 
que ens proporciona benes-
tar i ens ajuda a acceptar els 
canvis que es van produint al 
cos amb el pas dels anys. Fa-
rem sessió de cura corporal 
i mental molt completa, amb 

Treballarem la respiració, la 
flexibilitat i la força, un treball 
d’exercicis d’intensitat baixa on 
se segueix la metodologia de 
pilates. Es realitzen exercicis 
fluids i suaus de forma relaxa-
da, acompanyats del control de 
la respiració. 
A càrrec de Teresa Fernández 
Vargas 
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53. DILLUNS

54. DIMECRES 
I DIVENDRES

Dilluns, de 10 a 11 h
17 ABRIL > 19 JUNY 
Preu: 35,14 € (8 hores) 

Dimecres i divendres, de 10 a 11 h
12 ABRIL > 16 JUNY 
Preu: 87,85 € (20 hores)

A càrrec de l’Associació 
Esportiva de Sarrià

A càrrec de l’Associació 
Esportiva de Sarrià

En aquests tallers practiquem 
hatha yoga. Comencem amb 
meditació, estiraments o es-
calfaments. Acabem amb tèc-
niques de relaxació. La finali-
tat dels tallers és una millora i 
coneixement del cos i la ment, 
integrant l’equilibri, fins i tot a 
nivell emocional.

exercicis de respiració, esti-
raments, mobilitat, equilibris i 
relaxació, amb música en viu. 
Enfocarem la pràctica buscant 
cuidar la mobilitat general del 
cos i les seves diferents parts. 
Mantenir-se actiu fa millorar el 
benestar general! Serà també 
un espai per a passar un bon 
moment i socialitzar.
A càrrec d’Associació Esporti-
va Districte IX Sant Andreu 
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57. ESTIRAMENTS PER A 
LA GENT GRAN 

60. FRANCÈS 
ELEMENTAL 

Dimecres i divendres, 
de 12 a 13 h
12 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 87,85 € (20 hores)

Dilluns, de 17 a 18.30 h
17 ABRIL > 19 JUNY
Preu: 52,71 € (12 hores)

En aquest taller practicarem els 
estiraments amb calma i sere-
nor per arribar a les tensions 
més profundes i poder millo-
rar-les. Iniciarem amb mobilit-
zació suau, seguirem amb els 
estiraments i finalitzarem amb 
una relaxació.
A càrrec d’Associació Esporti-
va de Sarrià

En aquest taller es treballarà 
sobretot l’expressió oral, però 
també es revisaran concep-
tes gramaticals. Es necessiten 
coneixements elementals de 
francès que permetin poder ex-
pressar-se prou per a presen-
tar-se, explicar gustos, passa-
temps i parlar en general sobre 
temes de societat i de cultura 
diversos. 
A càrrec de Florence Tessier
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61. ANGLÈS NIVELL 
AVANÇAT 

62. PINTURA EN TOTS 
ELS NIVELLS 

Dimarts, de 17 a 18.30 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 65,88 € (15 hores)

Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
11 ABRIL > 13 JUNY
Preu: 87,85 € (20 hores)

Practicarem conversa mit-
jançant un article, notícia, exer-
cici d’exàmens oficials, etc., 
mentre millorem encara més el 
nivell, amb vocabulari nou. Es 
recomana tenir un nivell avançat 
First Certificate – Advanced.
A càrrec d’Amiable Language 
Services

En aquest taller deixem llibertat 
a l’hora d´escollir la tècnica i la 
temàtica per pintar. Tant podem 
dibuixar com pintar amb aqua-
rel·la, oli o altres materials. Pel 
que fa a la temàtica, podem 
treballar directament del natural 
a partir de natures mortes o fi-
gures humanes, o bé utilitzar la 
foto com a recurs per realitzar la 
nostra obra plàstica. És un curs 
per entrar en el món del dibuix, 
del color, per enriquir i alimentar 
la nostra mirada, per aprendre, 
gaudir, experimentar...
A càrrec de Núria Boix

MÈMORIA

58. GRUP 1

59. GRUP 2

Divendres, de 10 a 11 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 43,92 € (10 hores)

Divendres, de 11.15 a 12.15 h
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 43,92 € (10 hores)
A càrrec de l’Associació 
Esportiva de Sarrià

A càrrec de l’Associació 
Esportiva de Sarrià

En aquest taller proposarem un 
treball d’entrenament que pre-
vingui possibles alteracions de 
la memòria i/o ajudi a mante-
nir-la, un programa d’exercicis 
de la memòria que tingui espe-
cial incidència en aquesta, com 
poden ser: treball de l’atenció, 
el llenguatge, l’orientació es-
pacial i temporal, entre les més 
destacades. Combinarem exer-
cicis de memòria escrits i orals 
i també el treball individual amb 
el treball per parelles i en grup, 
per tal de fomentar no només 
les qualitats cognitives, sinó 
també la relació, la comunica-
ció entre els membres del grup 
i l’autoestima. Fo
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DIBUIX I PINTURA 

63. GRUP 1

64. GRUP 2 

Dimecres, de 16 a 18 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 87,85 € (20 hores)

Dimecres, de 18.15 a 20.15 h
12 ABRIL > 14 JUNY
Preu: 87,85 € (20 hores)

