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EXposicioNs

“DoNEs DE MEDalla”
Del 5 al 22 de setembre 
Acte de presentació: diven·
dres, 16 de setembre a les 19 h. 
Amb motiu del 20è aniversari 
de l’atorgament de la Medalla 
de la Dona de Sarrià-Sant 
Gervasi.  La Mostra és un 
recull fotogràfic amb ressenyes 
biogràfiques de dones que han 
rebut el reconeixement de la 
medalla de la Dona, atorgada 
a proposta del Consell de les 
Dones del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi. Recull la història 
d’aquest guardó que durant 20 
anys el Consell de les Dones 
del Districte ha anat atorgant a 
una dona en reconeixement a 
la tasca desenvolupada en una 
determinada àrea professional, 
social, de coneixement o vital, 
i que ha merescut el reconei-
xement generalitzat per part 
del seu entorn.
A càrrec Grup de Dones Fem

 “la DEsMEsuraDa 
viDa DE raMoN llull” 
Del 3 al 23 d’octubre
Aquest 2016 és l’any Ramon 
Llull, on es recorden els 700 
anys de la seva mort. Amb 
motiu d’aquesta commemora-
ció s’ha creat aquesta interes-
sant exposició fent un repàs 
pels aspectes més rellevants 
de la seva vida.
A càrrec de la Institució de les 
Lletres Catalanes, Generalitat 
de Catalunya

“SIMONE DE BEAUVOIR, 
FEMiNista i Escriptora”
Del 2 al 30 de novembre
Trajecte per la vida i l’obra de 
Simone de Beauvoir, filòsofa i 
escriptora, una dona que amb el 
seu enfrontament a les conven-
cions dominants del seu temps 
va provocar debats apassio-
nants que, encara avui,  generen 
reflexions i polèmiques.
Simone de Beauvoir ha estat 
una de les figures més destaca-
des del canvi social i simbòlic 
protagonitzat per les dones i el 
feminisme. Beauvoir va ser una 
de les intel·lectuals més visibles 
i influents des dels anys 1940 
fins a la seva mort, el 1986. Es 
va convertir en un model de 
conducta, o millor, en un anti-
model respecte als paràmetres 
tradicional, per a moltes dones. 
A càrrec de l’Institut Català de 
les Dones

MÚsica al parc                  Activitats gratuïtes

Amb la tardor tornen els concerts al Cívic. Tres dissabtes d’oc-
tubre podràs gaudir de bona música i de qualitat en un entorn 
privilegiat com és el parc de Collserola. 

totHoM Ho sap
Dissabte, 1 d’octubre, a les 
12.30 h
Un espectacle de petit format 
on intenten compartir amb 
el públic l’Univers Cohen, el 
més conegut, com potser 
les seves cançons, i el més 
desconegut, el seu testimoni, 

les seves entrevistes, els seus 
poemes. Poemes, textos i 
cançons de Leonard Cohen. 
A càrrec de Marta Marco, 
Marc Serra, Montse Vellvehí i 
Ernest Villegas
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carlitos MiÑarro 
Dissabte, 8 d’octubre, a les 
12.30 h
Aquest artista targarí ha 
engegat un projecte en solitari 
on barreja cançó d’autor, folk, 
psicodèlia, retro pop i rock, 
entre d’altres. Un neguit de 
recerca poètica amb pinzella-
des de nuesa interior.

cHicK out trio
Dissabte, 22 d’octubre, a les 
12.30 h
Chick Out Trio és una for-
mació nascuda a Barcelona 
formada per piano, contrabaix 
i bateria en el qual  fusionen 
amb elegància el jazz i el 
swing amb d’altres estils afro-
americans com el reggae i el 
funk, amb influències que van 
des de Count Basie fins a Bob 
Marley passant per Monty 
Alexander i Herbie Hancock. 
A càrrec d’Eduard Fernán·
dez, piano;  Álvaro Taborda, 
contrabaix; Iñaki Rodríguez, 
bateria. 

poEsia                       Activitat gratuïta

SOR JUANA:                  
liBErtaD iNtErior
Divendres, 25 de novembre, a 
les 19.30 h
Es tracta d’un recital de poe-
sia a dues veus, acompanyat 
de guitarra, amb poemes i 

textos de Sor juana Inés de 
la Cruz, una de les veus més 
importants del Barroc Novo-
hispà. Activitat inclosa dins 
del Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere
Actrius: Anabel Moreno, Mar 
Casas i Eli Iranzo; Guitarra: 
Belisana Ruíz

caMiNaDEs

Activitats gratuïtes, cal inscripció prèvia a partir del 12 de setem-
bre al mateix centre cívic.

