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INSCRIPCIONS:  

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 3 d’abril, a les 10 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ccivic/families.xml

INSCRIPCIONS AL CENTRE 
A partir del 3 d’abril, a les 10 h 
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

AIR CAMP
Dimecres, de 19 a 20 h          
Del 25 d’abril al 20 de juny       
Preu: 28,97 €
Entrenament personal per la 
resistència i la força, tonifica i 
agilitza les estructures corpo-
rals de forma eficaç i motivant 
en els espais verds que ens 
envolten
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air 
Active

TAITXITXUAN- TXIKUNG 
Dilluns, de 19 a 20 h                
Del 16 d’abril al 18 de juny 
Preu:  28,97 €
Disciplina marcial en la qual 
s’aprèn a canalitzar l’energia, 
millorar la respiració i desenvo-
lupar el to muscular a través de 
moviments lents i  respiració 
realitzats de forma contínua.
A càrrec d’Acció Sant Martí

MINDFULNESS 
Dilluns, de 20 a 21 h                
Del 16 d’abril al 18 de juny 
Preu:  28,97 €
Atenció plena o enfocament 
sense prejudicis de l’atenció 
d’un mateix en les pròpies 
emocions, pensaments i 
sensacions que es produei-
xen en el moment present. Et 
donarem tècniques per millorar 
la concentració, el desbloqueig 
de tensions i l’eliminació 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 19 d’abril al 21 de juny 
Preu: 32,19 €
A càrrec de Laia Llorca

FITNESS HIPOPRESSIU
Dilluns, de 16 a 17 h                 
Del 16 d’abril al 18 de juny  
Preu:  28,97 €
Programa específic per tonifi-
car el cos i treballar el sòl pel-
vià amb exercicis hipopressius.  
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air 
Active

IOGUILATES  
Dimecres, de 10 a 11.30 h      
Del 18 d’abril al 20 de juny    
Preu: 48,28 €
Enforteix, flexibilitza i tonifica 
tota la musculatura corporal, 
afina i reforça la zona abdo-
minal mitjançant exercicis 
relaxats. Alinea les articulaci-
ons i corregeix els mals hàbits 
posturals.
A càrrec de Lucrecia Guio 

IOGA
Dilluns, de 17.30 a 19 h            
Del 16 d’abril al 18 de juny  
Preu: 43,45 €
A càrrec de Lina Mariño

PILATES
Dimarts, de 18.30 a 20 h           
Del 17 d’abril al 19 de juny      
Preu: 43,45 €
A càrrec de Lorena Vartabedián
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Dijous, de 20.30 a 21.30 h          
Del 19 d’abril al 21 de juny              
Preu: 32,19 €
A càrrec de Lucrecia Guio

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

COS I VEU  
Dilluns de 19.30 a 21 h           
Del 23 d’abril al 18 de juny        
Preu: 38,62 €
La veu és l’instrument que 
portem incorporat, que està 
sempre al nostre servei però 
que només sentim quan ja no 
ens respon. És la culminació 
d’un mecanisme complex que 
engloba la totalitat corporal 
amb tota la seva expressió 
emotiva. I és des d’aquí des 
d’on la podem treballar: cos, 
emoció i mecànica. Tècnica 
vocal per a totes les persones 
interessades en el coneixement 
i la millora de l’emissió vocal.
A càrrec d’Assumpta Cribillers

ZUMBA FUSIÓ        
Dimarts, de 20 a 21.30 h                             
Del 17 d’abril al 19 de juny   
Divendres, 19.30 a 21 h           
Del 20 d’abril al 15 de juny   
Preu: 43.45 €
A càrrec de Judit Belenguer

RECURSOS

BRIDGE 
Dijous, de 17 a 18.30 h               
del  19 d’abril  al  21 de juny 
Preu: 48,28 €
Joc de cartes que estimula la 
memòria de manera pràctica 
i amena tot jugant-hi des del 
primer dia. Nivell mitjà
A càrrec de Ramon Gómez 

TALLERS PER A GENT 
GRAN

IOGA PER A GENT GRAN
Dimarts, de 10.30 a 12 h            
Del 17 d’abril al 19 de juny       
Preu: 39,50 €
A càrrec de Lina Mariño

