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INSCRIPCIONS:  

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 12 de desembre a les 16 h a:
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ccivic/families.xml

INSCRIPCIONS AL CENTRE 
A partir del 12 de desembre 
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 aco-
llir-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.

Preus pendents d’aprovació per part de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament.

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                    



SALUT I                                        
CREIXEMENT PERSONAL       

ESTIRAMENTS

Dijous de 19.30 a 20.30 h 
Del 26 de gener al 30 de març 
Preu: 29,28 €

A càrrec de Laia Llorca

FITNESS HIPOPRESSIU

Dilluns, de 16 a 17 h 
Del 23 de gener al 27 de març 
Preu: 29,28 €

Programa específic per tonificar 
el cos i treballar el sòl pèlvic 
amb exercicis hipopressius.  
Pots venir acompanyada del teu 
nadó.
A càrrec d’ Anna Carmona, 
d’Air Active

IOGUILATES

Dimecres, de 10 a 11.30 h 
Del 25 de gener al 29 de març 
Preu: 43,92 €

Enforteix, flexibilitza i tonifica 
tota la musculatura corporal, 
afina i reforça la zona abdominal 
mitjançant exercicis relaxats. 
Alinea les articulacions i corre-
geix els mals hàbits posturals.
A càrrec de Cristina Sanchez

IOGA

Dilluns, de 17.30 a 19 h 
Del 23 de gener al 27 de març 
Preu: 43,92 €

A càrrec de Lina Mariño

PILATES

Dimarts, de 18.30 a 20 h 
Del 24 de gener al 28 de març 
Preu: 43,92 €

A càrrec de Lorena Vartabedian

Dijous, de 20.30 a 21.30 h 
Del 26 de gener al 30 de març 
Preu: 29,28 €

A càrrec Gemma Magin

IOGA EN FAMÍLIA

Per a nens de 3 a 6 anys 
(acompanyats d’un adult)
Dijous, de  17.15 a 18.15 h 
Del 26 de gener al 30 de març 
Preu: 29,28 €

Cal inscriure-s’hi amb un adult.
A càrrec de Lorena Candia

EXPRESSIÓ I MOVIMENT               

DANSA CONTEMPORÀNIA

Dilluns,  19 a 20,30 h 
Del 23 de gener al 27 de març 
Preu: 43,92 €

En aquest taller introduirem els 
elements bàsics de la dansa 
contemporània utilitzant la 
consciència corporal, la mobi-
litat articular, l’equilibri, la flexi-
bilitat, la utilització de l’energia, 
l’espai, el temps i les qualitats 
del moviment i el contacte. 
A càrrec de Quim Vilagran 

TALLERS CULTURALS
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ZUMBA FUSIÓ 

Dimarts, 20 a 21.30 h 
Del 24 de gener al 28 de març 
Divendres, 19.30 a 21 h  
Del 27 de gener al 31 de març 
Preu: 43,92 €

Moviment aeròbic amb diferents 
ritmes fusionats, dels més mo-
derns als tradicionals d’Orient. 
A càrrec de Judit Belenguer

MÚSICA I MOVIMENT EN 
FAMÍLIA

Per a infants de 18 mesos a 
3 anys 
Dimarts, de 17.15 a 18.15 h 
Del 24 de gener al 28 de març 
Preu: 29,28 €

Un taller dirigit a famílies: sensi-
bilització musical i moviment.
Cal inscriure-s’hi amb un adult.

RECURSOS                                               

SKETCHBOOKING

Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Del 25 de gener al 30 de març 
Preu: 43,92 €

En aquest curs es treballaran 
les bases del dibuix ràpid a 
l’exterior, encarat a motius 
de viatge o de diari personal 
il·lustrat . Prendre apunts amb 
llapis, tinta, aiguades ràpides, 
i fins i tot materials improvisats 
com la xocolata d’un gelat o el 
fang de les botes pot ser enor-
mement evocador.  La força 
d’un quadern de viatge assoleix 

el seu màxim quan es combina 
(ordenadament o desordenada-
ment) amb la paraula escrita. 
A càrrec de Dídac Macià