saNt pErE MÀrtir
Dissabte, 15 d’octubre, a les 
10 h 
Partint del monestir de Pe-
dralbes creuarem el parc del 
castell de l’Oreneta per arribar 

al passeig de les Aigües i 
arribar al cim de Sant Pere 
Màrtir amb vegetació austera 
i adaptada a la sequedat i la 
calor. De baixada cap a Sant 
just Desvern descobrirem 
una vall colorista amb bos-
cos, conreus i fonts.
A càrrec de Joan Solé

tEatrE                       Activitat gratuïta

Qui És l’assassÍ? 
Dissabte, 19 de novembre, a 
les 12 h
En Saül morirà avui davant 
dels vostres ulls.
Tots els presents a l’escenari 
són sospitosos d’haver-lo 
assassinat, i l’inspector 
Porró haurà d’esbrinar qui ha 
estat l’assassí.Però tan sols 
ho podrà fer amb l’ajut dels 

espectadors atents i perspi-
caços.Vindreu a donar-nos 
un cop de mà? Els Teatrerus 
d’Orlandai us presenten una 
comèdia interactiva d’Albert 
Capel Calvet i sota la direcció 
de Carla Ricart, amb Quim 
Casas, Montse Costafreda, 
M. Teresa Lafuente, Conxita 
Gili, Pol Colomer, Mercè Raga 
i Xavier Balda. 
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 XErraDEs i tallErs puNtuals                Activitats gratuïtes

“aDopció D’aNiMals 
ADUltS. UNA OpORtU·
NItAt pER A EllS, UNA 
oportuNitat pEr a 
NosaltrEs”
Dimecres, 28 de setembre, a 
les 17.30 h
A càrrec de la Lliga per a la 
Protecció d’Animals i Plantes 
de Barcelona

“la Història DEls 
FEMiNisMEs”
Dimecres, 9 de novembre, a 
les 19 h

A partir d’aquesta xerrada re-
passarem els principals movi-
ments i teories feministes des 
de la il·lustració, entenent-los 
en el seu context històric i va-
lorant les seves aportacions i 
els seus límits, veient com el 
feminisme és un moviment en 
què teoria i pràctica van es-
tretament lligades. En aquest 
recorregut al llarg de tres 
segles de moviments feminis-
tes, es visibilitzaran diferents 
dones que han estat claus 
en el pensament i la lluita 
feminista, aprenent sobre les 
seves principals contribucions 
i teories. Entendre aquest mo-
viment i analitzar el recorregut 
històric, les seves anàlisis i 
les seves lluites ens permet 
entendre com han evolucionat 
les desigualtats de gènere i la 
posició en què ens trobem les 

dones avui.
A càrrec de Justa revolta, col·
lectiu feminista de Sabadell

tAllER INtENSIU: “AU·
toDEFENsa i apoDEra·
MENt pEr a DoNEs” 
Dissabte, 19 de novembre, de 
10 a 13 h

En aquest taller trobaràs 
un espai per potenciar la 
seguretat física i emocional.  
La calma, la intuïció, l’autoco-
neixement, la consciència de 
l’espai, la percepció, la força 
física... seran algunes de les 
nostres eines. Parlarem de 
tècniques d’autodefensa apli-
cades a diferents contextos: 
al carrer, a la nit, de viatge... 
Cal inscripció prèvia. 
Preu: gratuït
Organitzen: PIAD (Punt 
d’Informació i Atenció a les 
Dones) i PIJ (Punt d’Informa·
ció a Joves) de Sarrià ·Sant 
Gervasi 

“patErNitat coNsci·
ENt: ElS REptES DE 
sEr parE avui Dia”
Dimarts, 22 de novembre, a 
les 17. 30 h

En aquesta xerrada aborda-
rem la situació actual de la 
criança per als homes abor-
dant els reptes, oportunitat i 
dificultats que genera aquesta 
nova realitat. En aquest sentit, 

la BarcEloNa DE lEs 
DoNEs
Dissabte, 26 de novembre, a 
les 10 h
Amb aquest itinerari recor-
rerem alguns dels espais de 
Barcelona on encara podem 
seguir les petjades de les 
dones que temps enrere hi 
van deixar la seva empremta. 
Artesanes, nobles, monges, 
prostitutes, escriptores i ar-
tistes de cabaret en seran les 
grans protagonistes.
A càrrec d’Alba Casarramona 

lA tARDOR, pREpA·
raNt El rEBost
Dissabte, 3 de desembre, a 
les 10 h
Descobrirem plantes medi-
cinals per fer front a futurs 
refredats, els fruits del bosc 
que alimenten als animals a 
l’hivern i l’arribada del Nadal 
amb la presència de plantes 
decoratives. 
A càrrec de Clàudia Yagüe
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facilitarem estratègies per viu-
re les paternitats de manera 
activa i conscient, aspectes 
clau per millorar la vinculació 
amb les nostres criatures i 
gaudir de l’exercici de la nos-
tra paternitat. 

