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INSCRIPCIONS:  

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 3 d’abril a les 16 h
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ccivic/families.xml

INSCRIPCIONS AL CENTRE 
A partir del 3 d’abril
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.

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                    



TALLERS CULTURALS

SALUT I CREIXEMENT              
PERSONAL                                                                                                                                        

MINDFULNESS
Dilluns, de 20 a 21 h                 
Del 8 de maig al 26 de juny  
Preu:  22.53 €
Atenció plena, o enfocament 
sense prejudicis de l’atenció 
d’un mateix en les pròpies 
emocions, pensaments i sen-
sacions que es produeixen en 
el moment present. Et dona-
rem tècniques per millorar la 
concentració, desbloqueig de 
tensions i eliminació de  l’estrès, 
per arribar a un equilibri entre 
ment i cos.
A càrrec d’Albert Colomer

VULL APRENDRE A         
ALIMENTAR-ME MILLOR
Dimecres, de 17.15 a 
19.15 h Del 3 al 24 de maig                  
Preu: 25,75 €
Aprèn a practicar una alimen-
tació positiva. És una proposta 
per focalitzar i dirigir cap a la 
millora les diferents accions 
relacionades amb la pràctica 
al voltant de l’alimentació. 
Aprendràs i entendràs els dife-
rents factors que condicionen 
l’alimentació i adquiriràs criteri 
per triar el patró alimentari més 
adient per a tu i els membres de 
la teva família.
A càrrec de la Dra. Berta Font, 
comunicació i educació per a 
una alimentació positiva

ESTIRAMENTS 
Dijous, de 19.30 a 20.30 h                               

Del 4 maig al 22 de juny               
Preu: 25,75 €
A càrrec de Laia Llorca

FITNESS HIPOPRESSIU
Dilluns, de 16 a 17 h                    
Del 8 de maig al 26 de juny     
Preu: 22,53 €
Programa específic per tonificar 
el cos i treballar el sòl pelvià 
amb exercicis hipopressius.  
Pots venir acompanyada del teu 
nadó.
A càrrec de Salvador Velasco

IOGUILATES  
Dimecres, de 10 a 11.30 h       
Del 3 de maig al 21 de juny        
Preu: 38,62 €
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 8 de maig al 26 de juny     
Preu: 33,80 €
A càrrec de Lina Mariño

PILATES
Dimarts, de 18.30 a 20 h                                              
Del 2 de maig al 20 de juny                                              
Preu: 38,62 €                                             
A càrrec d’Angie Pérez   
Dijous, de 20.30 a 21.30 h        
Del 4 de maig al 22 de juny                                               
Preu: 25,75 €                               
A càrrec Gemma Magin
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EXPRESSIÓ I MOVIMENT               

DANSA CONTEMPORÀNIA
Dilluns, 19 a 20,30 h                  
Del 8 de maig al 26 de juny     
Preu: 33,80 €
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 d’Anna Garreta

ZUMBA FUSIÓ        
Dimarts, 20 a 21.30 h                 
Del 2 de maig al 20 de juny     
Divendres, 19.30 a 21 h                                             
Del 28 d’abril al 16 de juny 
Preu: 38,62 €
A càrrec de Judit Belenguer

MÚSICA I MOVIMENT EN 
FAMÍLIA
Dimarts, de 17.15 a 18.15 h       
Del 2 de maig al 20 de juny    
Preu: 25,75 €
Per a infants de 18 mesos a 
3 anys
Un taller dirigit a famílies: sen-
sibilització musical i moviment. 
Cal inscriure-s’hi amb un adult.
A càrrec de Federica Maruccia

RECURSOS                                                 

SKETCHBOOKING 
Dimecres, de 19 a 20.30 h                                          
Del 3 de maig al 21 juny                 
Preu: 38,62 €

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. 
A càrrec de Dídac Macià

BRIDGE 
Dijous, de 17 a 18.30 h              
Del 4 de maig al 22 de juny    
Preu: 38,62 €
Joc de cartes que estimula la me-
mòria de manera pràctica i amena 
tot jugant-hi des del 1r dia.
A càrrec de Ramon Gómez 