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Dimarts de 18.15 a 19.15 h 
Del 24 de gener al 28 de març 
Preu: 29,28€

Manteniment i prevenció de les 
capacitats mentals: l’atenció, 
la memòria, la concentració 
el raonament... Desenvolupa-
rem les capacitats mentals tot 
millorant i optimitzant-ne el 
funcionament.
A càrrec de Blanca Ferrer 

CONVERSA EN ANGLÈS 
DES DE 0

Dilluns, de 18.30 a 20 h 
Del 23 de gener al 27 de març 
Preu: 43,92 €

Anima’t a parlar anglès i per 
posar-t’ho fàcil començarem 
des del nivell 0. Dirigit als qui no 
en sabeu res de res. 
A càrrec de Yvonne Van Gilkel

BRIDGE

Dijous, de 17 a 18.30 h  
Del 26 de gener al 30 de març 
Preu: 48,28 €

Joc de cartes que estimula la 
memòria de manera pràctica i 
amena tot jugant-hi des del 1r 
dia.
A càrrec de Ramon Gómez



“CÉLESTIN FREINET  
1896-1966” 

Del 13 al 30 de gener

Célestin Freinet va néixer fa 120 
anys i per aquest motiu, aquest 
curs l’Escola Nabí ha volgut re-
cordar la seva important tasca 
pedagògica de la qual s’inspira 
el seu projecte d’escola. 
Complementa l’exposició el 
CineFòrum El retratista, l’expe-
riència freinetiana en un poblet 
de Burgos d’un professor cata-
là afusellat en esclatar la guerra 
civil. Dimecres, 18 de gener, a 
les 19 h. 

A càrrec de l’Ampa Escola Nabí 
i en col·laboració amb l’Assem-
blea de Joves de Vallvidrera.
 

“LA MAR” 

De l’1 al 28 de febrer

Exposició de pintura a l’oli 
i acrílica on l’autor s’ha inspirat 
en el mar per crear la seva 
obra. Mostra una barreja de 
textures abstractes i reals, es 
caracteritza per l’ús de l’espà-
tula amb una pintura potent i, a 
la vegada sedosa contrast que 
es presenta en formes sòlides.
A càrrec de Josep Aragonès 

TALLERS CULTURALS

TALLERS PER A GENT GRAN                                          

IOGA

Dimarts, de 10.30 a 12 h 
Del 24 de gener al 28 de març 
Preu: 39,93 €

A càrrec de Lina Mariño

TALLERS PER A INFANTS                                    

CAPOEIRA

Per a infants a partir de 5 anys 
Dimecres, de  17.15 a 18.15 h 
Del 25 de gener al 29 de març 
Preu: 29,28 €

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 tan 
complexa, rica i sorprenent.
A càrrec de Bruna Ferraz

PLAY IN ENGLISH 

Per a infants de 3 a 5 anys 
Dilluns, de 17.15 a 18.15 h 
Del 23 de gener al 27 de març 
Preu: 29,28 €

Aprendrem anglès mitjançant 
jocs i cançons. Una manera di-
ferent de començar a familiarit-
zar-se amb aquesta llengua. 
A càrrec d’Yvonne Van Ginkel

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS                                                                                           
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Zafra

“CATERINA ALBERT/VIC-
TOR CATALÀ. ITINERARI 
VITAL, INTEL·LECTUAL I 
LITERARI”

De l’1 al  21 de març

Caterina Albert és poeta, narra-
dora, novel·lista i autora teatral. 

És una de les veus més repre-
sentatives del modernisme. Va 
haver d’adoptar un pseudònim 
masculí, Víctor Català, per tal 
de poder formar part del pano-
rama literari i desenvolupar la 
seva obra amb més llibertat. El 
1905 es consagra com a escrip-
tora amb la novel·la Solitud.
A càrrec de la Institució de les 
Lletres Catalanes

Activitats gratuïtes 
Un dissabte al mes tindràs la 
possibilitat de gaudir de música 
variada i de bona qualitat en un 
entorn privilegiat com és el parc 
de Collserola.
 