A càrrec de: Canviem·HO. 
Homes per l’equitat de gènere
Organitza: PIAD Sarrià·Sant 
Gervasi

Espai MultiMÈDia  

aula MultiMÈDia    
D’autoaprENENtagE
Dimarts i dimecres, d’11.30 a 14 h
Aula on trobaràs material 
didàctic perquè, amb l’ajuda 
d’un professor, aprenguis al 
teu ritme amb les pràctiques 
que et tenim preparades.

tallErs pEr a aDults
Dimarts, de 10 a 11.30 h

rEtoc D’iMatgEs 
Del 27 de setembre al 18 
d’octubre 

EscriurE aMB l’orDi·
NaDor  
Del 25 d’octubre al 15 de 
novembre 

iNtroDucció al Full 
DE cÀlcul  
Del 22 de novembre al 13 de 
desembre

tallErs pEr a gENt 
graN
Dimecres, de 10 a 11.30 h

orgaNitza El tEu or·
DiNaDor  
Del 28 de setembre al 19 
d’octubre 

iNtErNEt prÀctic 
Del 26 d’octubre al 16 de 
novembre 

iNiciació a lEs taulE·
tEs i tElÈFoNs iNtEl·
ligENts 
Del 23 de novembre al 14 de 
desembre 

cÀpsulEs MultiMÈDia 
pEr a iNFaNts
per a nens i nenes de 4 a 8 anys 
Divendres, de 17.15 a 18.15 h 

Vine a jugar amb el teu amic  
7 d’octubre

aula oBErta DE crEació                    Activitat gratuïta

Els dimarts, del 27 de setem·
bre al 22 de novembre, de 
10.30 a 12.30 h
Espai obert i gratuït on, de la 
mà d’una tallerista, podreu fer 
les vostres creacions: ganxet, 
mitja, drapet, costura, mentre 
gaudiu d’una bona tertúlia. 

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia a partir del 12 de setembre.
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Corre, que no t’atrapin!  
21 d’octubre

Fes la teva cançó  
18 de novembre

sErvEi viNE i prEguNta
De dilluns a divendres, a partir 
de les 19 h i dimarts i  dime·
cres d’11.30 a 14 h

Tens un moment per resoldre 
aquests dubtes que sovint no 
goses plantejar però que et 
compliquen la vida? Formes 
part d’una entitat o organit-
zació que necessita renovar 

la seva comunicació externa? 
Doncs també pots aprofitar 
aquest assessorament.

iii JorNaDa JovE 
collsErola 
Divendres, 18 de novembre, 
de 16 a 21 h
Vine a conèixer les noves 
tecnologies des de la seva 
vessant més artística. Tallers 
de construcció, creació i 
experimentació amb diferents 
recursos electrònics i digitals. 
Tallers de makey makey, light-
painting, videojocs, disseny 
3D, impressió, fabricació de 
robots... i alguna sorpresa 
més. L’activitat es realitzarà al 
Centre Cívic l’Elèctric.
Organitzat pel CC Vallvidrera 
Vázquez Montalbán, el CB 
Can Rectoret i el CC L’Elèctric

iNFaNts                   Activitats gratuïtes

EspEctaclEs FaMiliars 

Jocs gEgaNts i         
iNFlaBlEs
Divendres, 16 setembre, a les 
17 h
Jocs gegants inflables i un 
brau mecànic, instal·lacions 
per a tots els públics
Festa Major de Vallvidrera.

FaulEs DE raMoN llull
Divendres, 14 d’octubre, a les 
17.30 h 
És un espectacle de petit for-
mat adreçat a públic infantil i 
familiar. L’objectiu és presentar 
la figura de Ramon Llull d’una 
manera senzilla i entenedora.
A càrrec d’Assumpta Mercader  

EspEctaclE tEatral 
“colors”
Divendres, 11 de novembre, a 
les 17.30 h
La història gira al voltant dels 

tres éssers encarregats de 
pintar el món: en Grogues, en 
Roges i la Blaves. Tots tres 
acoloreixen des de l’inici dels 
temps les diferents estacions 
de l’any, però últimament tot 
el que pinten se’ls descolo-
reix, embruta i contamina. És 
per això que decideixen anar 
a veure la seva creadora: la 
Dama Blanca, per demanar-li 
consell. 
Ella entén que el que els passa 
està causat pels humans, que 
s’han oblidat d’estimar el món. 
Aleshores els encomana una 
missió: trobar un sentiment 
humà. 
Els Colors s’embarcaran en 
tres aventures diferents a 
través de la imaginació.
A càrrec de Teatre Tot terreny



MENuts (0·3 aNys)
Dimecres, de 10.00 a 14.00 h
Oferim un lloc de relació per 
a totes aquelles famílies que 
tingueu fills/es de 0-3 anys, 
espai de trobada i autogestió. 