TALLERS PER A GENT GRAN          

PRIMERS AUXILIS
Dijous de 16 a 17.30 h           
Del 4 de maig al 15 de juny    
Gratuït
Taller de Primers Auxilis adreçat 
a gent gran (majors de 65 anys) 
amb l’objectiu de proporcionar 
coneixements elementals per 
poder oferir ajuda eficaç a les 
persones que puguin patir una 
situació d’urgència o emergèn-
cia, enfocant aquests coneixe-
ments a l’aplicabilitat del dia a 
dia de la gent gran.
A càrrec de la Creu Roja 

IOGA
Dimarts, de 10.30 a 12 h          
Del 2 de maig al 20 de juny  
Preu: 35,11 €
A càrrec de Lina Mariño
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EXPOSICIONS                                                                                                                                        

TALLERS PER A INFANTS                                

CAPOEIRA  
Dimecres, de  17.15 a 18.15 h    
Del 3 de maig al 21  de juny 
Preu: 25,75 €
Per a infants a partir de 4 anys
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 
Dilluns, de 17.15 a 18.15 h                                                
Del 8 de maig al 19 de juny        
Preu: 19,31 €
Per a infants de 3 a 5 anys
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

UNS EQUIPAMENTS QUE CREIXEN AMB TU

Fa 15 anys es van inaugurar dos equipaments municipals de Vallvi-
drera que comparteixen l’espai, el centre cívic Vallvidrera Vázquez 
Montalbán i la biblioteca Collserola - Josep Miracle. El centre cívic 
i la biblioteca són una realitat consolidada per a les persones que 
participen diàriament en la construcció d’una cultura activa i innova-
dora, arrelada al dia a dia del territori.
El 16 de juny, a partir de les 17 h, celebrem el seu aniversari amb 
un munt d’activitats per a tota la família, mostra dels tallers i serveis 
que es duen a terme al centre, animació infantil,  castellers,  música 
a la fresca i una gran xocolatada. 

15è ANIVERSARI

“OUS I NIUS”
Del 3 al 30 d’abril
Ida Borvill, artista plàstica i 
creativa de Bcn, presenta una 
exposició de pintura en tècnica 
mixta, collage, dibuix i estam-
pació que s’inspira en aquests 
dos objectes com elements 
simbòlics de vida, protecció, 
seguretat i llum.
A càrrec Ida Borvill

“OLORDA, UNA HISTÒRIA 
COMPARTIDA” 
Del 2 al 31 de maig
El 2016 es va fer 100 anys de la 
desaparició del terme municipal 
de Santa Creu d’Olorda, un ter-
ritori repartit entre els municipis 
veïns de Molins de Rei, Sant 
Feliu de Llobregat i Sarrià (Bar-
celona, a partir del 1921), una 
demarcació territorial creada al 
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MÚSICA AL PARC                                                                                                                                         

segle XIX i regida per un govern 
local. L’evolució del paisatge, el 
territori, les masies, la història 
d’aquest terme i el procés de 
divisió municipal. 
A càrrec de Consell comarcal 
Baix Llobregat

COLLSEROLA, TAST DE 
BIODIVERSITAT
Del 6 al 30 de juny 
Aproximació a la varietat d’or-
ganismes vius i a l’entramat de 
relacions dels sistemes naturals 
de Collserola a partir d’una se-
lecció d’imatges suggerents de 
la flora i la fauna de la serra.
A càrrec de Parc de Collserola

LLUÍS FORTUNY              
RELSESSION
Dissabte, 22 d’abril, a les 
12.30 h
Música i poemes es fusionen en 
una taula de discjòquei i instru-
ments en directe. Coorganitzat 
amb la Biblioteca de Collserola 
- Josep Miracle.
A càrrec de Lluís Fortuny, de la 
Companyia Elèctrica Dharma

BLUESGRASS TRIO
Dissabte, 13 de maig, a les 
12.30 h
Lluís Gómez, amb el seu format 
a trio amb Miguel Talavera i 
Maribel Rivero, ens oferiran un 
concert al voltant de la música 
acústica d’arrel, temes cantats 
i instrumentals del bluegrass 
i del blues. Tres músics i cinc 
instruments amb moltes ganes 
de tocar!
Lluís Gómez, 5 string banjo, 
mandolina i violí; Maribel Ri-
vero, contrabaix i veu, i Miguel 
Talavera, guitarra i veu.