A càrrec d’Isabel Feliu 

A càrrec d’Isabel Feliu

És un taller pràctic, amb un en-
senyament individualitzat; és 
a dir, es treballen les diferents 
tècniques segons el nivell i les 
preferències de l’alumne. Es 
fa des de dibuix a llapis, car-
bonet o tinta, fins a totes les 
disciplines de color com són 
el gouache, el pastell, l’aquare-
l·la, l’acrílic i la pintura a l’oli. És 
important que reviseu la fitxa 
penjada al nostre web, per tal 
de portar el material el primer 
dia.
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TALLERS INFANTILS I PER A ADOLESCENTS TALLERS PUNTUALS PER A FAMÍLIES
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65. BALL MODERN 
(de 6 a 8 anys) 

67. CUINA EN FAMÍLIA - 
ESMORZARS 
(a partir de 5 anys) 

66. CÀPSULA: CREACIÓ 
DE PODCASTS 
(de 12 a 16 anys) 

69. CUINA EN FAMÍLIA – 
COCA DE SANT JOAN  
(a partir de 5 anys) 

68. CUINA EN FAMÍLIA – 
EMPANADES 
(a partir de 5 anys) 

Divendres, de 17.30 a 18.30 h 
14 ABRIL > 16 JUNY
Preu: 30,47 € (10 hores)

Dissabte, de 10.30 a 13 h
6 MAIG
Preu adult + 1 o 2 infants : 13,31 € 
(2,5 hores) § 6 €

Dissabte, de 10 a 13 h
13 MAIG 
Preu: 9,14 € (3 hores)

Dissabte, de 10.30 a 13 h
10 JUNY
Preu adult + 1 o 2 infants : 13,31 € 
(2,5 hores) § 6 €

Dissabte, de 10.30 a 13 h
20 MAIG
Preu adult + 1 o 2 infants : 13,31 € 
(2,5 hores) § 7 €Activitats de balls amb les quals 

realitzarem diferents coreogra-
fies i jocs per a millorar la coor-
dinació i l’expressió corporal.
A càrrec d’Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 
Activitat amb opcions de con-
ciliació familiar: Body Ball

Que millor que començar el 
dia amb un bon esmorzar. Us 
donarem algunes idees, farem 
un smoothie de iogurt i Kiwi, 
un sandvitx de pa integral amb 
formatge, civada i maduixa per 
exemple.  
A càrrec d’Alicia Orellana 
(LamammaAlicia)

T’has plantejat alguna vegada 
fer un podcast amb els teus 
amics i amigues? Tens moltes 
coses a dir, però saps que et 
faràs un embolic i quedarà tot 
en un intent fallit? Acompanya’t 
d’un jove professional i fes una 
masterclass per crear el teu po-
dcast!
A càrrec de Nacho Encinas

Qui no ha tastat alguna vega-
da la coca de Sant Joan? Us 
animeu a fer-la amb nosaltres? 
Brioix o de xocolata, quina és la 
teva preferida? No importa per-
què farem de les dues. 
A càrrec d’Alicia Orellana (La-
mammaAlicia)

Vine a conèixer tots els secrets 
d’aquest deliciós plat emblemà-
tic d’argentina, que es pot far-
cir de carn o de pollastre. Voleu 
descobrir quin farcit posarem? 
A càrrec d’Alicia Orellana 
(LamammaAlicia)
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TALLERS DE L’HORT AL BALCÓ

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 

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

Dilluns, de 18 a 20 h
15 DE MAIG
Preu: 14,74 € (2 hores)

En aquesta formació aprendreu a controlar d’una forma ecològica 
les plagues i malalties que durant aquesta època de l’any comencen 
a aparèixer: l’oïdi, el pugó, els llimacs, els àcars, etc.
A càrrec de Tarpuna Cooperativa
En aquesta formació aprendreu a controlar d’una forma ecològica 
les plagues i malalties que durant aquesta època de l’any comencen 
a aparèixer: l’oïdi, el pugó, els llimacs, els àcars, etc.
A càrrec de Tarpuna Cooperativa
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DIFUSIÓ CULTURAL

Et recordem que cal inscripció prèvia a totes les activitats i que 
es recomana fer les inscripcions en línia, per tal d’evitar cues i 
aglomeracions. Si us plau, en cas que t’inscriguis i després no 
hi puguis assistir, t’agrairem que ens ho comuniquis per tal de 
poder alliberar la plaça.

Les activitats culturals inclouen una programació variada per a tots 
els públics. Aquesta primavera hi trobaràs un cicle de dansa i un de 
cinema, a més dels ja tradicionals “Vine a saber-ne més”, els itine-
raris culturals, el “Petit Racó” i “Petita Butaca”, entre moltes d’altres 
sorpreses.

BCN FILM FEST

BUENAVISTA SOCIAL CLUB

MIRATGES DE DANSA  
   

Dimecres 3 de maig, a les 19 h

Vespre de Dansa: Dijous 11 de 
maig, a les 19 h
Dansa al Jardí: Dissabte 13 de 
maig, a les 18 h 

Músics cubans envellits els ta-
lents dels quals havien estat vir-
tualment oblidats després de la 
presa de Cuba per Castro són 
trets del seu retir per Ry Cooder. 
Any: 1999
Direcció: Win Wenders
Guió: Win Wenders i Nick Gold 
(concepte original)
VOSE
Intèrprets: Compay Segundo, 
Ibrahim Ferrer i Rubén González 

Cal inscripció prèvia a 
https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/vil.laflorida, a par-
tir del 10 d’abril a les 10 h.

