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INSCRIPCIONS:  

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 4 de setembre, a les 16 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ccivic/families.xml

INSCRIPCIONS AL CENTRE 
A partir del 4 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 nom-
bre mínim de persones inscrites.

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                    



TALLERS  PER A PÚBLIC GENERAL

SALUT I CREIXEMENT              
PERSONAL                                                                                                                                        

MARXA NÒRDICA I SALUT
Dimarts de 9.30 a 11 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre  
Preu: 43,45 €
Activitat esportiva suau, molt 
completa i per a totes les edats, 
que apropa la salut a les perso-
nes i ajuda a socialitzar. Gran 
part de l’activitat es realitza a 
l’aire lliure. Inclou lloguer dels 
bastons especials de marxa 
nòrdica. Apte per a persones 
amb problemes de salut.
A càrrec de Nordic Walking 
Terapèutic

TALLER DE CRIANÇA 
Dijous, de les 17. 15 a 18.45 h 
Del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
Per a parelles que esperen el 
seu primer fill o famílies que 
tinguin nadons de 0 a 2 anys. Un 
espai on es resoldran dubtes, 
neguits i expectatives com a fu-
turs pares que des del intercanvi 
d’experiències i opinions obri la 
possibilitat de fer una xarxa de 
criança col·lectiva al barri.
A càrrec de l’Associació Tribu 
Senoi

MINDFULNESS
Dilluns, de 20 a 21 h                 
 Del 2 d’octubre al  27 de no-
vembre Preu:  28,97 €
Atenció plena o enfocament 
sense prejudicis de l’atenció 

d’un mateix en les pròpies emo-
cions, pensaments i sensacions 
que es produeixen en el moment 
present. Et donarem tècniques 
per millorar la concentració, el 
desbloqueig de tensions i l’elimi-
nació de  l’ estrès per arribar a 
un equilibri entre ment i cos.
A càrrec d’Albert Colomer 

ESTIRAMENTS 
Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Preu: 28,97 €
A càrrec de Laia Llorca

FITNESS HIPOPRESSIU
Dilluns, de 16 a 17 h 
Del 2 d’octubre al  27 de no-
vembre Preu: 28,97 €
Programa específic per tonificar 
el cos i treballar el sòl pelvià 
amb exercicis hipopressius. 
A càrrec d’Anna Carmona, d’Air 
Active

IOGUILATES  
Dimecres, de 10 a 11.30 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
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 
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Del 2 d’octubre al  27 de 
novembre  
Preu: 43,45 €
A càrrec de Lina Mariño

PILATES
Dimarts, de 18.30 a 20 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre 
Preu: 43,45 € 
A càrrec d’Angie Pérez 
Dijous, de 20.30 a 21.30 h 
Del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Preu: 28,97 €             
A càrrec Lucrecia Guio

EXPRESSIÓ I MOVIMENT               

INTRODUCCIÓ A LA    
DANSA ORIENTAL
Dimecres, de 20 a 21.30 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
La dansa oriental és un art mil-
lenari, un llenguatge corporal 
que utilitza moviments essen-
cials de la naturalesa i també 
s’ha convertit en un sistema 
efectiu per potenciar l’autoes-
tima i la feminitat de la dona, 
amb múltiples beneficis físics i 
terapèutics.
A càrrec de Judit Belenguer

ZUMBA FUSIÓ        
Dimarts, de 20 a 21.30 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre 
Divendres, 19.30 a 21 h  
Del 29 de setembre a l’1 de 
desembre 
Preu: 43,45 €
A càrrec de Judit Belenguer

MÚSICA EN FAMÍLIA
Per a infants de 18 mesos a 
2 anys. Dimarts, de 17.15 a 
18.15 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre 
Preu: 28,97 €
Per a infants de 18 mesos a 2 
anys amb les seves respecti-
ves famílies. 
A través de la música, el joc, el 

moviment i els contes s’estimula 
la sensibilització de l’infant  treba-
llant aspectes rítmics, melòdics, 
tímbrics i formals. Es busca esti-
mular la creativitat, la coordinació 
i la memòria juntament amb altres 
aspectes tan importants com 
l’empatia, la sensibilitat i l’autono-
mia de l’infant.
A càrrec de Joan Martínez 
Colás, d’ENFOC Musical