Dilluns i dimecres, de 17.00 
a 19.30 h
podreu gaudir de les diferents
propostes de jocs, així com 
realitzar diferents tipus 
d’activitats amb material 
diversificat i adequat a les 
característiques dels més pe-
tits. Els infants cal que vinguin 
acompanyats d’un adult i els 
dimecres hi podeu venir amb 
els germans grans. 

Activitats puntuals:

“Racons simbòlics”
Dilluns, 10 d’octubre, Activitat 
Sensorial
“Embolica’t II” 
Dilluns, 14 de novembre, 
Activitat Sensorial 
“Joc heurístic”
Dilluns, 12 de desembre, 
Activitat Sensorial 

MItJANS (4-8 ANyS)
Dimarts, dijous i divendres de 
17.00 a 19.30 h
Espai lúdic i de relació per a 
nens i nenes de 4 a 8 anys 
on tenen la possibilitat de 
compartir el seu temps d’oci 
mitjançant jocs, tallers i 
activitats. 

Activitats puntuals:

“Treu el nen que portes 
dins”. Racó familiar
Dimarts, 20 de setembre, a 
les 17.30 h
“Racons simbòlics”. Experi-
mentació
Dijous, 6 d’octubre, a les 
17.30 h
“Xefs castanyers” Dimarts 
creatius
Dimarts, 25 d’octubre, a les 
17.30 h
“Embolica’t II”. Experimen-
tació
Dimarts, 15 de novembre, a 
les 17.30 h
“Cors al cívic”. Dimarts 

creatius
Dimarts, 29 de novembre, a 
les 17.30 h 
“De mitjons a ninots”. Di-
marts creatius
Dimarts, 20 de desembre, a 
les 17.30 h 

proJEctE pEr a FaMÍliEs  
Espai de trobada on es poden 
intercanviar experiències i 
recursos amb l’objectiu de 
fomentar la cohesió i construir 
entre tots alternatives per dur 
a terme la gran tasca de ser 
pares. 

XERRADES:

“agrEssivitat i coN·
FlictE”
Dimarts, 4 d’octubre, a les 
17.30 h
L’agressivitat entesa com una 
pulsió vital que necessita ser 
expressada. Parlarem de com 
ens sentim els adults davant 
l’agressivitat dels infants i 
quins jocs permeten que 
s’expressin d’una manera més 
“sana”. L’acompanyament 
dels conflictes més enllà de la 
moral, el judici i descobrir els 
recursos que tenen els infants 
per resoldre’ls per ells matei-
xos amb la presència de l’adult 
que l’acompanya i sosté.
A càrrec de Neus Llop Gueva·
ra, cogestora i acompanyant 
de La Caseta, projecte d’edu·
cació lliure del barri de Gràcia. 

“patErNitat coNsci·
ENt: ElS REptES DE 
sEr parE avui Dia” 
Dimarts, 22 de novembre, a 
les 17. 30 h
En aquesta xerrada aborda-
rem la situació actual de la 
criança per els homes abor-
dant els reptes, oportunitat i 
dificultats que genera aquesta 
nova realitat. En aquest sentit, 
facilitarem estratègies per viu-
re les paternitats de manera 
activa i conscient, aspectes 
clau per millorar la vinculació 
amb les nostres criatures i 
gaudir de l’exercici de la nos-

INFANtS, ADOlESCENtS I JOVES (Activitats gratuïtes)

prograMació DE l’Espai iNFaNtil
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prograMació pEr a aDolEscENts i JovEs

FEM colla  (a partir 
DE 9 ANyS)
Els dimarts i divendres, de 
17.00 a 19.30 h
Espai lúdic i de relació per 
a nens i nenes a partir de 9 
anys, on, de la mà d’una dina-
mitzadora, podran compartir 
el seu temps d’oci, així com 
realitzar tallers, jocs i activi-
tats adequades a les seves 
característiques i interessos.

torNEig DE Wii 
Divendres, 23 de setembre, a 
les 17.30 h

passatgE DEl tError
Els dimarts i divendres  del 
mes d’octubre, a les 17.30 h, 
preparació del passatge del 
terror.
Divendres, 28 d’octubre, a 
les 17.30h, el centre Cívic es 
converteix en un passatge 
terrorífic. 