El cicle de dansa “Miratges” pre-
tén apropar la dansa i els seus 
diferents estils a tots els públics. 
Amb aquest objectiu es realitzen 
dues jornades ben diferenciades: 
el Vespre de Dansa, on s’exhi-
beixen peces més íntimes i pro-
peres al públic aprofitant l’espai 
reduït de l’Auditori del Centre Cí-
vic, i la Dansa al Jardí, on es mos-
tren peces de dansa més visuals i 
més festives, idònies per a gaudir 
als Jardins de Vil·la Florida.

El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN 
FILM FEST) proposa una selecció de pel·lícules del panorama inter-
nacional relacionades en un sentit ampli amb la literatura i/o la his-
tòria. Seguint aquest criteri, la programació de la Secció Oficial està 
dedicada, de manera preferent, a les adaptacions d’obres literàries, 
les produccions amb rerefons històric i els films biogràfics sobre per-
sonalitats rellevants.

Aquest any, en la seva 7a edició del festival, la secció IMPRESCINDI-
BLES del BCN FILM FEST 2023 està centrada en el director alemany 
WIM WENDERS, cineasta essencial del cinema contemporani. 
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XOCOLATA I LITERATURA: UNA PASSEJADA 
LLAMINERA I LITERÀRIA

Dimarts 16 de maig, a les 11 h
Preu: 8,78 € (2 hores) + 2 € en concepte de lloguer de ràdio-guia, 
que caldrà abonar en efectiu i amb l’import exacte a la persona 
guia, el dia de l’itinerari. 

La gastronomia catalana ha despertat molt interès en els escriptors 
i escriptores, que han dedicat riuades de tinta a descriure els gustos 
dels nostres productes. En aquest itinerari recorrerem els carrers del 
Casc Antic amb la mirada posada en els establiments més dolços de 
la ciutat. Llocs com el Núria, la Pallaresa, Can Culleretes o la Bom-
boneria Fargas són espais emblemàtics de la ciutat que tenen molta 
història i que ens poden transportar a fragments dolços de la litera-
tura. Amb aquesta passejada descobrirem que el plaer de menjar 
xocolata és pot equiparar al plaer de llegir un bon llibre.  
A càrrec de Conèixerbcn

ITINERARI CULTURAL     
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Cal inscripció prèvia a partir del dissabte 25 de març a les 10 h, 
en horari ininterromput i fins que hi hagi disponibilitat de pla-
ces, a https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida. 

Cal inscripció prèvia pel vespre 
de dansa a partir del 24 d’abril 
a: https://ajuntament.barcelo-
na.cat/ccivics/vil.laflorida 

S’editarà un fulletó específic 
i podreu consultar també la 
programació al web del Centre 
Cívic.
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SHOWCOOKING: 
MONGETA TENDRA

SHOWCOOKING: 
SÍNDRIA

Dimarts 6 de juny, a les 18.30 h Dimarts 13 de juny, a les 18.30 h

La mongeta tendra i la tècni-
ca de bullir semblen elements 
indissociables del menjar sa 
entre setmana, però no ne-
cessàriament és així. La mon-
geta és un ingredient que per si 
mateix pot resultar molt i molt 
atractiu, tot i que no en som 
conscients. Si bé també es pot 
saltar directament, sí que és in-
teressant fer un escaldat previ 
per fer-la més tendra de maste-
gar. Vine a conèixer aquest in-
gredient al detall i prova’l amb 
plats dolços i salats!
Activitat emmarcada en el Ci-
cle d’Activitats d’Agricultura 
de Proximitat del Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi

La reina de l’estiu, juntament 
amb el meló, és la fruita que 
té més aigua (un 93%). Aquest 
contingut tant elevat en aigua li 
confereix propietats hidratants 
i efectes diürètics i depuratius, 
fins al punt que dos talls de sín-
dria equivalen a un got d’aigua. 
La síndria es pren sempre crua, 
ja que diuen que no tolera bé la 
cocció. Creus que, amb aques-
ta descripció, només la pots fer 
servir per acompanyar amani-
des? Vine a descobrir-ho i tasta 
plats sorprenents!
Activitat emmarcada en les 
Jornades Gastronòmiques

GG

VINE A SABER-NE MÉS...

Aquesta primavera, noves propostes de nutrició i alimentació en el 
nostre showcooking de productes de temporada! Aprendrem a cui-
nar-los de la mà del xef David Sanmartin; mentrestant, Mercè Gon-
zalo, diplomada en nutrició humana i dietètica, ens parlarà sobre les 
propietats del producte. Com sempre, amb un tastet del que s’ha 
cuinat! No us ho podeu perdre!

Cal inscripció prèvia a les 
dues activitats a https://ajun-
tament.barcelona.cat/cci-
vics/vil.laflorida, a partir del 
16 de maig a les 10 h.

Per a les dues activitats de VINE A SABER-NE MÉS s’oferirà un 
servei d’acollida dinamitzat per a infants a partir de 3 anys. Tru-
ca’ns al 92 254 62 65 o escriu-nos un correu a ccvilaflorida@qsl.cat 
i reserva la teva plaça.

MIRADES GATZARA

EXPOSICIÓ DINS DEL CICLE “MIRATGES”

Del 12 al 17 de juny

Del 3 al 28 d’abril

De l’1 al 14 de maig

Nova edició d’aquesta setmana 
plena de showcookings gastronò-
mics per aturar un instant el nos-
tre ritme de vida, sentir, respirar i 
gaudir! 
Aquest any, volem seguir donant 
la volta al món, apropant-nos a les 
diferents cuines fascinants que po-
dem trobar en altres països. 
Les activitats són gratuïtes i 
obertes a tothom, però reque-
reixen inscripció prèvia a https://
vflorida.inscripcionscc.com, a 
partir del dilluns dia 25 de maig.