JO JET I MARIA RIBOT

Dissabte, 28 de gener, a les 
12.30 h

Lliure o descansar és el segon 
disc del duet manresà i, a dife-
rència de Viatges i flors - un 
primer disc primaveral i llumi-
nós -, reflecteix la cara nocturna 
de la vida.  En escoltar-lo s’hi 
senten els referents de Bon Iver, 
Sufjn Stevens,  Fink i Jonsi. En 
pair-lo se sent respirar i bategar 
l’espai, el duet cantant junt i la 
circumstància que envolta la 
gravació. És un disc honest i 
viu amb el qual Jo Jet i Maria 
Ribot han explorat nous camins 
sonors tot mantenint-ne l’es-
sència. Un so independent, un 
format clàssic i un plantejament 
pop: una fórmula única arreu.

VALENTI QUEROL TRIO 

Dissabte, 11 de febrer, a les 
12.30 h

Aquest magnífic trio interpretarà 
cançons de jazz. El repertori 
constarà d’originals i estàn-
dards. Bartolomeo Barenghi, 
guitarra; Giampaolo Laurentaci, 
contrabaix, i 
Valentí Querol, bateria.

CHET

Dissabte, 18 de març, a les 
12.30 h

Chet és un grup de pop-folk de 
Barcelona. Històries de fantasia 
i realitat acompanyades d’una 
instrumentació subtil i cuidada 
al detall.
Si t’agraden artistes com Dami-
en Rice, José González, Eels, 
Wilco i Manel, no perdis l’opor-
tunitat de descobrir aquesta 
nova banda, finalista de la 16a 
edició del concurs Sona9.

MÚSICA AL PARC                                                                                                                                         
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trucant al 934 069 053 a partir del 12 de desembre.
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ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                       

REBUDA DEL PATGE REIAL

Dimecres, 4 de gener,  
a les 17.30 h

Vine i entrega la teva carta per 
als Reis mags al patge reial que 
vindrà a Vallvidrera. 

EL PETIT ARBRE

Divendres, 20 de gener,  
a les 17.30 h

Shin hey aleph mem reich són 
les paraules màgiques que 
obren el bagul de la creació. De 
la mà de les geometries essen-
cials (els cinc sòlids platònics), 
viatgem a cinc mons dife-
rents, on regnen el foc, l’èter, 
l’aire, l’aigua i la terra amb els 
seus colors i sons. Amb una 
estètica molt sensorial, l’Arbre 
de la Vida ens transporta a la 
pau i la calma que es viu en 
el món dels nadons.
Activitat recomanada per a 
infants de 0 a 4 anys.
A càrrec d’Aboon Teatre

CARNESTOLTES A VALLVI-
DRERA

Divendres, 24 de febrer,  
a les 17.30 h

Per Carnestoltes en muntem 
una de ben grossa! Una festa 
per a petits i grans animada per 
Jordi Callau.

CROMÀTIC

Divendres, 24 de març  
a les 17.30 h

A partir de la llum, el color i la 
cultura urbana neix Cromàtic, 
un viatge a través de la música 
tradicional i d’autor amb la 
presència de tres músics en 
escena que, a través dels seus 
moviments i actituds, ens 
plantegen un joc obert amb el 
públic. 
A càrrec de la companya Com 
sona

EL SOL DE L’HIVERN 

Dissabte, 28 de gener,  
a les 10 h

Passejada  a la part assolellada 
de la serra de Collserola entre 
dites i poemes que parlen de 
l’hivern. 
A càrrec de Clàudia Yagüe

SERRES DE PONENT

Dissabte, 25 de febrer,  
a les 10 h

Aquest itinerari ens descobrirà 
una de les zones més descone-
gudes del parc de Collserola. 
Deixant enrere les cases de 
la Floresta i el mas de Can 
Bosquets, ens endinsarem 
en l’ombrívol fons de vall per 
on baixa la rierada. Veurem la 
bonica ermita romànica de la 
salut i les vistes panoràmiques 
del Puig Madrona, el castell i 
el poble del Papiol. Grau de 
dificultat alta. 
A càrrec de Joan Solé de 
Roada

CAMINADES                                                                                           
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CICLE DE LA DONA                                                                              