RECURSOS                                                 

REMEIS I COSMÈTICA       
NATURAL 
Dilluns, de 18.30 a 20 h 
Del 2 d’octubre al  27 de novembre  
Preu: 43,45 €
Taller teòric / pràctic en què 
aprendrem a fer cremes, locions, 
ungüents i bàlsams (antireumàti-
ques, antial·lèrgiques, cremades, 
torçades, antiarrugues, solar, 
labial...) amb ingredients naturals 
(olis vegetals, olis essencials, 
mantegues, ceres, argiles...). 
Material a càrrec del participant.
A càrrec de Urvashi Bailo

SKETCHBOOKING 
Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
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 Marc Torrent 

BRIDGE 
Dijous, de 17 a 18.30 h  
Del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
Joc de cartes que estimula la me-
mòria de manera pràctica i amena 
tot jugant-hi des del primer dia.
A càrrec de Ramon Gómez 
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MEMORIAL VÁZQUEZ MONTALBÁN A VALLVIDRERA                                                                                                                                   

TALLERS PER A GENT GRAN          

IOGA
Dimarts, de 10.30 a 12 h 
26 de setembre al 21 de no-
vembre 
Preu: 39,50 €
A càrrec de Lina Mariño 

TALLERS PER A INFANTS                                

KARATE-DO  
Dimecres de 17.15 a 18.45 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
El karate-Do  és una disciplina 

marcial d’origen japonès que 
treballarem  com una eina més 
a la formació dels nens i nenes.  
El practicarem de manera tradi-
cional, això vol dir que la basant 
de competició no la tractarem. 
Per a nens de 1r a 3r de primària
A càrrec de Karate Club Acció 
Sant Martí.

CREA ELS TEUS VIDEO-
JOCS AMB SCRATCH 
Per a nens de 8 a 12 anys 
Dilluns, de 17.30 a 19 h  
Del 2 d’octubre al 27 de no-
vembre  
Preu: 43,45 €
Vols aprendre a fer videojocs? 
Vine i aprendràs a fer-los amb 
Scratch! 
A càrrec de Tangencial

V CONCURS DE RELATS 
MANUEL VÁZQUEZ MON-
TALBÁN A VALLVIDRERA

El termini d’admissió dels re-
lats conclourà divendres 3 de 
novembre del 2017 a les 20 h.
El Centre Cívic Vallvidrera 
Vázquez Montalbán i la Biblio-
teca Collserola - Josep Miracle 
us conviden a participar en el 
5è  concurs de relats  curts de 
novel·la negra amb la temàtica 
de la Barcelona canalla. Con-
sulteu les bases del concurs a: 
bcn.cat/ccvazquezmontalban.
Hi col·labora l’Escola d’Escrip-
tura Ateneu Barcelonès. 

EXPOSICIÓ: “RETRATS DE 
LA PARAULA”

Del 14 de novembre al 5 de 
desembre.
Fotografies d’escriptors, perio-
distes, il·lustradors amb el de-
nominador comú el llibre com 
a mitjà d’expressió en algun 
moment de la seva vida. 
Cada fotografia va acompanya-
da d’un extracte d’un fragment 
d’una obra de l’autor.   