Exposició itinerant de fotografia ciutadana sobre la interculturalitat 
àrab i catalana, fruit del concurs de fotografia Mirades Gatzara.

Recull dels millors moments de les actuacions que es van realitzar 
durant el cicle “Miratges” de l’any passat. 
A càrrec de Judit Rodríguez

G

G

G

JORNADES GASTRONÒMIQUES                                                                                    

EXPOSICIONS

S’editarà un fulletó específic i 
podreu consultar també la pro-
gramació al web del Centre Cívic.
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“FIBROMIALGIA, CONVIVIENDO CON ELLA” IV CONCURS DE MICRORELATS DE SANT JORDI

INAUGURACIÓ I XERRADA 
de “FIBROMIALGIA, 
CONVIVIENDO CON ELLA”

POSA’T AL MEU LLOC

Activitat relacionada

Del 15 al 31 de maig

15 de maig, a les 18 h

De l’1 al 30 de juny

Davant d’un mur incapacitant i 
limitador com és la fibromiàlgia, 
la Manoli aconsegueix sobrepo-
sar-se i plasmar el seu malestar 
físic per intentar canalitzar el 
seu dolor. A través d’aquest do-
lor, explica les histories de per-
sones conegudes que també 
pateixen el que ella viu. 15 his-
tòries per conèixer, empatitzar 
i, fins i tot, animar les persones 
que estan passant una situació 
similar.
A càrrec de Manoli Tapias

Vine a conèixer en persona 
l’artista de l’exposició. Ens ex-
plicarà la seva història sense 
embuts: La Manoli, una dona 
que un cop li van detectar la 
fibromiàlgia va caure en una 
gran depressió. Va ser quan 
va descobrir la pintura, la seva 
salvadora i el que es convertirà 
en el seu idioma clau, quan va 
començar a alliberar el dolor. 
D’això ja fa més de 14 anys, 
sense parar.
A càrrec de Manoli Tapias.

El mes de novembre vam com-
memorar el Dia Internacional 
de les Persones amb Discapa-
citat, amb l’Associació Centre 
Pedralbes. Vam fer unes activi-
tats divertides i, no ho negarem, 
complicades, per sensibilitzar 
als nens i nenes i les seves fa-
mílies sobre la quotidianitat de 
les persones amb diversitat 
funcional. L’ull sensible de l’Es-
peranza va immortalitzar amb 
càmera la jornada. Ho volem 
compartir amb vosaltres!
A càrrec d’Esperanza Velasco.

G G

Fo
to

 ©
 m

an
ol

i t
ap

ia
s

Fo
to

 ©
 M

ar
tí_

Ro
ig

Fo
to

 ©
 ti

m
-d

oe
rfl

er

Des de la Taula de Salut Comunitària de Sant Gervasi – La Bonanova i El Pu-
txet s’impulsa un cicle de xerrades entorn el 7 d’abril, Dia Mundial de la Sa-
lut, amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania la realitat de diverses malalties, 
i donar suport i acompanyar a les persones afectades i les seves famílies, 
afavorint així la prevenció i les cures col·lectives.

El Centre Cívic Vil·la Florida acollirà les següents activitats:
13 d’abril, a les 18.30 h: Parkinson
A càrrec de la Fundació Catalana per al Parkinson

27 d’abril, a les 18.30 h: ELA
A càrrec de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Però el cicle inclou també xerrades sobre l’Alzheimer (A la Biblioteca Sant 
Gervasi – Joan Maragall), i l’Ictus i l’Epilèpsia (al Casal de Barri Espai Putxet).

Inscriu-te a qualsevol de les activitats a partir del dilluns 13 de març, de ma-
nera presencial o per telèfon, en qualsevol dels següents espais: CAP Sant 
Gervasi – Vallcarca, Casal de Barri Espai Putxet, Vila Veïna Sant Gervasi de 
Cassoles i Centre Cívic Vil·la Florida.

S’editarà un fulletó específic i podreu consultar també la programació 
al web del Centre Cívic.

Quarta edició del Concurs de mi-
crorelats. En aquesta ocasió, les 
persones participants han d’escriu-
re relats de Sant Jordi que s’ubi-
quin en espais naturals del districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, i amb un 
màxim de 200 paraules. 
  - De l’1 al 16 d’abril. Termini de 
presentació dels microrelats.
  - Del 17 al 23 d’abril. Es faran les 
votacions per als premis populars a 
les nostres xarxes socials, així com 
la valoració del jurat professional.
  - El 24 d’abril. S’anunciaran els 
guanyadors i guanyadores!

S’ofereix servei de canguratge infantil i servei d’atenció domiciliària 
puntual (SAD Puntual). Informa-te’n al Servei de Vila Veïna: 600 71 82 75

CICLE DE XERRADES AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL 
DE LA SALUT

XERRADES I CONFERÈNCIES

G

  - El 26 d’abril es farà l’entrega de 
premis, coincidint amb el Sant Jor-
di de la Gent Gran

Consulta les bases i els premis a la 
nostra pàgina web. 
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MOSTRA D’ENTITATS I SERVEIS                     

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL VOLUNTARIAT PER 
LA LLENGUA
Dimarts 18 d’abril, a les 19 h

Dissabte 27 de maig, de 10 a 14 h

Sessió informativa del Voluntariat per la llengua, en què es presen-
tarà el programa i se’n donaran els detalls. Per participar en aquest 
programa només cal tenir 1 hora disponible a la setmana, durant 10 
setmanes, i ganes de parlar en català. Informa-te’n!