TALLERS PER A INFANTS

PSICOMOTRICITAT  
Dijous de 17.15 a 18.45 h        
Del 26 d’abril al 21 de juny      
Preu: 43,45 €
Un espai on els infants, de 4 a 
8 anys, podran expressar-se 
lliurement a través del joc i del 
moviment del seu cos a través 
d’una activitat motriu espontà-
nia. 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 
pensament.
A càrrec de Fàtima Bensaed

KARATE-DO
Dimecres, de 17.15 a 18.45 h         
Del 18 d’abril al 20 de juny                          
Preu: 48,28 €
El karate-Do  és una disciplina 
marcial d’origen japonès que 
treballarem  com una eina més 
en la formació dels nens i ne-
nes.  El practicarem de manera 
tradicional, això vol dir que la 
vessant de competició no la 
tractarem. Per a nens i nenes a 
partir de 5 anys
A càrrec de Karate Club Acció 
Sant Martí
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EXPOSICIONS                                                                                                                                         

“AMALGAMAS #1”
Del 4 al 30 d’abril 
En el camp lingüístic, amalgama, 
de l’àrab “al-chama” (la reunió),  
fa referència a una convergència 
de llengües que en creen una 
de nova. La paraula s’utilitzava 
a l’alquímia, avui també s’usa 
dins del camp de la música i 
l’odontologia. Fa referència a un 
conglomerat confús de coses. 
Entre l’alquímia i la confusió oscil-
len els dibuixos, els collages i la 
llengua artística d’Arnaud Cayla 
Xene.

“LA LLAUNA (1980/2000)”
Del 12 al 31 de maig

Exposició sobre l’antic local de 
l’associació de veïns, popu-
larment anomenat la Llauna, 
amb informació sobre tot el 
que envoltà la construcció del 
local (reivindicacions, permisos, 
finançament i obra) i les activitats 
que s’hi van dur a terme durant 
els seus vint anys d’existència: 
ball, cine, esplai, jocs, kung fu, 
petanca, ping pong, festes ... El 
local va ser la llavor de l’actual 

Centre Cívic. Els dies 12 i 13 de 
maig els més entusiastes organit-
zaran rèpliques de les activitats 
que s’hi feien. 
Organitzen La Vall de Vidre i 
l’Associació de Veïns de Vallvi-
drera, amb la col·laboració de 
veïns, entitats i administracions.

“CONREUS I PASTURES A 
COLLSEROLA”
De l’1 al 30 de juny
Les zones agrícoles formen 
part del mosaic d’ambients 
naturals de la serra i tenen un 
paper rellevant en la creació i 
el manteniment de la diversitat, 
d’hàbitats, en la lluita passiva per 
prevenir els incendis forestals i, 
evidentment, com a generadores 
de rendes econòmiques.
La gestió de l’agricultura de 
Collserola passa per evitar la 
pèrdua de superfície agrària i 
potenciar els conreus dels camps 
abandonats, utilitzant mètodes 
respectuosos amb el medi, 
potenciant l’agricultura ecològica 
i afavorint-ne el manteniment 
i la recuperació de varietats 
tradicionals.
A càrrec del Centre de Docu-
mentació i Recursos Educatius 
(CDRE) del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola.

Activitat inclosa dins la setmana 
del medi ambient al Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi

TEATRE                                                                                                      

CONTES DE LA RODOREDA  
Dijous, 26 d’abril, a les 19 h
Teatralització dels contes Tarda 
al cinema, El bitllet de mil,  La 
mainadera I Zerafina.
Amb aquests quatre contes 
teatralitzats, ens apropen a la sen-
sibilitat de la dona. Donem vida 
als contes de la Mercè Rodoreda i 
fidels a les seves paraules presen-
tem quatre personatges femenins: 
una jove ens comenta la seva 
relació amorosa, una dona amb el 
portamonedes buit, una maina-

dera que té cura de la petita de la 
casa i una immigrant que busca 
una casa on servir. Convidem l’es-
pectador a gaudir dels sentiments 
i les emocions que caracteritzen 
els personatges femenins, creats 
per Mercè Rodoreda. 
A càrrec de Pepa Lavilla
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MÚSICA AL PARC                                                                                                                                         

Per primavera, concerts al Cívic. Bona música i de qualitat en un 
entorn privilegiat com és el parc de Collserola. 
Activitats gratuïtes. 