CICLE DE MUNTANYA                                                                               

Activitats al voltant del 8 de març, Dia de la Dona

Organitza: Grup muntanyenc de Collserola

EXPOSICIÓ: “CATERINA 
ALBERT/VICTOR CATALÀ. 
ITINERARI VITAL, INTEL-
LECTUAL I LITERARI” 

De l’1 al  21 de març

TEATRE: ACABARET

Dimecres, 8 de març,  
a les 19.30 h

Una dona cerca desesperada-
ment l’ideal de dona i amor en 
una societat incomunicada i 
plena de màscares, prejudicis 
i il·lusions. Al final de la seva 
travessia troba quelcom que no 
esperava...  
A càrrec de la Cia. La Indiscreta 

XERRADA: “DONES DI-
RECTORES: LA MIRADA 
FEMENINA EN EL CINEMA”

Dimecres, 8 de març  
a les 18.30 h

Recorregut a través de l’obra 
de quatre dones realitzadores 
pertanyents a cultures molt 
diferents: Agnes Varda, a la 

francesa;  Jane Campion, a la 
neozelandesa; Deepa Met-
ha, a l’ índia, i Iciar Bollain, a 
l’Espanyola. Descobrirem fins 
a quin punt existeix una mirada 
femenina sobre la realitat que 
ens envolta.
A càrrec de Lídia  Bardina 
Molina. Organitza Biblioteca 
Collserola - Josep Miracle

ITINERARI: CARRERS AMB 
NOM DE DONA

Dimecres, 8 de març,  
a les 10 h

El valor de les dones en la 
construcció i conformació de 
les societats ha estat fonamen-
tal en la història de la ciutat: 
Dorotea Chopitea, Dolors 
Monserdà, i Carme Karr, entre 
d’altres, són alguns exemples 
de dones que van afavorir el 
desenvolupament social i eco-
nòmic de la ciutat i han estat 
clau en la història de Sarrià. 
Tres dones amb ideologies ben 
diferents que van destinar el 
seu posicionament econòmic, 
la seva trajectòria activista i 
l’estatus cultural a reivindicar 
els drets de la dona. 
A càrrec de Sònia Tres

AUDIOVISUAL: 92 DIES 
ALS PIRINEUS

Dijous, 2 de febrer, a les 19 h

A l’estiu del 2010, en Jordi 
Vilà, l’Isaac Ferrés i en Lluc 
Valldosera van decidir traves-
sar el Pirineu del Mediterrani a 
l’Atlàntic escalant algunes de 
les vies més representatives 
de la història del pirineisme. El 
resultat d’aquesta experiència 

de 92 dies és un documen-
tal, muntat pel director Jordi 
Canyigueral, que lliga de forma 
magistral i emotiva la redesco-
berta del Pirineu, l’excursionis-
me i l’escalada clàssica.

TALLER SEGURETAT  I 
RISC A LA MUNTANYA

Dijous, 16 de febrer, a les 19 h
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ESPAI INFANTIL, D’ADOLESCENTS I JOVES                                                                                   

MENUTS (0-3 ANYS)

Dimecres, de 10 a 14 h

Oferim un lloc de relació per a 
totes aquelles famílies que tin-
gueu fills/es de 0-3 anys, espai 
de trobada i autogestió. 

Dilluns i dimecres, de 17 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: 
“Llum i color”
Dilluns,  16 de gener, 
activitat sensorial
“Jocs Montessori” 
Dilluns, 13 de febrer, 
activitat sensorial 
“Gargots de dits i peus”
Dilluns, 13 de març, 
activitat sensorial 

MITJANS (4-8 ANYS)

Dimarts, dijous i divendres  
de 17 a 19.30 h

Espai lúdic i de relació per a 
nens i nenes de 4 a 8 anys on 
tenen la possibilitat de compar-
tir el seu temps d’oci mitjançant 
jocs, tallers i activitats. 