A càrrec del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

El dissabte 27 de maig, de 10 a 20 h, es realitza la Mostra de Co-
merç organitzada per l’Associació de Comerciants de Sant Gervasi 
(Barnavasi). En aquest espai s’hi ubicarà, com cada any, la Mostra 
d’Entitats i Serveis, que pretén donar a conèixer l’oferta associativa 
del barri.

Apropa-t’hi i coneix de primera mà la tasca que realitzen algunes 
de les entitats ubicades al Districte de Sarrià- Sant Gervasi, i coneix 
també els serveis municipals que tens més a prop de casa. 

Vine amb la família i personalitza la teva xapa!

Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida
Col·labora: Centre Cívic Pere Pruna, Biblioteca Sant Gervasi - Joan 
Maragall, Associació de Comerciants (Barnavasi), Associació de 
veïns de Sant Gervasi i altres entitats convidades del districte.

G

BILL I JANET I ALTRES CRÒNIQUES MARCIANES

FRONTERES INVISIBLES: CONTE DE L’ÒLIBA OLIVA

Divendres 12 de maig, a les 17.30 h

Divendres 2 de juny, de 17.30 a 19 h

En un planeta molt llunyà, hi 
viuen dues famílies, els verme-
llets i els blauets. Generació 
rere generació han estat enfron-
tades, no es parlen, no juguen 
mai plegades i no els agraden 
els costums de l’altra. Però què 
passaria si una jove vermelleta 
i un jove blauet s’enamoressin?
Públic: A partir de 3 anys
A càrrec de ModiBand SL
Durada: 58 minuts

L’Òliba Oliva es veu obligada a 
marxar del seu hàbitat natural 
a causa d’una forta tempesta. 
Després d’un llarg viatge, arri-
barà a un nou territori on podrà 
començar una nova vida. Però 
res serà tan senzill com podria 
semblar. Us convidem a acom-
panyar a l’Òliba en aquest pro-
cés, primer a través de la lectura 
del seu conte i després a través 
del joc de Fronteres Invisibles 
surt al carrer! 
Activitat organitzada pel Centre 
Cívic Vil·la Florida, en xarxa amb 
la Fundació Bayt al-Thaqafa en 

Cal inscripció prèvia a https://
vflorida.inscripcionscc.com a 
partir del 8 de maig, a les 10 h.

Cal inscripció prèvia a https://
vflorida.inscripcionscc.com a 
partir del 21 d’abril, a les 10 h. Fo
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T’agrada el cinema? Tens ganes de gaudir de cinema infantil de bona 
qualitat i gratuït? Doncs apunta’t a la cita del Petita Butaca.  

Activitats divertides i creatives que serveixen d’excusa per ser un punt 
de trobada i convivència entre els infants i els adults. Conviure apre-
nent, jugant, prenent decisions conjuntes, tot divertint-nos. Adults i in-
fants gaudiran d’un matí familiar per aprendre i riure!

PETITA BUTACA

EL PETIT RACÓ

ACTIVITATS FAMILIARS 

G

G

G

el marc de les Jornades Gatza-
ra, amb l’objectiu de sensibilit-
zar sobre tot allò que compar-
tim la cultura àrab i la catalana.
Activitat adreçada a infants i 
adults
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ESPECTACLE FAMILIAR
Espectacles plens de màgia, de colors, d’imaginació i de fantasia 
perquè tota la família en pugui gaudir i per passar una estona amb 
la companyia dels personatges més curiosos que et transporten als 
mons més màgics.

LA BRÚIXOLA DELS DESITJOS
Diumenge 16 d’abril, a les 12 h
Preu: 3,30 € 

On han anat els desitjos? S’han 
perdut? S’han amagat? Cap on 
van les persones quan caminen 
si no saben quin desig tenen? Hi 
ha desitjos que neixen dels nú-
vols? o també hi ha desitjos que 
ens fan tocar de peus a terra? 
Plantegem una reflexió conjunta 
sobre els desitjos que podem te-
nir, que podem imaginar i també 
sobre com els podem fer reali-
tat. Al final de l’espectacle, cada 
participant rebrà un kit màgic per 
poder elaborar el seu artefacte 
per desitjar: La brúixola del desig!
Edat recomanada: a partir de 5 
anys
A càrrec Companyia Projecte 
I.G.L.U.

Pots comprar les entrades a 
https://vflorida.inscripcionscc.
com des del dilluns 20 de març 
a les 10 h i fins a les 11.30 h del 
mateix dia de l’espectacle. 
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GENERACIÓ 2.0.

7 x descobrir: GIMCANA JOVE

Tallers de cuina i nutrició per a joves d’entre 17 i 22 anys
Dimarts 25, dimecres 26 i dijous 27 d’abril, de 18 a 20 h
Places limitades

17 d’abril al 5 de maig de 2023
Amb inscripció prèvia

Tens ganes de cuinar però no 
en saps prou? Et fa respecte 
pensar que algun dia hauràs 
de marxar de casa i no sabràs 
què cuinar-te, ni a tu ni als teus 
amics? Doncs si vens a aquest 
taller GRATUÏT tindràs al costat 
un xef i una dietista que t’ensen-
yaran a fer els plats que els de-
manis, i no cal que en sàpigues, 
que ells et guiaran. Només cal 
que tinguis entre 17 i 22 anys i 
ganes d’entrar a la cuina!
Adaptable a diferents dietes 
(vegana, celíaca, etc)
A càrrec de Sara Torra i David 
Sanmartín
Cal inscripció prèvia a https://
vflorida.inscripcionscc.com a 
partir del 3 d’abril 

Aquest any podràs participar a 
la Gimcana Jove i guanyar unes 
entrades al Tibidabo! El període 
d’inscripcions serà de l’11 al 23 
d’abril a qualsevol dels set cen-
tres participants del districte, i el 
nostre centre en serà una d’elles. 
No dubtis en apuntar-te amb les 
teves amigues, i vine a la festa fi-
nal del 5 de maig per a saber qui 
serà el grup guanyador!
Més informació properament a les 
xarxes.
Cal inscripció prèvia presencial.