A càrrec de  Carles Rodríguez 
Marín

XERRADA HISTÒRIES I 
EXCENTRICITATS SOBRE 
ESCRIPTORS I LLIBRES 

Dijous, 16 de novembre, a les 
19 h
Passeig per la cara oculta de 
la literatura: com s’inspiren els 
grans escriptors, quines manies 
creatives els acompanyen, els 
llibres més cars del món, els 
títols prohibits, quan s’han pa-
gat (i a qui), el background dels 
premis Nobel...  
A càrrec de David Guzmán de 
la Cruz

ACTE D’HOMENATGE A 
MVM I LLIURAMENT DEL 
PREMI DEL V CONCURS 
DE RELATS

Dimecres, 22 de novembre, a 
les 19.30 h
Entrega dels premis del 5è Con-
curs de Relats Curts de Novel·la 
Negra de la mà de Juli Bellot, 
mestre de cerimònies del Molino.
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MÚSICA AL PARC                                                                                                                                         

EXPOSICIONS                                                                                                                                         

“FOTOPOSTERS”
Del 4 al 30 de setembre
Fotografies de temàtica urbana 
(fotografia de carrer) en format 
cartell, fetes a Barcelona i Lon-
dres.
Autor: Jordi Mustieles

“COLLSEROLA 6          
MIRADES”
Del 3 al 31 d’octubre
La mostra presenta sis mirades 
personals sobre la serra, mirades 
que revelen un espai natural que 
ha esdevingut un autèntic pri-
vilegi metropolità. Les diferents 
fotografies exposades són d’Al-
fons Puertas, Francesc Muntada, 
Albert Planàs, Robert Penya, 
Pere Moya i Nicolás Reusens
A càrrec del Parc de Collserola

“RETRATS DE LA          
PARAULA”
Del 14 de novembre al 5 de 
desembre
Exposició fotogràfica. Segons 

paraules de l’autor la proposta, 
és el retrat en l’estat més 
pur, proper i en blanc i negre:  
“He escollit aquest enfocament 
per la proximitat, descobrir la 
persona, on es veu més despu-
llat, sincer, la solitud entre ell i 
jo, ens ensenya el jo més tímid 
o extravertit, el que s’amaga o 
es mostra al món, sense jocs ni 
muntatges”. 
Escriptors, periodistes i il-
lustradors amb el denominador 
comú del llibre com a mitjà 
d’expressió en algun moment 
de la seva vida. Alfred Bosch, 
Martí, Arcadi Oliveres, Empar 
Moliner, Ferran Adrià,  Isabel-
Cara Simó,  Najat El Hachmi, 
Quim Monzó, Rafel Nadal, Tom 
Sharp, Víctor Amela, Xavier 
Bosch... entre d’altres. Cada 
fotografia va acompanyada d’un 
extracte d’un fragment d’una 
obra de l’autor.
A càrrec de  Carles Rodríguez 
Marín

LARUMBÉ
Dissabte, 7 d’octubre, a les 
12.30 h
Nascuts a l’escena underground 
de Barcelona fa més de deu 
anys i habituals dels escenaris 
de nombroses sales i festivals 
LARUMBÉ es presenta en 
format acústic amb la seva 
irresistible fusió de musiques 
com el reggaee, els ritmes lla-
tins o el flamenc. Juaco Molins, 
guitarra i veu, David Jácome, 
saxo tenor, Cristobal Salazar, 
percussió.

Amb la tardor tornen els concerts al Cívic. Bona música i de qualitat 
en un entorn privilegiat com és el parc de Collserola. 
Activitats gratuïtes. 
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THE FLAT PACK
Dissabte, 21 d’octubre, a les 
12.30 h
Col·lectiu de músics que es ma-
nifesta en diferents formacions i 
que recupera els sons de l’antic 
art del fingerpickin i els gèneres 
on apareix (blues, country, 
rockabilly, bluegrass, swing, 
etc.), amb una visió renovada i 
basada en l’energia, l’esponta-
neïtat, l’arranjament i l’artesa-
nia musical. Un show ple de 
moments, matisos i dinàmiques!
Alberto Noel “Tolo”, guitarra, 
stompbox i veu; Joan Vigo, con-
trabaix, i Jordi Herreos,  bateria

 

MORNINGBLIND
Dissabte, 4 de novembre, a 
les 12.30  h
Morningblind presenta en 
concert el seu primer disc, fruit 
de la col·laboració entre la can-
tautora catalana Sandra Bossy 
Retti i l’escriptor britànic Ric-
hard Hayden. Cançons íntimes, 
directes, personals, sorprenents 
i emotives,en què s’aprecia un 

ampli ventall d’influències com 
el folk, el jazz, la  música clàssi-
ca i el rock, interpretades a duo 
amb el guitarrista Víctor Nin. 