tallErs puNtuals
“Cuina creativa”
Divendres, 4 de novembre, a 
les 17.30 h 
“Collage: Retrata’t”
Divendres, 11 de novembre, a 
les 17.30 h 
“Orientació i gènere” 
Divendres, 18 de novembre, a 
les 17.30 h 
“ Mostra el que cantes”
Divendres, 25 de novembre, a 
les 17.30 h 

iii JorNaDa JovE 
collsErola 
Divendres, 18 de novembre, 
de 16 a 21 h
Vine a conèixer les noves 
tecnologies des de la seva 
vessant més artística. Tallers 
de construcció, creació i 
experimentació amb diferents 
recursos electrònics i digitals. 
Tallers de makey makey, light-
painting, videojocs, disseny 
3D, impressió, fabricació de 
robots... i alguna sorpresa 
més. L’activitat es realitzarà al 
Centre Cívic l’Elèctric.
Organitzat pel CC Vallvidrera 
Vázquez Montalbán, el CB 
Can Rectoret i el CC L’Elèctric

DilluNs DE FutBol ( a 
pARtIR DE 14 ANyS)
Dilluns, de 18 a 19.30 h           
A partir del 26 de setembre
Comença la setmana amb 
energia i divertint-te tot rea-
litzant partidets amistosos de 
futbol entre tots els partici-
pants. L’activitat es realitza al 
camp de futbol de Vallvidrera. 
Per a més informació posa’t 
en contacte amb el centre 
cívic.

tra paternitat. 
A càrrec de: Canviem·HO. 
Homes per l’equitat de gènere
Organitza: PIAD Sarrià · Sant 
Gervasi 

puNt D’iNtErcaNvi DE 
JoguiNEs i roBa
Del 5 fins al 16 de desembre
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iNscripcioNs als tallErs

iNscripcioNs pEr iNtErNEt                                                                                                

A partir del 5 de setembre a les 16 h a: 
https://inscripcions.ccvazquezmontalban.com

iNscripcioNs al cENtrE                                                                                                

A partir del 5 de setembre 
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h, i de dilluns a divendres, de 
16 a 21 h
El pagament dels cursos es farà mitjançant targeta de crèdit o en 
efectiu en el moment de la inscripció. En cas de donar-se de baixa 
un cop iniciat el període d’activitats no se’n farà cap devolució. El 
centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin 
un nombre mínim de persones inscrites. 

iNscripcioNs al palau DE la virrEiNa                                                                                                
Punt de venda presencial  i d’ inscripcions de tallers a:  Oficina 
Tiquet Rambles, Palau de la Virreina, La Rambla, 99. De dilluns a 
diumenge  de 10.00 a 20.30 h 

Reducció dels imports als tallers. Les persones interessades a 
acollir-se a la reducció de preus dels tallers s’han d’adreçar a la 
recepció del Centre Cívic, dins de l’horari d’obertura i sol·licitar la 
informació del procediment que cal seguir.

FEs uNs tasts DEls tallErs culturals DE tarDor                                                                                                

Divendres,  16 de setembre, a partir de les 17 h
Et convidem a fer un tast dels tallers nous que el centre et proposa 
per a la tardor, una oportunitat única per provar i trobar el taller que 
més t’agradi! Consulta els horaris dels tasts al centre o a:
www.bcn.cat/ccvazquezmontalban

rEcursos

iNtEriorisME sostE·
NiBlE
Dijous, de 18 a 20 h                                              
Del 6 d’octubre al 10 de       
novembre. preu: 35,14 €
T’agradaria donar un nou aire 
a casa teva? Reciclar i deixar 

volar la imaginació? 
En aquest taller desperta-
rem la creativitat a partir de 
projectes fascinants fets 
per nosaltres mateixos. Ens 
divertirem aprenent diferents 
tècniques com l’estampació 
o la transferència d’imatges 
entre altres activitats que 
ens permetran donar un nou 
ambient a la llar a partir d’ele-
ments decoratius baix cost i 
amb molta personalitat.
A càrrec de Julia Cuyàs
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coNvErsa EN aNglÈs 
DEs DE 0 
Dilluns, de 18.30 a 20 h                                                   
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre. preu: 39,53 €
Anima’t a parlar l’anglès i per 
posar-t’ho fàcil començarem 
des de 0. El practicarem a 
partir de diferents situacions 
adaptant pas a pas la pronun-
ciació.
A càrrec de Paul Sheppard

BriDgE 
Dijous, de 17 a 18.30 h                                          
Del 29 de setembre al 24 de 
novembre. preu: 43,45 €
Joc de cartes que estimula la 
memòria de manera pràctica 
i amena tot jugant-hi des del 
1r dia i assimilant la teoria 
mitjançant la pràctica del joc.
A càrrec de Ramon Gómez 

cuiNa saluDaBlE i DE 
tarDor
Dimarts, de 18 a 20 h                                                  
Del 27 de setembre                          
al 18 d’octubre. preu: 23,43 €
A la tardor podem gaudir dels 
colors ocres i terrosos dels 
aliments com el moniato,
la carbassa, la magrana, el 
codony, el raïm, la castanya, 
els bolets, etc. Què ens
aporten aquests productes ? 
Aprendrem com ens poden 
ajudar a protegir-nos dels
refredats, grips i catarros pro-
pis d’aquesta època de l’any.
A càrrec de Més que menjar