G
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ACTIVITATS PER A JOVES   FESTES TRADICIONALS

SANT JORDI: FEM TITELLES!

TARDA FAMILIAR DE FESTA MAJOR

Dissabte 22 d’abril, de 12 a 13 h

Divendres 9 de juny, de 17 a 18.30 h

Ja s’acosta Sant Jordi, i per ce-
lebrar-ho ens falta un drac, un 
cavaller o cavalleressa, i un prín-
cep o princesa! Com ho farem? 
Amb pintura, cartró reciclat, cola 
i tisores. Veniu en família a fer els 
protagonistes de la història amb 
les vostres mans! 
Activitat organitzada amb la Bi-
blioteca Sant Gervasi – Joan Ma-
ragall.
Cal inscripció prèvia a https://
vflorida.inscripcionscc.com a 
partir del 27 de març, a les 10 h.

Consulta el nostre web i les nostres xarxes perquè la Biblioteca de Sant 
Gervasi – Joan Maragall, el servei de Vila Veïna i el Centre Cívic Vil·la 
Florida estem preparant una proposta de tarda familiar ben fresca als 
Jardins de Vil·la Florida. En els propers dies et donarem més informació!
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ACTIVITATS REGULARS

RELAXACIÓ DINÀMICA 
PER MILLORAR LA 
NOSTRA QUALITAT 
DE VIDA

DANSA DE SALA 
EN LÍNIA 

GRUP DE TEATRE DE 
GENT GRAN 
“MOLT PARTICULAR” 

CORAL DE LA GENT 
GRAN DE LA 
VIL·LA FLORIDA 

GRUP 1: els dilluns, 
de 10.30 a 11.45 h
GRUP 2: els dilluns, 
de 12 a 13.15 h
17 ABRIL> 12 JUNY

GRUP 1: Iniciació, els dimarts 
d’11.15 a 12.15 h
GRUP 2: Perfeccionament, els 
dimarts de 12.30 a 13.30 h
11 ABRIL> 20 JUNY 

Els dimecres, de 19.15 a 21 h 
12 ABRIL > 21 JUNY

Els dimecres, de 17 a 19 h
12 ABRIL > 21 JUNY

Aquest és un entrenament a 
través del cos per arribar a la 
ment i potenciar l’harmonia en-
tre tots dos. 
A càrrec de Joan-Enric Puig
   

Grups informals de dansa de 
sala 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

Grup de teatre de gent gran que 
es reuneix cada dimecres al 
vespre per preparar petites pe-
ces de teatre. Si us interessa el 
teatre, deixeu el vostre contacte 
al punt d’informació del centre i 
la responsable del grup contac-
tarà amb vosaltres!
A càrrec del Col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida

Grup de cant coral que es re-
uneix cada dimecres a la tar-
da per entrenar la veu! A més, 
el cor de la gent gran de Vil·la 
Florida participa de trobades 
de cors al Districte i a la ciutat. 
Si  us agrada cantar i passar 
una bona estona en companyia 
d’altres cantants, adreceu-vos 
al punt d’informació del Centre 
Cívic, on us posaran en contac-
te amb la responsable del cor.
A càrrec del Col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida.

Fo
to

 ©
 A

le
ja

nd
ro

Pi
ne

ro
Am

er
io

Fo
to

 ©
 d

av
id

-b
ea

le
Fo

to
 ©

 jo
hn

-m
oe

se
s

CANTADA DE LA CORAL PER SANT JORDI

FESTA MAJOR DE LA GENT GRAN

FESTA RADARS

ACTIVITATS PUNTUALS

Dimecres 26 d’abril, a les 17.30 h

Dimecres 7 de juny, a les 17.30 h

Dijous, 25 de maig, a les 16.30 h

Consulta la programació 
específica.

Vine a viure el Sant Jordi amb el 
Col·lectiu de Gent Gran de Vil·la 
Florida. La Coral us delectarà 
amb les seves veus angelicals, 
amb un repertori de cançons 
tradicionals, a la vegada que 
farem l’entrega de premis del IV 
Concurs de Microrelats de Sant 
Jordi. També hi participarà el 
Cor de la Parròquia de Cabrera 
de Mar; tot plegat, una jornada 
on combinarem música i litera-
tura per celebrar aquesta diada 
de Catalunya. 

Organitza: Col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida.
Col·laboració: Cor de la Parrò-
quia de Cabrera de Mar

Vine a celebrar la Festa Major 
amb el col·lectiu de Gent Gran. 
Hi haurà actuacions de la Coral 
de Gent Gran i del Cor de la Llar 
Mossèn Lluis Vidal i un ball ti-
rat, a càrrec del grup de Balls 
de Saló. Tot plegat una jornada 
festiva per celebrar l’inici de les 
festes i recuperar l’esperit dels 
l’envelat de la Festa Major. 

Organitza: Col·lectiu de Gent 
Gran de Vil·la Florida.
Col·laboració: Cor de la Llar 
Mossèn Lluis Vidal. 