Activitats puntuals:

“Plastilina handmade”. 
Dimarts creatius
Dimarts, 10 de gener, a les 17.30 h

“Experiments amb llum”. 
Experimentació
Dijous, 19 de gener, a les 17.30 h

“Racons simbòlics”.  
Experimentació
Dijous, 26 de gener, a les 17.30 h

“Pintures rupestres”. 
Experimentació
Dijous, 16 de febrer, a les 17.30 h
 “Jocs de grans a petits”. 
Divendres, 17 de febrer, a les 17.30 h

“Fàbrica de màscares”.  
Racó familiar
Dimarts, 21 de febrer, a les 17.30 h

“Fàbrica de màscares II”. 
Racó familiar
Dijous, 23 de febrer, a les 17.30 h

“Mare, tieta, àvia... que ens 
expliques un conte? Dia de 
la Dona”. 
Dimarts, 7 de març, a les 17.30 h

“Racons simbòlics”.  
Experimentació 
Dijous, 16 de març, a les 17.30 h

“Hort urbà”.  
Dimarts creatius
Dimarts, 21 de març, a les 17.30 h

“Construcció de cabanes ”. 
Dimarts creatius
Dimarts, 28 de març, a les 17.30 h.

A càrrec de les Dones de Vall-
vidrera en Moviment

PROGRAMACIÓ DE L’ESPAI INFANTIL
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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:
 
“Descobreix quina és
l’alimentació més saludable 
per als teus fills”
Dilluns, 30 de gener, a les 17.30 h
Explicarem quins aliments, 
trucs i coccions són més reco-
manables per als nens, com els 
podem convèncer de men-
jar-ho i com evitar el menjar 
processat i el sucre invisible en 
tants productes del supermer-
cat. Amb la col·laboració de 
l’Escola Bressol Municipal La 
Puput.
A càrrec de: Núria Coll, direc-
tora d’Etselquemenges.cat i 
soycomocomo.es i  periodista 
especialista en temes d’alimen-
tació saludable 

“Acompanyar la sexualitat 
dels infants”
Dijous, 9 de febrer, a les 17.30 h
La sexualitat és part insepara-
ble de la vida, des del mateix 
moment del naixement. En la 
infància, està vinculada a la 
descoberta del plaer i el des-
plaer sensorial, a la conquesta 
del propi cos i el control dels 
esfínters, a l’inici de les relaci-
ons i la curiositat vers l’altre. 
En aquesta trobada comparti-
rem consignes per facilitar un 
acompanyament respectuós 
de la curiositat dels infants i es-
coltarem les inquietuds i pors 
dels participants per acompa-
nyar-vos en la vostra pràctica 
diària amb els infants”. 
A càrrec de Júlia Sánchez, 
acompanyant en projectes 
d’educació viva i pedagoga de 
la sexualitat.

“Primers auxilis en nadons i 
nens” 
Divendres  17 març, a les 17.30 h
Amb la col·laboració de l’Esco-
la Bressol Municipal La Puput
A càrrec del Servei de Pediatria 
del Cap de Vallvidrera

FEM COLLA   
(A PARTIR DE 9 ANYS)

Els dimarts i divendres,  
de 17 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 dinamitza-
dora, podran compartir el seu 
temps d’oci, així com realitzar 
tallers, jocs i activitats adequa-
des a les seves característi-
ques i interessos.

TALLERS PUNTUALS

“Dinàmiques: emocions en 
marxa” 
Divendres, 13 de gener, a les 17.30 h

“DecoFotos” 
Divendres, 27 de gener, a les 17.30 h

“Preparació jocs de grans a 
petits”
Divendres, 10 de febrer, a les 17.30 h

“Jocs de grans a petits”
Divendres, 17 de febrer, a les 17.30 h

“Tarda d’audiovisual i
crispetes”
Divendres, 3 de març, a les 17.30 h

“El malson de la Ventafocs. 
Dia de la Dona”
Divendres, 10 de març, a les 17.30 h 

“Concurs: Atrapa un cigró”
Divendres, 17 de març, a les 17.30 h 

DILLUNS DE FUTBOL 
(a partir de 14 anys)
Dilluns, de 18 a 19.30 h
A partir del 23 de gener 
Espai lliure al camp de futbol 
per a realitzar partidets amis-
tosos de futbol entre tots els 
joves participants. L’activitat es 
realitza al camp de futbol de 
Vallvidrera. Per a més informa-
ció posa’t en contacte amb el 
centre cívic.