HuMaNitats

graNs MoMENts DE la 
Història
Dimarts, de 19 a 20.30 h                                                          
Del 27 de setembre al  8 de 
novembre. preu: 26,35 €
Al llarg de la història les 
formes en què diferents 
moviments polítics han 
tractat de canviar el món, de 
transformar-lo en un sentit 
emancipador, han anat can-
viant. Aquest taller propo-
sa analitzar el sorgiment, 

el desenvolupament i les 
conseqüències de tres grans 
moments polítics que van 
canviar les formes d’entendre 
la transformació social al llarg 
del segle XX i XXI.
A càrrec d’Antonio Gómez

EXprEssió i MoviMENt

DaNsa coNtEMporÀ·
Nia
Dilluns,  19 a 20,30 h                                           
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre. preu: 39,53 €
En aquest taller introduirem 
els elements bàsics de la 
dansa contemporània utilit-
zant la consciència corporal, 
la mobilitat articular, l’equili-
bri, la flexibilitat, la utilització 
de l’energia, l’espai, el temps 
i les qualitats del moviment 
i el contacte. En definitiva, 
aprendre a moure’ns i a gau-
dir fent-ho.
A càrrec de Quim Vilagran

zuMBa Fusió        
Dimarts, 20 a 21.30 h                                                
Del 20 de setembre 
al 22 de novembre                                    
Divendres, 19.30 a 21 h                                        
Del 23 de setembre 
al 25 de novembre                                          
preu: 39,53 €
Moviment aeròbic amb dife-
rents ritmes fusionats, dels 
més moderns als tradicionals 
d’Orient. 
A càrrec de Judit Belenguer

tallEr DE crEació EN 
FaMÍlia 
per a infants de 18 m a 3 anys                                             
Dimarts, de 17.15 a 18.15 h                                               
Del 20 de setembre 
al 22 de novembre                                      
preu: 26,35 €
Un taller dirigit a famílies en 
el qual jugarem i investigarem 
la nostra creativitat a través 
d’activitats creatives.  Música, 
moviment, ball, teatre, dibuix, 
contes..... Cal inscriure-s’hi 
amb un adult.
A càrrec de Lorena Candia
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salut i crEiXEMENt pErsoNal

tallEr DE gEstalt i 
DEsENvolupaMENt 
pErsoNal
Dimecres, de 19 a 20.30 h    
Del 21 de setembre al 23 de 
novembre. preu: 39,53 €
Una presa de contacte amb la 
filosofia i estil terapèutic, que 
ens porta la Gestalt i que ens 
ajuda a adquirir recursos per 
fer servir a la nostra vida quo-
tidiana i millorar el nostre ben-
estar. Les eines ens donaran 
pistes sobre com ens movem 
amb nosaltres mateixos i amb 
l’entorn, incloent-hi famílies, 
parelles, amics...
A càrrec d’Ivan Moyano

FitNEs HipoprEssiu
Dilluns, de 16 a 17 h                 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre. preu: 26,35 €
Tant si acabes de donar a llum 
i vols recuperar la teva figura o 
bé vols mantenir el teu cos en 
forma, en aquest taller es se-
guirà un programa específic per 
tonificar-lo i treballar el sòl pèl-
vic amb exercicis hipopressius. 
Pots venir amb el teu nadó.
A càrrec d’ Anna Carmona, 
d’Air Active

ioguilatEs  
Dimecres, de 10 a 11.30 h     
Del 21 de setembre al  23 de 
novembre. preu: 39,53 €
El ioguilates enforteix, flexibi-
litza i tonifica tota la muscu-
latura corporal, afina i reforça 
la zona abdominal mitjançant 
exercicis relaxats amb els 
quals aprendrem a gaudir de 
cada moviment. Alinea les 
articulacions i corregeix els 
mals hàbits posturals.
A càrrec de Cristina Sánchez

ioga
Dilluns, de 17.30 a 19 h           
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre. preu: 39,53 €
A càrrec de Lina Mariño

ioga EN FaMÍlia
per a nens de 3 a 6 anys 
(acompanyats d’un adult)
Dijous, de  17.15 a 18.15 h       
Del 29 de setembre  al 24 de 
novembre. preu: 26,35 €
Una manera especial i diverti-
da perquè els nostres infants 
moguin el cos a través de les 
postures beneficioses del ioga. 
Cal inscriure-s’hi amb un adult.
A càrrec de Lorena Candia