G

G

G
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EXPOSES?

L’OBRADOR

Ets un/a artista plàstic/a, fotògraf/a, dibuixant... i tens moltes ganes 
d’exposar la teva obra? Envia’ns la informació al ccvilaflorida@qsl.cat 
indicant-hi com a assumpte: “Exposes?” 
Deixa’ns les teves dades i, després de valorar la teva proposta, ens 
posarem en contacte.

Amb l’objectiu de promoure la creació, producció i exhibició de 
nous projectes per part dels col·lectius amateurs i/o professionals 
emergents sorgits al territori o a la ciutat, el Centre Cívic vetlla per 
oferir espais i donar-los recolzament, tot potenciant una línia de 
suport a la creació amb presència en les seves programacions 
estables.

Informa-te’n al web o al punt d’informació.

El Centre Cívic Vil·la Florida disposa d’un servei de cessió d’es-
pais i infraestructures per a aquelles persones, grups o compan-
yies artístiques que ho necessitin, amb la finalitat de donar veu i 
oportunitat a artistes emergents per a desenvolupar els seus pro-
jectes. Les sol·licituds estan subjectes a la disponibilitat de sales 
de l’equipament.
  
Si tens un projecte coent-se a l’obrador i necessites un espai per 
a assajos o per a mostrar-lo, cal que facis la sol·licitud enviant un 
correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat, indicant com a assump-
te: l’Obrador, i la persona responsable del projecte es posarà en 
contacte amb tu.

Al Centre Cívic ens sumem 
a la Diada de Sant Jordi ofe-
rint-te una setmana plena 
d’activitats per a tots els gus-
tos que, esperem, siguin del 
teu gust!

FILM FEST: PROJECCIÓ PE-
L·LÍCULA BUENA VISTA SO-
CIAL CLUB
Dimecres 26 d’abril, a les 19 h
Més informació.... pàgina 25

ITINERARI CULTURAL: XO-
COLATA I LITERATURA: UNA 
PASSEJADA LLAMINERA I LI-
TERÀRIA
Dimarts 16 de maig, a les 11 h
Més informació.... pàgina 26

IV EDICIÓ CONCURS DE MI-
CRORELATS DE SANT JORDI
De l’1 al 16 d’abril. Entrega de 
premis, el 26 d’abril
Més informació.... pàgina 30

SUPORT A LA CREACIÓ

ESPECIAL SANT JORDI I DIA DEL LLIBRE

HORT AL BALCÓ

El Centre Cívic disposa de diverses jardineres gestionades per famílies 
seleccionades per sorteig entre totes les sol·licituds rebudes. 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, dutes a terme per experts en l’art de l’hort al bal-
có, i es donen eines perquè després d’aquest any d’aprenentatge les 
famílies siguin autosuficients en la gestió del seu propi hort. El balcó 
del Centre Cívic resta obert a les famílies en l’horari habitual del centre. 
 
En cas de voler participar en aquest procés de selecció, per tal de po-
der dur la gestió d’una jardinera, pots omplir la butlleta que trobaràs al 
nostre web i fer-la arribar per correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat.

G

SANT JORDI FAMILIAR
Més informació.... pàgina 33

CANTADA DE LA CORAL PER 
SANT JORDI
Dimecres 26 d’abril, a les 18 h
Més informació.... pàgina 35
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GERVASI 
DE CASSOLES 

COR ALBADA DE L’AGRUPACIÓ COR MADRIGAL

GRUP DE PATCHWORK

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 mi-
llores 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 els dimarts i dijous, de 18 a 20 h, o bé per telèfon (662 
014 290) o correu electrònic (avsantgervasi@gmail.com). 

El Cor Albada és el cor juvenil de l’Agrupació Cor Madrigal. Actual-
ment, el formen unes 25 persones joves d’entre 18 i 30 anys, i el seu 
horari d’assaig és els dissabtes, de 10 a 13 h. Podeu trobar-ne més 
informació al seu web: www.agrupaciocormadrigal.org/albada. 
També podeu posar-vos-hi en contacte a través del correu electrò-
nic: coralbadaacm@gmail.com

Grup de dones aficionades al patchwork a mà. Es troben un cop a 
la setmana (dilluns, de 18.30 a 20.30 h). El grup és obert a qualsevol 
persona amb coneixements d’aquesta tècnica que vulgui venir aquí 
a compartir. Si t’hi vols afegir, consulta al punt d’informació!

L’AMPLIFICADOR 

PROJECTES COMUNITARIS

ENTITATS I GRUPS

COL·LECTIU DE LA GENT GRAN DE VIL·LA FLORIDA

Aquest projecte neix amb l’objectiu d’esdevenir un espai de troba-
da i difusió per donar a conèixer una entitat, associació o fundació 
que treballi valors de cooperació, d’integració, d’igualtat, etc., dins 
del territori. Com un amplificador augmenta l’amplitud o la intensi-
tat d’un so, el Centre Cívic vol amplificar la vostra veu, donant-vos 
cabuda dins la nostra programació. 
Si us interessa presentar la vostra entitat al Centre Cívic, podeu 
posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrò-
nic ccvilaflorida@qsl.cat, posant en l’assumpte: “l’Amplificador”, 
i la persona responsable del projecte contactarà amb vosaltres per 
tal de definir les línies d’actuació, ja sigui a través d’una xerrada, 
exposició, etc.