SERVEIS

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                             

AULA OBERTA DE CREACIÓ                                                                             

CÀPSULES MULTIMÈDIA

Edita els teus vídeos  
Dimarts, 24 i 31 de gener, 
de 10 a 11.30 h

Programari gratuït per a 
Windows 
Dimarts, 7, 14 i 21 de febrer, 
de 10 a 11.30 h

LinkedIn: el teu currículum 
en línia 
Dimarts, 28 de febrer, 
de 10 a 11.30 h

Fes el teu blog 
Dimarts, 7, 14 i 21 de març, 
de 10 a 11.30 h

Com escollir un llibre digital 
Dimarts, 28 de març, 
de 10 a 11.30 h

TALLERS MULTIMÈDIA 
PER A GENT GRAN

Organitza el teu ordinador
Dimecres, del 25 de gener al 8 
de febrer, de 10 a 11.30 h

Internet pràctic
Dimecres, del 15 de febrer a l’1 
de març, de 10 a 11.30 h

Iniciació a les tauletes i telè-
fons intel·ligents
Dimecres, del 8 al 22 de març, 
de 10 a 11.30 h

CÀPSULES MULTIMÈDIA 
PER A INFANTS

Per a nens i nenes de 4 a 8 anys

Aprèn a programar amb Scratch
Divendres, 13 de gener, de 
17.15 a 18.15 h

Juga al futbol de xapes
Divendres, 10 de març, de 17.15 
a 18.15 h

Sigues el més hàbil
Divendres, 17 de març, de 17.15 
a 18.15 h   

AULA MULTIMÈDIA      
D’AUTOAPRENENTATGE 

Dimarts i dimecres, d’11.30 a 14 h

Aula on trobaràs material di-
dàctic perquè, amb l’ajuda d’un 
professor, aprenguis al teu ritme 
amb les pràctiques que et tenim 
preparades.

SERVEI VINE I PREGUNTA

De dilluns a divendres,  
a partir de les 19 h  
i dimarts i dimecres  
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 organització 
que necessita renovar la seva 
comunicació externa? Doncs 
també pots aprofitar aquest 
assessorament.

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia a partir del 9 de gener

Activitat gratuïta
Els dimarts, del 24 de gener al 14 de març, de 10.30 a 12.30 h
Espai obert i gratuït on de la mà d’una tallerista podreu realitzar les 
vostres creacions: Puntes de coixí, patchwork i mitja, mentre gaudiu 
d’una bona tertúlia.
A càrrec de Fina Ramos
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De dilluns a divendres, de 17 a 
19.30 h
Aquests horaris estan sotmesos 
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 sotme-
sos a canvis, segons les activi-
tats puntuals i els tallers. 

PUNT MULTIMÈDIA                                                                          

Dimarts i dimecres de 10 a 14 
h: Aula Multimèdia d’autoapre-
nentatge
Horari de lliure accés: de dilluns 
a divendres, de 17 a 20 h
Aquests horaris estan sotme-
sos a canvis, segons les activi-
tats puntuals i els tallers. 

AULA DE CREACIÓ

Dimarts de 10.30 a 12.30 h

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 Defen-
sa de Collserola
Els Pastorets de Vallvidrera
Associació d’Amics de la Músi-
ca de Vallvidrera
Joves de Vallvidrera
Assemblea de Joves de Vall-
vidrera
Dones de Vallvidrera en Movi-
ment 
Grup Muntanyenc de Collserola
Associació Cultural Mercat de 
Vallvidrera



CALENDARI

GENER

4 17 h REBUDA DEL PATGE REIAL

del 13 al 30 EXPOSICIÓ: "CÉLESTIN FREINET"

18 19 h CINE FÒRUM: "FREINET"

20 17 h ESPECTACLE INFANTIL: "EL PETIT ARBRE"

24 10.30 h AULA DE CREACIÓ

28 10 h CAMINADA: “EL SOL D’HIVERN”

28 12.30 h MÚSICA AL PARC: "JO JET I MARIA RIBOT"