CLARA SALLAGO  
Dissabte, 18 de novembre, a 
les 12.30 h
El trio format per Clara Sallago 
(veu), Gabriel Amargant (cla-
rinet) i Bartolomeo Barenghi 
(guitarra) presenta un repertori 
inspirat en la música d’arrel, la 
cultura popular i la poesia. Una 
selecció de cançons originals 
que formen part de l’últim disc 
de la cantant, anomenat Cantos 
de Hidra, on es combinen 
estils com el jazz, el flamenc, 
el folklore llatinoamericà i la 
chanson française, configurant 
un discurs molt personal.

CAMINADES                                                                                                                                    

Activitats gratuïtes, cal inscripció prèvia a partir del  4 de setembre.

CAMINADA POPULAR
Dissabte, 9 de setembre, a les 
9.30 h
Caminada de 12 km connectant  
quatre dels cinc barri de la mun-
tanya: font del Mont, Tibidabo, 
Rectoret i mas Sauró. No apte 
per a cotxets de nens (escales i 
desnivells).
A càrrec del  Grup Muntanyenc 

Collserola. Dins del marc de la 
Festa Major de Vallvidrera 

ENOTURISME A COLLSE-
ROLA: VALLS I VINYES DE 
CAN CALOPA
Dissabte, 7 d’octubre, a les 9 h 
Itinerari per la vall del torrent de 
can Mallol, un dels sectors més 
feréstecs i de més valor ecolò-
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Activitats gratuïtes

ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                       

ACTIVITATS FAMILIARS PER 
A LA FESTA MAJOR
Divendres, 15 setembre, a les 
17 h
Vine a passar una tarda molt 
divertida a la plaça del Cívic, hi 
haurà un brau  mecànic, llits elàs-
tics, tallers de maquillatge, taller 
de xapes i moltes bombolles!
A càrrec de Lleure a Catalunya 
i l’equip de l’espai infantil del 
Cívic

PAS DE TR3S... ARRIBEN 
ELS PALLASSOS!
Divendres, 20 d’octubre, a les 
17.30 h 
Sortim amb les mans a la 
butxaca, perquè els nostres 
gags còmics sorgeixen sense 
artefactes. Només utilitzant els 
elements més senzills, com una 
cadira, una maleta, una poma 
o una piscina plena d’aigua. I, 
és clar,  els nostres instruments 
musicals. Obre els ulls i les 
orelles i de dins del cor veuràs 
com et neixen les rialles.
 A càrrec de Cia. Pep, Tinet i 
Garibaldi

AQUAFONIA
Divendres, 10 de novembre, a 
les 17.30 h
Aquafonia és un espectacle 
musical que, a través dels múlti-
ples recursos del joc amb aigua 
i llums, permet viure l’experi-
ència sensorial i estètica de la 
música aquafònica. El repertori 
d’aquest espectacle famili-
ar va de la música clàssica fins 
a la música moderna, passant 
per músiques folklòriques de 
diferents indrets. Les bote-
lles afinades són l’instrument 
principal que vertebra aquest 
espectacle familiar. 
A càrrec de Pau Elies, d’Aqua-
fonia 

gic de Collserola. Per corriols 
i petites sendes, travessarem 
boscos frondosos i ombrívols, 
una autèntica selva mediterrà-
nia  i ens trobarem la font de 
can Mallol, un racó de quietud 
i solitud. Al final de la ruta, vi-
sitarem la finca de can Calopa, 
on la cooperativa l’Olivera ens 
explicarà el seu projecte social i 
de recuperació de l’antic conreu 
de vinya a Collserola, visitarem 
el celler i la masia i farem un 
tast de vins i oli, tot gaudint de 
les magnífiques vistes de la 
serra de can Balasc. Preu del 
tast a càrrec del participant.  
A càrrec d’Ecoitineraria Barcelona