EL PONY PISADOR
Dissabte, 10 de juny a les 
12.30  h
El Pony Pisador és un grup de 
cinc joves de Barcelona que 
neix del desig de mesclar mú-
siques tradicionals d’arreu del 
món amb un estil viu i desen-
fadat, però treballat amb cura. 
L’aire despreocupat del Pony 
Pisador en directe és contagiós 
i desperta el bon humor i les 
ganes de participar del públic 
d’allà on va. 
Bernat Codern, banjo i harmòni-
ca; Miquel Pérez, violí i percus-
sió; Ramon Anglada, guitarra; 
Martí Selga, flautes de bec i 
whistles; Adrià Vila, mandolina i 
el bodhran

Gaudeix de música variada i de bona qualitat en un entorn privilegiat 
com és el parc de Collserola. 
Activitats gratuïtes. 



Activitats gratuïtes.
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ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                       

TEATRE                                                                                                                                    

EL FUGITIU 
Divendres, 16 de juny, a les 
20 h
Arribats de terres bagenques, 
el Fugitiu us presenta una 
proposta molt fresca, posant 
l’accent en la rumba, el reggae 

i la patxanga, que no deixaran 
a ningú indiferent. Festa grossa 
pel celebrar el 15è aniversari del 
centre.
Eudald Camprubí, veu i guitar-
ra; David Riera, percussió i veu: 
Eduard Puigrodon, teclat i veu; 
Carles Badia, baix elèctric i veu; 
Joan Garcia, guitarra i veu.

LES TRIFULGUES D’UN 
PARELL DE DOS
Divendres, 30 de juny, a les 19 h
Escrita per Maria Antonia Solé
Narra la història de l’Amadeu i la 
Tresina, una parella casada que 
ronda els seixanta anys i a qui 
la vida els porta a una espiral 
d’aventures i desventures que 
et faran petar de riure. Set 
escenes quotidianes portades a 
l’extrem de la comèdia.
A càrrec de Vada Retro teatre

LES LLORONES
Divendres, 7 juliol, a les 19 h
A càrrec de la Cia. Llorones

ABSENTA 
Divendres, 14 juliol, a les 19 h
A càrrec de Quimet Pla i Núria 
Solina

CAMINADES                                                                                                                                    

Activitats gratuïtes, cal inscripció prèvia a partir del 3 d’abril al ma-
teix centre cívic.

PLANTES AMB NOMS 
D’ANIMALS 
Dissabte, 29  d’abril a les 10 h
A càrrec de Clàudia Yagüe

LA VALL DE SANT MEDIR
Dissabte, 27 de maig a les 10 
Caminarem cap al coll del Gra-
vat, travessant la carretera de 
l’Arrabassada fins a Can Ribes, 
l’ermita romànica de Sant Medir 

i l’ermita de Sant Adjutori, on 
podrem observar el forn ibèric 
que hi ha tocant. Anirem a la 
masia de Can Borrell fins al  Pi 
d’en Xandri, arbre emblemàtic i 
monumental. 
A càrrec de Joan Solé de Roada

CAMINADA NOCTURNA 
SOTA LA LLUNA PLENA
Dissabte,  10 de juny, a les 
20.30 h
A càrrec de Clàudia Yagüe
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ÒPERA EN RUTA                                                                                                                               

Activitat gratuïta. Organitzada conjuntament amb la biblioteca de 
Collserola - Josep Miracle
Del 2 al 14 de maig el districte de Sarrià – Sant Gervasi s’omple d’òpera. 
El cicle de l’Òpera en ruta s’organitza en col·laboració  amb diferents 
entitats culturals i amb motiu del Dia Internacional de l’Òpera. El ci-
cle va néixer el 2012 amb l’objectiu de divulgar i aprofundir en aquest 
gènere artístic.
Es tracta d’un festival cultural on participen tots els equipaments 
del Districte i on es pot gaudir d’audicions, conferències sobre la 
història de l’òpera, activitats per als més petits  i òperes en directe 
al Teatre de Sarrià.