Una bona part de la programació del Centre Cívic sorgeix del treball 
conjunt amb altres entitats i/o serveis del territori. L’objectiu és ade-
quar les activitats a les necessitats dels veïns i veïnes. Actualment, 
el Centre Cívic forma part de diferents taules o projectes, que han 
donat lloc a algunes de les activitats explicades anteriorment:
   -Taula Radars 
   -Taula de Salut Comunitària 
   -Comissió de Festes de Sant Gervasi 
   -Taula de serveis joves
   -Entre d’altres...

El Col·lectiu de la Gent Gran de Vil·la Florida és un grup de perso-
nes majors de 60 anys que participen conjuntament i de manera 
activa en les propostes per a la gent gran que organitza el Centre 
Cívic i el Districte de Sarrià - Sant Gervasi, així com en els òrgans 
participatius que s’estableixen al barri i al Districte. 

Es tracta d’un servei de treball conjunt amb les associacions i 
entitats sense ànim de lucre ubicades al barri de Sant Gervasi i 
al Districte de Sarrià - Sant Gervasi. Té com a objectiu mostrar 
la feina que es realitza des d’aquests espais, així com la feina 
que s’hi desenvolupa quant a la promoció de valors positius 
per a la població. 

APARADOR DE LES ENTITATS

Fo
to

 ©
 P

at
ric

kF
or

e



SERVEIS CALENDARI41 42

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.

ABRIL

Data Horari Resum activitat

3>28 ABRIL

13 ABRIL

16 ABRIL

18 ABRIL

25>27 ABRIL

27 ABRIL

22 ABRIL

26 ABRIL

10-21 h

18:30 h

12 h

19 h

18-20 h

18:30 h

12-13 h

17:30 h

EXPOSICIÓ: Mirades Gatzara

Xerrada “Parkinson”, a càrrec 
de l’Associació Catalana per al 
Parkinson

ESPECTACLE FAMILIAR: Brúixola 
dels desitjos

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

GENERACIÓ 2.0

Xerrada “ELA”, a càrrec de la Fun-
dació Catalana d’ELA Miquel Valls 

FESTA TRADICIONAL: Sant Jordi - 
Fem titelles

CANTADA CORAL PER SANT JORDI 

SALA D’ESTAR 

CESSIONS D’ESPAI

RACÓ D’ESTUDI I INFORMÀTICA

El Centre Cívic disposa d’una sala d’estar on poder consultar el vostre 
ordinador portàtil, utilitzar-la com a lloc de trobada amb amics i ami-
gues, etc. És un espai per a tothom i s’hi pot accedir durant l’horari 
d’obertura del centre. Si ets menor de 16 anys has de venir acompan-
yat o acompanyada d’una persona adulta.

El Centre Cívic disposa d’un servei de cessió d’espais de l’equipa-
ment (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 93 254 62 65, o bé consultant el web  
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida/p/633/ces-
sions-despais

El Centre Cívic disposa d’un espai de lliure accés per a les usuàries 
i usuaris que vulguin estudiar, fer treballs en grup i/o fer ús d’un or-
dinador. Els horaris varien cada trimestre i cal consultar-los al punt 
d’informació del centre. 

En períodes d’exàmens, es podran habilitar altres espais en altres 
sales. 

Si tens necessitat d’espai en algun moment, consulta al punt d’infor-
mació del Centre Cívic, al 93 254 62 65, o envia’ns un correu electrò-
nic a ccvilaflorida@qsl.cat.

En el cas que el centre cívic hagi de fer ús de la sala dins dels horaris 
oberts, es notificarà mitjançant cartells col·locats a la mateixa aula.

SERVEIS
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JUNY

Data Horari Resum activitat

1>31 JUNY

6 JUNY

2 JUNY

7 JUNY

9 JUNY

13 JUNY

12>17 JUNY

10-21 h

18:30 h

17.30 h

17:30 h

17.30 h

18:30 h

10-21 h

EXPOSICIÓ: “Posa’t al meu lloc”-
dona

VINE A SABER-NE MÉS: Mongeta 
tendra

PETIT RACÓ: Joc de taula: Fronte-
res Invisibles

FESTA MAJOR DE LA GENT GRAN

PETIT RACÓ: Joc de taula: Fronte-
res Invisibles

VINE A SABER-NE MÉS: Síndria

JORNADES GASTRONÒMIQUES

Foto coberta i guardes © sid sun

MAIG

Data Horari Resum activitat

1>14 MAIG

3 MAIG

15>31 MAIG

12 MAIG

11 MAIG

16 MAIG

27 MAIG

15 MAIG

13 MAIG

10-21 h

19 h

10-21 h

17:30 h

19 h

11 h

10 – 14 h

18 h

18 h

EXPOSICIÓ: “Exposició Miratges”

BCN FILM FEST: Buena Vista 
Social Club

EXPOSICIÓ: “Fibromialgia, convi-
viendo con ella”

PETITA BUTACA: Bill i Janet I altres 
cròniques marcianes

MIRATGES: vespre de dansa

ITINERARI CULTURAL: xocolata i 
literatura

MOSTRA D’ENTITATS

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: “Fibro-
mialgia, conviviendo con ella”

MIRATGES: dansa al jardí



MAPA

CONTACTE HORARIS
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

FB: facebook.com/CentreCivicVilaFlorida
IG: instagram.com/vilaflorida
TW: 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 21 h
Dissabtes, 
de 10 a 13 h

Places d’aparcament 
per a persones amb 

la targeta de mobilitat 
reduïda (les targetes 

poden ser de titular o 
de no conductor) a: 

c/ Muntaner, 544