30 17.30 h XERRADA: “L’ALIMENTACIÓ DELS TEUS FILLS”

FEBRER

de l’1 al 28 EXPOSICIÓ: “EL MAR”

2 19 h DOCUMENTAL: “92 DIES ALS PIRINEUS”

9 17.30 h
XERRADA PARES: “ACOMPANYAR LA SEXUALITAT 
DELS INFANTS”)

11 12.30 h MÚSICA AL PARC: “VALENTÍ QUEROL TRIO”

16 19 h TALLER PUNTUAL: “SEGURETAT A LA MUNTANYA”

24 17.30 h ANIMACIÓ INFANTIL: “CARNESTOLTES”

25 10 h CAMINADA: “SERRES DE PONENT”

MARÇ

de l’1 al 21 EXPOSICIÓ: “CATERINA ALBERT/VICTOR CATALÀ”

8 18.30 h XERRADA: “DONES DIRECTORES”

8 19.30 h TEATRE -CABARET: “ACABARET”

8 10 h SORTIDA: "CARRERS AMB NOM DE DONA"

17 17.30h XERRADA: “PRIMERS AUXILIS PER A INFANTS”

18 12.30 h MÚSICA AL PARC: “CHET”

24 17.30 h ESPECTACLE INFANTIL: “CROMÀTIC”
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GENER

10 17.30 h DIMARTS CREATIUS: “PLASTILINA HANDMADE”

13 17.15 h
CÀPSULA MULTIMÈDIA: APRÈN A PROGRAMAR 
AMB SCRATCH

13 17.30 h FEM COLLA: “DINÀMIQUES: EMOCIONS EN MARXA”

16 17.30 h ACTIVITAT SENSORIAL: “LLUM I COLOR”

19 17.30 h EXPERIMENTACIÓ: “EXPERIMENTS AMB LLUM”

26 17.30 h EXPERIMENTACIÓ: “RACONS SIMBÒLICS”

27 17.30 h FEM COLLA: “DECOFOTOS”

30 17.30 h XERRADA: “L’ALIMENTACIÓ DELS TEUS FILLS”

FEBRER

9 17.30 h
XERRADA: “ACOMPANYAR LA SEXUALITAT DELS 
INFANTS”

10 17.30 h
FEM COLLA: “PREPARACIÓ JOCS DE GRANS A 
PETITS”

13 17.30 h ACTIVITAT SENSORIAL: “JOCS MONTESSORI”

16 17.30 h EXPERIMENTACIÓ: “PINTURES RUPESTRES”

17 17.30 h “JOCS DE GRANS A PETITS”

21 17.30 h RACÓ FAMILIAR: “FÀBRICA DE MÀSCARES”

23 17.30 h RACÓ FAMILIAR: “FÀBRICA DE MÀSCARES II”

MARÇ

3 17.30 h
FEM COLLA: “TARDA D’AUDIOVISUAL I CRISPE-
TES”

7 17.30 h
“MARE, TIETA, ÀVIA.. QUÈ ENS EXPLIQUES UN 
CONTE? 

10 17.15 h
CÀPSULA MULTIMÈDIA: JUGA AL FUTBOL DE 
XAPES

10 17.30 h
DIA DE LA DONA: “EL MALSON DE LA VENTA-
FOCS”

13 17.30 h
ACTIVITAT SENSORIAL: “GARGOTS DE DITS I 
PEUS”

16 17.30 h EXPERIMENTACIÓ: “RACONS SIMBÒLICS”

17 17.15 h CÀPSULA MULTIMÈDIA: SIGUES EL MÉS HÀBIL

17 17.30 h FEM COLLA: “CONCURS: ATRAPA UN CIGRÓ”

17 17.30 h XERRADA: “PRIMERS AUXILIS PER A INFANTS“

21 17.30 h DIMARTS CREATIUS: “HORT URBÀ”

28 17.30 h
DIMARTS CREATIUS: “CONSTRUCCIÓ DE
CABANES”



Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

MAPA

c/ Reis Catòlics, 16-34 · 08017 Barcelona
Telèfon: 93 406 90 53 · bcn.cat/ccvazquezmontalban
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