CONTADORS DE LLEGENDA
Divendres, 21 d’abril, a les 
17.30 h
Riures, animació, participació, 
sorpreses tot això i molt més 
es troba darrere de la llegenda 
de Sant Jordi explicada per 
els Contadors de llegenda. Un 
espectacle creat perquè tota la 
família pugui gaudir d’aquesta 
clàssica història a través de la 
música en directe. 
A càrrec de la Cia. Jordi Font

PAPAGENO & PAPAGENA, 
“LA FLAUTA MÀGICA” 
AMB ULLS D’INFANT
Divendres, 12 de maig, a les 
17.30 h
Hi havia una vegada un prín-
cep que es deia Tamino que 
acabava de salvar-se de ser 
devorat per una enorme serp 
mentre passejava pel bosc... 
Què sabeu d’aquesta història? 
Els nostres protagonistes, en 
Papageno i la Papagena, seran 
els encarregats d’explicar-nos 
aquest conte i de cantar-nos 
les melodies més boniques 
d’aquesta gran òpera de W. A. 
Mozart: La flauta màgica. 
Protagonitzat per la Companyia 
Opera-Collage

V FESTA INFANTIL DE LA 
PRIMAVERA 
Divendres, 26 de maig, a les 
17.30 h 
Els tres equipaments de la 
muntanya n’hem preparat una 
de grossa! Oblideu-vos de la 
tecnologia durant una estona 
i engresqueu-vos superant les 
proves de la gimcana tradicio-
nal que us hem preparat. Veniu i 
gaudiu de l’espectacle final amb 
tota la família. 
Cal fer inscripció al centre cívic 
Vallvidrera V. M., al centre cívic  
l’Elèctric o al Casal de Barri 
Can Rectoret.

AQUAFESTA
Divendres, 16 de juny, a les 
17.30 h 
Dins de la celebració del 15è 
aniversari de l’equipament. Re-
mulla’t amb Aquafesta. L’espec-
tacle més refrescant dels Més 
tumàcat. Amb la mateixa aigua 
d’una dutxa de cinc minuts 
mullem  tot el públic durant tot 
l’espectacle. Porta banyador!
A càrrec de la Cia. Mes tumàcat 



SERVEIS

ESPAI INFANTIL, D’ADOLESCENTS I JOVES                                                                                   

MENUTS (0-3 ANYS)

Dimarts i 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. Ampliem 
el servei el dimarts al matí!

Dilluns i dimecres, de 17 a 
19.30 h
Podreu gaudir de les diferents 
propostes de jocs, així com 
realitzar diferents tipus d’acti-
vitats amb material diversificat 
i adequat a les característiques 
dels més petits. Els infants cal 
que vinguin acompanyats d’un 

adult i els dimecres hi podeu 
venir amb els germans grans. 
Activitats puntuals: 

“Enfarina’t”
Dilluns, 3 d’abril, a les 17.30 h 
activitat sensorial

“Cubells sensorials”
Dilluns, 15 de maig, a les 17.30 h
activitat sensorial 

“M’he quedat glaçat”
Dilluns, 12 de juny, a les 17.30 h 
activitat sensorial 

MITJANS (4-8 ANYS)

Dimarts, dijous i divendres de 
17 a 19.30 h

PROGRAMACIÓ DE L’ESPAI INFANTIL

CASAL D’ESTIU
Del 26 de juny al 21 de juliol 
(4 torns)
Un estiu més el centre cívic 
organitza un casal ple de 
diversió. Excursions, piscina, 
natura, tallers d’experimentació 
i un munt d’activitats a l’aire 

lliure. Un casal fet a mida dins 
d’un entorn privilegiat com és 
Collserola. 
Reunió informativa: dimarts, 
4 d’abril, a les 17.30 h
Inscripcions: a partir del 22 
d’abril

Més informació a: ccivics.bcn.
cat/ccvazquezmontalban

ÒPERA SECRETA
Dimecres, 10 de maig, a les 18 h
Espectacle divulgatiu i molt di-
vertit per endinsar-se en el món 
de l’òpera, podrem escoltar les 
àries i els duos més famosos 
de la història de la lírica en una 
posada en escena molt teatral 
que farà gaudir el públic com si 
fos un infant. 
Protagonitzat per la Companyia 
Opera-Collage. 

PAPAGENO & PAPAGENA 
“LA FLAUTA MÀGICA” 
AMB ULLS D’INFANT
Divendres, 12 de maig, a les 
17.30 h
Protagonitzat per la Companyia 
Opera-Collage. 

ACTIVITATS CULTURALS
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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:

“Experiments amb ones 
sonores”
Dijous, 6 d’abril, a les 17.30 h
Experimentació

“Estrena joc de taula: El 
frutal”
Divendres, 5 de maig, a les 17.30 h
Racó familiar

“Juga amb la llum II”
Dijous, 11 de maig, a les 17.30 h
Experimentació

“Bufa bombolles”
Dijous, 18 de maig, a les 17.30 h
Experimentació

“Porta el joc que més t’agradi”
Dimarts, 30 de maig, a les 17.30 h
Racó familiar

“Ciutat de gel”
Dijous, 8 de juny, a les 17.30 h
Experimentació

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.