pilatEs
Dimarts, de 18.30 a 20 h                      
Del 20 de setembre al 22 de 
novembre. preu: 39,53 €                                                
a càrrec de lorena vartabedian 
Dijous, de 20.30 a 21.30 h                         
Del 29 de setembre al 24 de 
novembre. preu: 26,35 €
A càrrec d’Alícia Márquez

tallErs pEr a gENt graN

ioga
Dimarts, de 10.30 a 12 h             
Del 20 de setembre al 22 de 
novembre. preu: 35,94 €
A càrrec de Lina Mariño

tallErs pEr a iNFaNts

tEatrE Musical 
per a infants a partir de 6 anys    
Dimecres, de 18.15 a 19.30  
Del 28 de setembre al 23 de 
novembre. preu: 29,28 €
A càrrec de Gemma Peramiquel

capoEira  
per a infants a partir de 5 anys 
Dimecres, de  17.15 a 18.15 h 
Del 21 de setembre al 23 de 
novembre. preu: 26,35 €
La capoeira és una dansa? És 
un joc? És una lluita? És tot 
això al mateix temps? Sembla 
que sí, i és això el que la fa tant 
complexa, rica i sorprenent.
A càrrec de Bruna Ferraz
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play iN ENglisH 
per a infants de 3 a 5 anys    
Dilluns, de 17.15 a 18.15 h     
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre. preu: 26,35 €

Aprendrem anglès mitjançant 
jocs i cançons. Una mane-
ra diferent de començar a 
familiaritzar-se amb aquesta 
llengua. 
A càrrec de Paul Sheppard

sErvEis

Espai iNFaNtil
De dilluns a divendres,
de 17 a 19.30 h
Aquests horaris estan sot-
mesos a canvis, segons les 
activitats puntuals i els tallers.

Espai D’aDolEscENts 
i JovEs
Dimarts i divendres,
de 17 a 19.30 h
Aquests horaris estan sot-
mesos a canvis, segons les 
activitats puntuals i els tallers.  

puNt MultiMÈDia
Dimarts i dimecres de 10 a 
14h: Aula Multimèdia d’auto·
aprenentatge
Horari de lliure accés: de di·
lluns a divendres, de 17 a 20 h
Aquests horaris estan sot-
mesos a canvis, segons les 
activitats puntuals i els tallers. 

aula DE crEació 
Dimarts de 10.30 a 12.30 h

altrEs sErvEis                                                                       

–> puNt Wi·Fi

–> BooKcrossiNg
     (intercanvi de llibres)

–> PUNT VERD
–> CESSIÓ I/O LLOGUER       
     D’ESPAIS
     Consulteu condicions al   
     mateix centre.

–> CÍVIC BAR
      De dilluns a divendres,        
      de 9 a 20 h, i dissabtes i
      diumenges, de 9 a 16 h

–> GRUPS QUE FAN ÚS DEL             
     CENTRE REGULARMENT:

· Associació de Veïns de Mont 
  d’Orsà Vallvidrera 
· Els Clàssics de Vallvidrera
· Coral Collserola
· La Vall de Vidre
· Cooperativa Can Pujades
· Plataforma Cívica per la  
  Defensa de Collserola
· Els Pastorets de Vallvidrera
· Associació d’Amics de la 
  Música de Vallvidrera
· joves de Vallvidrera
· Assemblea de joves de 
  Vallvidrera
· Dones de Vallvidrera en 
  Moviment 
· Grup Muntanyenc de
  Collserola
· Associació Cultural Mercat 
  de Vallvidrera

FEStA MAJOR DE VAllVIDRERA 2016

Setembre
Consulteu-ne la programació a: http://vallvidrera-aavv.blogspot.com.es/

Els pastorEts 

Desembre: 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22
Els divendres 9 i 16, a les 20.30 h
Els dissabtes 10 i 17, a les 17.30 i 
a les 20.30 h
Els diumenges 11 i 18, a les 18.00 h

Dijous 22, a les 20.30 h

Per a més informació con-
sulteu el web de Pastorets:              
www.elspastoretsdevallvidrera.cat



sEtEMBrE

calENDari gENEral

5 AL 22 
SET

 ExpOSICIó: “DONES DE MEDAllA”

16 SET 17 h tast DE tallErs

16 SET          19 h actE DE prEsENtació “DoNEs DE MEDalla”

28 SET 17.30 h XErraDa “ aDopció D’aNiMals aDults”

27 SET AL 
22 NOV            

aula oBErta DE crEació

octuBrE

1 OCT 12.30 h MúSICA Al pARC: tOtHOM HO SAp

3 AL 23 
OCT

ExpOSICIó: “lA DESMESURADA VIDA DE RAMON 
llull”

