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           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 fi txer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fi txer té com a fi nalitat 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, rectifi cació, cancel·lació i oposició al tractament de  dades de caràcter personal 
dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 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

sErvEis

DiaDa EspOrtiva JOvE   
a cOllsErOla                                            

torneig de futbol 7 al camp 
de futbol de vallvidrera
Dissabte, 8 de juliol, de 9 a 14 h                     

Vine amb el teu equip o amb els 

teus amics a jugar un torneig de 
futbol 7, obsequi per a tots els 
participants i premis per a l’equip 
fi nalista i guanyador. Per a joves 
a partir de 14 anys. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Camp de futbol de 
Vallvidrera, CC Vallvidrera Váz-
quez Montalbán, CB Can Recto-
ret i CC L’Elèctric.

casal Natura D’Estiu                         

Del 26 de juny al 21 de juliol (4 torns)
Més informació a: ccivics.bcn.cat/
ccvazquezmontalban

puNt MultiMÈDia                         

Horari: de dilluns a divendres, 
de 17 a 20 h
Aquests horaris estan sotmesos 
a canvis, segons les activitats 
puntuals i els tallers. 

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

Grup Muntanyenc de Collserola

Associació Cultural Mercat de
Vallvidrera

Associació Collserola Verda



activitats culturals

“cÒMics cONtra El             
MasclisME”                          

Del 3 al 21 de juliol                       

Les idees i actituds sexistes que 
fomenten l’opressió dels ho-
mes sobre les dones, així com 
les discriminacions per motius 
d’orientació sexual i identitat de 
gènere, estan presents en tots 
el àmbits de la vida. Els còmics, 

com la resta d’expressions ar-
tístiques i culturals, tampoc se 
salven del masclisme. La seva 
indústria ha tendit a excloure les 
dones. La historieta de l’Andrea 
i les seves amistats que dóna 
forma a aquesta exposició ens 
mostra de quina manera el mas-
clisme és present en els còmics 
i com es pot evitar.
Del fons de l’àrea de recursos 
pedagògics del CIRD, Centre 
d’Informació i Recursos per les 
Dones.

ExpOsiciÓ

tallErs puNtuals                                                  Activitats gratuïtes

iNscripciONs

iNscripciONs pEr iNtErNEt. A partir del 12 de juny a 
https://inscripcions.ccvazquezmontalban.com

iNscripciONs al cENtrE. A partir del 12 de juny 
Dimarts i dimecres, de 10.00 a 14.00 h, i de dilluns a divendres, de 
16.00 a 21.00 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 es farà cap devolució. El centre 
es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nom-
bre mínim de persones inscrites.

caMiNaDEs                        Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia.

tEatrE                                                                       Activitat gratuïta tallErs culturals

DEl paNtÀ DE vallviDrEra 
al DE caN BOrrEll                           

Dissabte, 8 de juliol, a les 9 h                    

Recorregut: Baixador de Vallvi-
drera, Mina Grott, Pantà de Vall-
vidrera, Església de Sta. Maria de 
Vallvidrera, Revolt de les monges, 
Font d’en Canet, Coll de la Vinas-
sa, Viaducte de Can Ribes, Pantà 
de Can Borrell, Fonts de l’Ermità i 
de St. Vicenç del bosc, Rambla de 
Can Bell, St. Cugat.
A càrrec de Collserola Verda

caMiNaDa NOcturNa           
pEr cOllsErOla                           

Dissabte, 8 de juliol, a les 20.30 h                      

A càrrec de Clàudia Yagüe

sOrtiDa a l’ HOrt                  
caN puJaDEs                           

Dissabte, 15 de juliol, a les 9 h                      

Coneixerem el funcionament 
d’un hort ecològic autogestionat 
per voluntaris en el qual es fan 
servir eines tradicionals . Mos-
trarem  les propietats culinàries,  
medicinals i antiplagues de les 
plantes  que hi trobarem.
A càrrec Claudia Yagüe 