CURTMETRATGE
Els divendres del mes maig i 
juny, a les 17.30 h 

T’esperem perquè formis part 
de l’equip de rodatge del pro-
jecte audiovisual que gravarem 
amb l’ajuda de professionals.  
Divendres, 16 de juny, a les 
17.30 h, estrena del curtme-
tratge per commemorar el 15è 
aniversari del Centre Cívic. 

TALLERS PUNTUALS

“Estrena del joc de taula La 
Resistència”
Divendres, 7 d’abril, a les 17.30 h

“Jocs a l’aire lliure”
Divendres, 21 d’abril, a les 
17.30 h

 “Art comestible”.
Divendres, 28 d’abril, a les 
17.30 h

“Brainstorming de cine”. 
Divendres, 5 de maig, a les 
17.30 h
 

PROJECTE PER A FAMÍLIES  

Espai de trobada on es poden 
intercanviar experiències i re-
cursos amb l’objectiu de fomen-
tar la cohesió i construir entre 
tots alternatives per dur a terme 
la gran tasca de ser pares. 

XERRADA:
“Com gestionar les pors 
infantils” 
Dimarts 9 de maig, a les 17.30 h
Què és la por? Veurem com 
actua aquesta emoció i què 
ens indica, mirarem com ajudar 
als vostres fills/es a integrar 
aquesta emoció de la manera 
més constructiva, i donarem 
exemples i eines per fer front a 
aquesta incidència des de casa. 
A càrrec de l’Espai per créixer, 
centre de psicologia Infantil, 
adolescent i familiar

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                              

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia a partir del 3 d’abril.

CÀPSULES MULTIMÈDIA

Com configurar el control 
parental
Dimarts, 2 de maig, a les 17.30 h

El núvol de Google
Dimarts, 9 i 16 de maig, a les 10 h

Planifica les teves vacances
Dimarts, 23 i 30 de maig, a les 
10 h

Iniciació al retoc d’imatges
Dimarts, 6, 13 i 20 juny, a les 
10 h



SERVEIS

AULA OBERTA DE CREACIÓ                                                                             

TALLERS MULTIMÈDIA 
PER A GENT GRAN

Organitza el teu ordinador
Dimecres, del 3 al 17 de maig, 
de 10 a 11.30 h

Internet pràctic
Dimecres, del 24 de maig al 7 
de juny, de 10 a 11.30 h

Iniciació a les tauletes i telè-
fons intel·ligents
Dimecres, del 14 al 28 de juny, 
de 10 a 11.30 h

CÀPSULES MULTIMÈDIA 
PER A INFANTS

Per a nens i nenes de 4 a 8 anys

Domina els robots
Divendres, 28 d’abril, de 17.15 
a 18.15 h

Persegueix el cuc
Divendres, 19 de maig , de 
17.15 a 18.15 h

Refresquem l’anglès 
Divendres, 2 de juny, 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.

Activitat gratuïta
Els dimarts, del  2 de maig al 20  de juny, 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 ..., mentre gaudiu 
d’una bona tertúlia.

ALTRES SERVEIS

ESPAI INFANTIL                                                                           

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
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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 

TALLER: L’ECONOMIA 
SOLIDARIA DIA A DIA 

Dilluns, 15 i 22 de maig, a les 
19 a 20.30 h. Gratuït

Ens endinsarem en els principis 
i criteris de l’economia solidària, 
des d’una vessant molt viven-
cial i pràctica que ens permeti 
qüestionar-nos quin món estem 
promovent a través del nostre 
consum, així com dotar-nos 
d’eines per practicar una eco-
nomia solidària a en el nostre 
dia a dia.
Organitza: Economia Social i 
Solidaria Sarrià Sant Gervasi
A càrrec de SETEM

LA FAM NO FA VACANCES  

Dilluns, 15 i 22 de maig, a les 
19 a 20.30 h. Gratuït

El Centre Cívic Vázquez Mon-
talbán participa en aques-
ta campanya de recollida 
d’aliments bàsics perquè les 
persones més necessitades 
del nostre entorn rebin ajuda 
alimentària durant l’estiu. Du-
rant la setmana del 12 al 16 de 
juny habilitarem un espai on es 
podran deixar els aliments. 