FRUITS DE LA TARDOR
Dissabte, 28 d’octubre, a les 
10 h
Vine a la temporada de tar-
dor per conèixer la biodiver-

sitat de fruits que ens ofereixen 
els diferents ambients naturals 
de Collserola. Aprofitarem per 
aprofundir en les seves caracterís-
tiques botàniques.
A càrrec de Clàudia Yagüe

BARCELODONA
Dissabte, 25 de novembre, a les 
10 h 
La història l’han escrit sempre els 
homes, parlant d’homes i per als 
homes. Però on eren les dones 
mentrestant? Les dones sempre 
han estat presents encara que 
silenciades. BarceloDONA és una 
de les moltes rutes que es podrien 
fer a Barcelona on la dona en serà 
la protagonista. Hem triat un grup 
de dones que van protagonitzar 
petites-grans històries de la histò-
ria de Barcelona.
A càrrec de Meritxell Carreres



INFANTS                                                                                                     

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.

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 dilluns hi podeu venir 
amb els germans grans. 
 
Activitats puntuals: 

“Transvasaments”
Dimecres,  20 de setembre, a 
les 17.30 h 
activitat sensorial

“Pluja de fulles”
Dimecres, 18 d’octubre, a les 
17.30 h
activitat sensorial 

“Atenció fem audició!”
Dimecres, 15 de novembre, a 
les 17.30 h
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 com-
partir el seu temps d’oci mitjan-
çant jocs, tallers i activitats. 
Activitats puntuals:

“Pintura al revés”
Dimarts, 26 de setembre, a les 
17.30 h
Experimentació

“Estrena joc de taula: Super 
Rino”
Dimarts, 10 d’octubre, a les 
17.30 h
Racó familiar

“Mandales de tardor”
Dimarts, 17 d’octubre, a les 
17.30 h
Experimentació

“Recepta de la castanyera”
Dimarts 31 d’octubre, a les 
17.30 h
Racó familiar

“Juga amb la teva imatge”
Dimarts, 7 de novembre, a les 
17.30 h
Experimentació

“Gimcana drets dels infants”
Dimarts, 21 de novembre, a les 
17.30 h
Jocs

“Photocall nadalenc”
Dimarts, 12 de desembre, a les 
17.30 h
Racó familiar

PSICOMOTRICITAT (4-8 anys)
Tots els dijous  de 17.15 a 19 
h del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Un espai on els infants podran 
expressar-se lliurement a través 
del joc i del moviment del seu 
cos. Sota  un dispositiu espacial 
i temporal que  conduirà  l’infant 
cap a un itinerari del plaer per 
l’acció a la representació mental 
i organització del seu pensa-
ment. Cal inscripció prèvia. 

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 dinamitzadora, podran 
compartir el seu temps d’oci, 
així com realitzar tallers, jocs i 
activitats adequades a les seves 
característiques i interessos.

PASSATGE DEL TERROR
Els dimarts i divendres del 
mes d’octubre, a les 17.30 h 
T’esperem perquè formis part 
de l’equip terrorífic per preparar 
el passatge del terror. 
Dissabte, 28 d’octubre, a les 
17h, el centre cívic es conver-
teix en un passatge terrorífic. 

TALLERS PUNTUALS

“Torneig de Wii”
Divendres, 22 de setembre, a les 
17.30 h 

“Jocs a l’aire lliure”
Divendres, 3 de novembre, a 
les 17.30 h

PROGRAMACIÓ DE L’ESPAI INFANTIL

SERVEIS
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“Estreno joc de taula: El 
espía que se perdió”
Divendres, 10 de novembre, a 
les 17.30 h

“Fotografies amb llums” 
Divendres, 24 de novembre, a 
les 17.30 h
 
“Tarda d’audiovisual” 
Divendres, 22 de desembre, a 
les 17.30 h

JOVES

FESTA JOVE. CONCERT I DJ’S
Divendres, 15 de setembre, a 
les 22 h
Festa nocturna pel jovent de la 
muntanya amb ganes de moure 
els peus i alguna cosa més! 
Activitat inclosa dins la Festa 
Major de Vallvidrera.
Organitza: Grup de Joves de 
vallvidrera