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 Teresina, 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. Són escenes 
quotidianes portades a l’extrem 
de la comèdia.
A càrrec de Vada Retro teatre

aBsENta                                         

Divendres, 7 juliol, a les 19 h                      

Espectacle d’humor literari. 
Aquest espectacle vol ser un ho-
menatge a tots els poetes i artis-
tes del sector “negre” i anarquit-
zant del modernisme català. Al 
mateix temps és un reconeixe-
ment als autors, malauradament 
poc valorats en ambients acade-
micistes pel seu llenguatge pla-
ner i popular, que tenen la virtut 
d’ arribar a l’espectador a cops 
de geni, sense embuts, i directes 
com el xiulet d’una sageta
A càrrec de Teatre Tot Terreny, 
amb Quimet Pla i Núria Solina

llOrONEs                                         

Divendres, 14 juliol, a les 19 h                      

Escrita per Jaume Viñas.
“Assumim la cruel realitat; als 
herois de la nostre societat, em-
presaris , polítics i estafadors ja 
no els plora ningú”. La iniciativa 
“Lloronas” vetllarà, mitjançant una 
depurada tècnica emotivo-senso-
rial, per un comiat digne, ple d’epi-
tafis que faran riure de tant plorar.
A càrrec de Cia. Llorones

OrGaNitZa lEs tEvEs          
iMatGEs                                 

Dimecres, 5 i 12 de juliol,      
de 10 a 11.30 h                                        

Farem servir el núvol per orga-
nitzar les imatges del nostre 
mòbil.

app pEr viatJar                                           

Dimarts, 4 i 11 de juliol,          
de les 18.30 a les 20 h.                                          

Coneixerem les aplicacions que 
us seran més útils per viatjar.

FitNEs HipOprEssiu                                        

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
5, 12, 19 i 26 de juliol
preu: 12,87 €                                 

Tant si acabes  de donar a llum i 
vols recuperar la teva figura com 
si vols mantenir el teu cos en for-
ma, en aquest taller se seguirà un 
programa específic per tonificar el 
teu cos i treballar el sòl pèlvic amb 
exercicis hipopressius.  Pots venir 
acompanyada del teu nadó.
A càrrec de David Rodríguez

iOGuilatEs                                         

Dimecres, de 10.00 a 11.30 h
5, 12, 19 i 26 de juliol               
preu: 19,31 €                                 

A càrrec de Lucrecia Guio

iOGa                                            

Dilluns, de 17.30 a 19.00 h
3, 10, 17, i 24 de juliol
preu: 19,31 €                                                  

A càrrec de Lina Mariño

pilatEs                                           

Dimarts , de 18.30 a 20.00 h 
4, 11, 18, 25 de juliol                 
preu: 19,31 €                                                  

A càrrec d’Angi Pérez

ZuMBa FusiÓ                                                

Dimarts, de 20.00 a 21.30 h 
4, 11, 18 i 25 de juliol
Dijous, de 19.30 a 21 h
6, 13, 20 i 27 de juliol
preu: 19,31 €                                    

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

BriDGE                                          

Dijous, de 17.00 a 20.00 h 
13 i 20 de juliol
preu: 19,31€                                   

Joc de cartes que estimula la 
memòria de manera pràctica i 
amena tot jugant-hi des del pri-
mer dia i assimilant-ne la teoria 
mitjançant la pràctica del joc.
A càrrec de Ramon Gómez 

activitats pEr a iNFaNts i JOvEs

casal Natura D’Estiu       

Un estiu més el centre cívic or-
ganitza un casal ple de diversió. 
Excursions, piscina, natura, tallers 
d’experimentació i un munt d’acti-

vitats a l’aire lliure. Un casal fet a 
mida dins d’un entorn privilegiat 
com és Collserola. 
Inscripcions obertes
Més informació a : ccivics.bcn.cat/
ccvazquezmontalban