Organitza Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona.

FIRA AGRÍCOLA DE 
COLLSEROLA 

Diumenge, 14 de maig, a partir 
de les 10 h

Per a més informació: 
canpujades.org

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

Cia. Fontmontina de Comèdia

Els Pastorets de Vallvidrera

Joves de Vallvidrera

Grup Muntanyenc de Collserola

Associació Cultural Mercat de 
Vallvidrera

Collserola Verda

CALAIX DE LES ENTITATS



CALENDARI

ABRIL

de l’1 al 30 EXPOSICIÓ, OUS I NIUS

3 16 h INSCRIPCIONS ALS TALLERS CULTURALS

21 17.30 h
ESPECTACLE FAMILIAR DE SANT JORDI,         
CONTADORS DE LLEGENDES

22 12.30 h MÚSICA AL PARC, LLUIS FORTUNY RELSESSION

29 10 h
CAMINADA DE LA PRIMAVERA, PLANTES AMB 
NOMS D’ANIMALS

del 2 al 31 EXPOSICIÓ, OLORDA, UNA HISTORIA COMPARTIDA

10 18 h ÒPERA EN RUTA, ÒPERA SECRETA 

12 17.30 h
ESPECTACLE FAMILIAR ÒPERA EN RUTA,            
PAPAGENO PAPAGENA

13 12.30 h MÚSICA AL PARC, BLUEGRASS TRIO

26 17.30 h FESTA DE LA PRIMAVERA

27 10 h CAMINADA LA VALL DE SANT MEDIR

JUNY

del 7 al 30 EXPOSICIÓ, COLLSEROLA, TAST DE BIODIVERSITAT

10 12.30 h MÚSICA AL PARC, EL PONY PISADOR

10 20.30 h CAMINADA NOCTURNA

16 17.30 h FESTA 15è ANIVERSARI EQUIPAMENT

30 19 h TEATRE: LES TRIFULGUES D’UN PARELL DE DOS

MAIG
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ABRIL

3 17.30 h ACTIVITAT SENSORIAL: “ENFARINA’T”

6 17.30 h EXPERIMENTACIÓ. “EXPERIMENTS ONES SONORES”

7 17.30 h
FEM COLLA: “ESTRENA JOC DE TAULA, LA          
RESISTÈNCIA”

21 17.30 h FEM COLLA: “JOCS A L’AIRE LLIURE”

21 17.30 h ESPECTACLE INFANTIL: CONTADORS DE LLEGENDA

28 17.30 h FEM COLLA: “ART COMESTIBLE”

28 17.15 h CÀPSULA MULTIMÈDIA: “DOMINA ELS ROBOTS”

MAIG

JUNY

DEL 2 AL 9 17.30 h FEM COLLA: PROJECTE AUDIOVISUAL

2 17.15 h
CÀPSULA MULTIMÈDIA: “REFRESQUEM 
L’ANGLÈS”

8 17.30 h EXPERIMENTACIÓ: “CIUTAT DE GEL”

12 17.30 h ACTIVITAT SENSORIAL: “M’HE QUEDAT GLAÇAT” 

16 17.30 h FESTA 15è ANIVERSARI EQUIPAMENT

DEL 5 AL 
26 

17.30 h FEM COLLA: PROJECTE AUDIOVISUAL

5 17.30 h
RACÓ FAMILIAR: “ESTRENA JOC DE TAULA, EL 
FRUTAL”

5 17.30 h FEM COLLA: “BRAINSTORMING DE CINE”

9 17.30 h XERRADA: “LES PORS INFANTILS”

11 17.30 h EXPERIMENTACIÓ: “JUGA AMB LA LLUM II”

12 17.30 h
ESPECTACLE INFANTIL: PAPAGUENO I PAPAGUENA, 
OPERA EN RUTA

15 17.30 h ACTIVITAT SENSORIAL: “CUBELLS SENSORIALS”

18 17.30 h EXPERIMENTACIÓ: “BUFA BOMBOLLES”

19 17.15 h CÀPSULA MULTIMÈDIA: “PERSEGUEIX EL CUC”

26 17.30 h V FESTA INFANTIL DE LA PRIMAVERA

30 17.30 h
RACÓ FAMILIAR: “PORTA EL JOC QUE MÉS 
T’AGRADI” 



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