IV JORNADA JOVE COLLSE-
ROLA
Divendres, 17 de novembre, 
de 16 a 21 h
Jornada plena d’activitats dins 
del món de les noves tecnolo-
gies, les xarxes socials i la seva 
publicitat. Què i qui són els influ-
encers, youtubers i instagramers 
de moda? Xerrades i presentaci-
ons a càrrec de Present & Future, 
agència; un munt de tallers de 
la mà d’experts com: “Remixa 
la vida”, “Sefie cam”,  fabricació 
de robots, creació de videojocs i 
molta música en directe.
L’activitat es realitzarà al Centre 
Cívic l’Elèctric. Organitzat pel CC 
Vallvidrera Vázquez Montalbán, 
el CB Can Rectoret i el CC 
L’Elèctric.

PROJECTE PER A FAMÍLIES

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

Xerrada:  “Sòl pèlvic i mater-
nitat” 
Dimarts, 10  d’octubre, a les 18 h
En que consisteix el sòl pèlvic? 
La importància de la recupera-
ció de l’abdomen després del 
part, l’activitat física durant i 
després de l’embaràs, la funció 
sexual, l’alimentació per a la 
mare, en quines situacions s’ha 
d’acudir al fisioterapeuta i totes 
aquelles preguntes que es pu-
guin plantejar durant la xerrada.
A càrrec de Núria Macià, fisio-

terapeuta especialitzada en sòl 
pèlvic 

Xerrada: “Pares estressats, 
fills estressats” 
Dimarts 24 d’octubre, a les 
17.30 h
L’estrès, la malaltia del present, 
on a cada segon responem a 
mils estímuls i ens mostrem en 
permanent estat d’alerta. Com 
gestionar l’estrès començant 
pels adults i ajudant els més 
petits de la casa? Què podem 
fer per no arribar a aquest límit? 
Hi ha nens i nenes estressats, en 
quals veiem que no poden as-
sumir les seves tasques diàries 
a casa ni a l’escola per la seva 
permanent alteració, parlarem 
de com els podem ajudar a ells i, 
a nosaltres mateixos per no per-
metre que l’estrès envaeixi tota 
la nostra vida. En col·laboració 
amb l’EBM La Puput
A càrrec de l’Espai per Créixer, 
Centre de Psicologia Infantil, 
Adolescent i Familiar 

Xerrada: “La intimitat dels na-
dons i els drets de la Infància” 
Dimarts, 14 de novembre, a les 
17.30 h
Xerrada/taller sobre els drets 
sexuals a la infància. Es farà un 
recorregut sobre els documents 
de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, recomanacions 
de l’OMS, convenció sobre els 
drets de nenes, nens i adoles-
cents, com també es proposa-
ran materials educatius i consig-
nes per a famílies i educadors 
per cuidar de la intimitat dels 
nadons i els infants, oferint pro-
tecció i benestar sense cohibir la 
seva innocència i llibertat.
A càrrec de Júlia Sánchez, 
acompanyant en projectes 
d’educació viva i pedagoga de la 
sexualitat

Xerrada: “Com escollir la 
joguina més adequada”
Dimarts, 28 de novembre, a les 
17,30 h
A més de donar informació 
pràctica sobre l’ús de les 
joguines, donarem un seguit de 
consells per escollir la que sigui 
més adient depenent de l’edat 
del nen. Hi ha moments com el 
Nadal en què els nens esperen 
amb ansietat i il·lusió veure les 
joguines noves que apareixen 
per art de màgia al matí,  però 
darrere d’aquest costum, la gran 
majoria de pares han passat per 
moments d’indecisió pregun-
tant-se quina és la joguina més 
adient.
A càrrec de l’Espai per Créixer, 
Centre de Psicologia Infantil, 
Adolescent i Familiar 
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AULA OBERTA DE CREACIÓ                                                                             