8 OCT 12.30 h MúSICA Al pARC: CARlItOS MIñARRO

15 OCT 10 h caMiNaDa “saNt pErE MÀrtir”

22 OCT 12.30 h MúSICA Al pARC: CHICk OUt tRIO

NovEMBrE

2 AL 30 
NOV 

ExpOSICIó: “SIMONE DE BEAUVOIR, FEMINIStA 
i Escriptora”

9 NOV 19 h XErraDa “Història DEls FEMiNisMEs”

18 NOV 17 h JORNADA JOVE: lES tIC  (NOVES tECNOlO·
giEs DE a iNForMació i la coMuNicació)

19 NOV 10-13 h tAllER INtENSIU: “AUtODEFENSA I ApODERA·
MENt pEr a DoNEs”

19 NOV 12 h tEatrE “Qui És l’assassÍ?” 

22 NOV 17.30 h xERRADA “pAtERNItAt CONSCIENt. ElS REptES 
DE sEr parE avui EN Dia”                   

25 NOV 19.30 h RECItAl pOESIA “SOR JUANA: lIBERtAD 
iNtErior”

26 NOV 10 h itiNErari “la BarcEloNa DE lEs DoNEs”

DEsEMBrE

3 DES 10 h CAMINADA “lA tARDOR, pREpARANt El REBOSt”

9 DES 20.30 h Els pastorEts DE vallviDrEra 

10 DES
17.30 h
20.30 h Els pastorEts DE vallviDrEra

11 DES 18.00 h Els pastorEts DE vallviDrEra

16 DES 20.30 h Els pastorEts DE vallviDrEra

17 DES
17.30 h
20.30 h Els pastorEts DE vallviDrEra

18 DES 18.00 h Els pastorEts DE vallviDrEra

22 DES 20.30 h Els pastorEts DE vallviDrEra
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sEtEMBrE

calENDari iNFaNtil i JovEs 

octuBrE

NovEMBrE

16 SET 17 h Jocs gEgaNts i iNFlaBlEs

20 SET 17.30 h (4-8) tREU El NEN qUE pORtES DINS. RACó 
FaMiliar

23 SET           17.30 h (+9) tORNEIg DE wII 

A PARTIR 
26 SET

(+14) DIllUNS DE FUtBOl

4 OCT 17.30 h xERRADA: AgRESSIVItAt I CONFlICtE

6 OCT 17.30 h (4-8)RACONS SIMBòlICS. ExpERIMENtACIó

7 OCT 17.15 h MUltIMEDIA: VINE A JUgAR AMB El tEU AMIC 

10 OCT 17 h (0-3)RACONS SIMBòlICS. ACtIVItAt SENSORIAl

14 OCT 17.30 h ESpECtAClE: FAUlES DE RAMON llUll

21 OCT 17.15 h MUltIMEDIA: CORRE, qUE NO t’AtRApIN 

25 OCT 17.30 h (4-8) xEFS CAStANyERS

28 OCT 17.30 h passatgE DEl tError

4 NOV 17.30 h (+9)  CUINA CREAtIVA 

11 NOV 17.30 h EspEctaclE tEatral “colors”

14 NOV 17 h (0-3) EMBOlICA’t II. ACtIVItAt SENSORIAl

15 NOV 17 h (4-8) EMBOlICA’t II. ACtIVItAt SENSORIAl

18 NOV 16 h iii JorNaDa JovE collsErola

22 NOV 17.30 h xERRADA: pAtERNItAt CONSCIENt: ElS REp·
tEs DE sEr parE avui EN Dia

25 NOV 17.30 h (+9) MOStRA El qUE CANtES

29 NOV 17 h (4-8) CORS Al CíVIC. DIMARtS CREAtIUS

DEsEMBrE

12 DES 17 h (0-3) JOC HEURíStIC. ACtIVItAt SENSORIAl

20 DES 17 h (4-8) DE MItJONS A NINOtS. DIMARtS CREA·
tius



Mapa

c/ Reis Catòlics, 16-34 · 08017 Barcelona
telèfon: 93 406 90 53
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vallvidreravazquezmontalban
ccvazquezmontalban@ccvazquezmontalban.com
Facebook: Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán
twitter: @CCVallvidrera
           211, 128, 111 i 218
     S1, S2: peu del Funicular
     Vallvidrera superior

Dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 14 h
De dilluns a divendres de 16 a 21.30 h

aDrEÇa

cENtrE
cÍvic 
vallviDrEra
vÁzQuEz
MoNtalBÁN

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden 
incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo 
informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals 
se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat 
dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de  dades de caràcter personal 
dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, entl. 5a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció 
ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se 
al e-mail a la direcció assenyalada en qualsevol moment.

Gestió tècnica: Lúdic3

Horaris

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 