TALLERS MULTIMÈDIA 
PER A GENT GRAN

Dimecres, de 10 a 11.30 h

Organitza el teu ordinador
Del 27 de setembre a l’11 
d’octubre

Internet pràctic
Del 18 d’octubre al 8 de no-
vembre

Iniciació a les tauletes i telè-
fons intel·ligents
Del 15 al 29 de novembre

CÀPSULES MULTIMÈDIA

Comparteix fotos amb Instagram
Dimarts , 26 de setembre, de 
10 a 11.30 h

Retoca cançons 
Dimarts,  3, 10 i 17 d’octubre, 
de 10 a 11.30 h

Desa les dades del mòbil al núvol 
Dimarts , 24 d’octubre, de 10 a 
11.30 h
Treballem al núvol 
Dimarts, 31 d’octubre, 7 i 14 de 
novembre, de 10 a 11.30 h 

CÀPSULES MULTIMÈDIA 
PER A INFANTS

Per a nens i nenes de 4 a 8 anys
Divendres, de 17.15 a 18.15 h

Salta!
29 de setembre
El món de gelatina  
27 d’octubre

Fem un còmic
10 de novembre

TALLER: Fes videojocs amb 
Scratch 
Dilluns, de 17.30 a 19 h,  del 2 
d’octubre al 27 de novembre
Vols aprendre a fer videojocs? 
Vine i aprendràs a fer-los amb 
Scratch!

AULA MULTIMÈDIA      
D’AUTOAPRENENTATGE 

Dimarts i dimecres, de 12 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.assessorament.

Activitat gratuïta
Els dimarts, del  26 de setembre al 14  de novembre, 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. 

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                              

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia a partir del 4 de setembre.

ALTRES SERVEIS

ESPAI INFANTIL                                                                           

De dilluns a divendres, de 17 a 19.30 h
Aquests horaris estan sotmesos a canvis, segons les activitats puntu-
als i els tallers. 
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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 

FESTA MAJOR DE VALLVI-
DRERA 

Del 8 al 17 de setembre

Consulteu-ne la programació 
específica. http://vallvidrera-
aavv.blogspot.com.es/
Organitza: la comissió de festa 
major de Vallvidrera

4T MERCAT ECOLÒGIC 
D’ESTIU DE VALLVIDRERA  

Diumenge, 10 de setembre, a 
partir de les 10 h

Per a més informació:
canpujades.org
Organitza: Cooperativa Can 
Pujades

ELS PASTORETS 

Per a més informació consul-
teu el web de Pastorets: www.
elspastoretsdevallvidrera.cat

GRUPS QUE FAN ÚS DEL 
CENTRE REGULARMENT:

Associació de Veïns de Vallvidrera  
Els Clàssics de Vallvidrera
Coral Collserola
La Vall de Vidre
Cooperativa Can Pujades
Plataforma cívica per la Defen-
sa de Collserola
Cia. Fontmontina de Comèdia
Els Pastorets de Vallvidrera
Grup Muntanyenc de Collserola
Associació Cultural Mercat de 
Vallvidrera 
Associació Collserola Verda

CALAIX DE LES ENTITATS

ESPAI D’ADOLESCENTS I JOVES                                                                          

Dimarts i divendres de 17 a 19.30 h
Aquests horaris estan sotmesos a canvis, segons les activitats 
puntuals i els tallers. 

PUNT MULTIMÈDIA                                                                          

Dimarts i dimecres de 10 a 14 h: Aula Multimèdia d’autoaprenentatge
Horari de lliure accés: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Aquests horaris estan sotmesos a canvis, segons les activitats 
puntuals i els tallers.

AULA DE CREACIÓ

Dimarts de 10.30 a 12.30 h



CALENDARI

SETEMBRE

8 AL 17 ACTIVITATS DE FESTA MAJOR

4 al 30 EXPOSICIÓ, FOTOPOSTERS

DS 9 9.30 h CAMINADA POPULAR

DV 15 17.30 h ACTIVITATS FAMILIARS 

DV 15 22 h FESTA JOVE

3 al 31 EXPOSICIÓ, OLORDA, COLLSEROLA 6 MIRADES

DS 7 12.30 h MÚSICA AL PARC, LARUMBÉ 

DS 7 9 h
SORTIDA, ENOTURISME A COLLSEROLA: VALLS I 
VINYES DE CAN CALOPA

DM 10 18 h XERRADA: SÒL PÈLVIC I MATERNITAT

DV 20 17..30 h
ESPECTACLE FAMILIAR, PAS DE TR3S...  
arriben els pallassos!

DS 21 12.30 h MÚSICA AL PARC, THE FLAT PACK

DM 24 17.30 h XERRADA: PARES ESTRESSATS FILLS ESTRESSATS

DS 28 10 h SORTIDA, FRUITS DE LA TARDOR

NOVEMBRE

DESEMBRE

14 AL 5 DE 
DESEMBRE

EXPOSICIÓ, RETRATS DE LA PARAULA

DS 4 12.30 h MÚSICA AL PARC, MORNINGBLIND

DV 10 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR, AQUAFONIA

DM 14 17.30 h
XERRADA: LA INTIMITAT DELS NADONS I DRETS 
DE LA INFÀNCIA

DS 18 12.30 h MÚSICA AL PARC, CLARA SALLAGO

DC 22 19 h
ACTE D’HOMENATGE A MVM I LLIURAMENT DEL 
PREMI DEL V CONCURS DE RELATS

DS 25 10 h SORTIDA BARCELODONA

DM 28 17.30 h
XERRADA: COM ESCOLLIR LA JOGUINA MÉS 
ADEQUADA

PASTORETS

OCTUBRE
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SETEMBRE

DV 15 17 h JOCS DE FESTA MAJOR

DC 20 17.30 h ACTIVITAT SENSORIAL, TRANSVASAMENTS  

DV 22 17.30 h TORNEIG DE WII

DM 26 17.30 h EXPERIMENTACIÓ, PINTURA AL REVÉS

DV 29 17.15 h CAPSULA MULTIMÈDIA SALTA!

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE 

DV 3 17.30 h JOCS A L’AIRE LLIURE

DM 7 17.15 h EXPERIMENTACIÓ JUGA AMB LA TEVA IMATGE

DV 10 17.15 h CÀPSULA MULTIMÈDIA FES UN CÒMIC  

DV 10 17.30 h
ESTRENO JOC DE TAULA EL ESPÍA QUE SE 
PERDIÓ 

DM 14 17.30 h
XERRADA: LA INTIMITAT DELS NADONS I DRETS 
DE LA INFÀNCIA

DC 15 17.30 h ACTIVITAT SENSORIAL, ATENCIÓ FEM AUDICIÓ

DV 17 17.15 h IV JORNADA JOVE A COLLSEROLA 

DM 21 17.30 h GIMCANA DRETS DELS INFANTS

DV 24 17.30 h FOTOGRAFIES AMB LLUMS

DM 28 17.30 h
XERRADA: COM ESCOLLIR LA JOGUINA MÉS 
ADEQUADA

DM 12 17.30 h PHOTO CALL NADALENC

DV 22 17.30 h TARDA AUDIOVISUAL

DM 10 17.30 h ESTRENA JOC DE TAULA, SUPER RINO

DM 10 18 h XERRADA: SÒL PÈLVIC I MATERNITAT

DM 17 17.30 h EXPERIMENTACIÓ, MANDALES DE TARDOR

DC 18 17.30 h ACTIVITAT SENSORIAL PLUJA DE FULLES

DM 24 17.30 h XERRADA: PARES ESTRESSATS FILLS ESTRESSATS

DV 27 17.15 h CAPSULA MULTIMÈDIA EL MÓN DE GELATINA

DS 28 17 h PASSATGE DEL TERROR

DM 31 17.30 h RECEPTA DE LA CASTANYERA



Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

MAPA

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