CAMINADES                                                                                                                                    

Activitats gratuïtes
Cal inscripció prèvia a partir del 3 d’abril al mateix centre cívic o 
trucant al 934 069 053.

HUMAN VIBES- JAZZ
Dissabte, 14 abril, a les 12.30 h
Marc Miralta, al vibràfon; Joan Mar-
tí, al contrabaix i Valentí Querol, a la 
bateria. Aquests esplèndids músics 
de trajectòries consolidades toca-
ran un repertori d’estàndards de 
jazz arranjats pel trio. 

MICU - RUMBA
Dissabte, 12 maig, a les 12.30 h
Micu és, sens dubte, un dels 
rumbers de referència a Barce-
lona. Ens presenten Dens, una 
fusió fresca i fidel a la música 
del directe, una barreja entre els 
Gipsy Kings, The Police i Red 
Hot Chili Peppers. 
Miquel Rodergas “Micu”, guitarra 

i veu principal; Jordi Herreros, 
bateria i veus; Enric Gómez, baix 
i veus.

PONY PISADOR - FOLK 
Dissabte,  9 de juny a les 12.30 h
El Pony Pisador és un grup de 
cinc joves de Barcelona que neix 
del desig de mesclar músiques 
tradicionals d’arreu del món 
amb un estil viu i desenfadat, 
però treballat amb cura. L’aire 
despreocupat del Pony Pisador 
en directe és contagiós i desper-
ta el bon humor i les ganes de 
participar del públic d’allà on va.
Guillem 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

DE VIL·LA JOANA A CAN 
BORNI
Dissabte, 28 de abril, a les 9 h
Recorregut ascendent per pistes 
primer i corriols després, tot 
passant per la Font del Canet 
i de la Salamandra situades 
enmig de frondosos boscos de 
pins, alzines i roures. Tibidabo 
i Can Borni.  Partint dels vivers 
continuem el descens fins a 
l’avinguda del Tibidabo passant 
pel passeig de les Aigües. 
Acabarem l’itinerari al parc de la 
Font del Racó també dissenyat 
per en Rubió i Tudurí.
A càrrec de Joan Solé

BIODIVERSITAT INSECTA  
Dissabte, 26 de maig, a les 9.30 h
Passejada per l’entorn de l’es-
tació biològica del Parc Natural 
de Collserola per conèixer de 

primera mà el projecte Biodiver-
sitat Insecta Collserola. Aquest 
projecte estudia els insectes que 
viuen a les capçades dels arbres i 
al sotabosc. Al llarg del recorre-
gut coneixerem diversos mètodes 
d’estudi d’insectes utilitzats 
pels experts i visitarem les dues 
estructures del projecte que hi ha 
a la zona: la passarel·la sobre les 
capçades i la torres de monitorit-
zació del clima per estrats.
A càrrec de Jorge Mederos, 
investigador i col·laborador del 
Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona.

ELS HORTS DE COLLSEROLA
Dissabte, 9 de juny, a les 10 h 
Horts, històries i propostes de 
futur a Collserola.
Activitat inclosa dins la setmana 
del medi ambient al Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades



Setmana del 2 al 9 de juny
Aquesta primavera, dins el cicle Agricultura de proximitat de Sarrià 
– Sant Gervasi, els centres cívics de muntanya Vallvidrera Vázquez 
Montalbán, L’Elèctric i el Casal de Barri Can Rectoret, proposem un 
seguit d’activitats coordinades entre els centres. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

ACTIVITATS CULTURALS

AGRICULTURA DE PROXIMITAT A SARRIÀ - SANT GERVASI                                                                                       

CENTRE CÍVIC VALLVIDRE-
RA VÁZQUEZ MONTALBÁN

EXPOSICIÓ: “CONREUS I 
PASTURES A COLLSEROLA”
De l’1 al 30 de juny
Una mostra de la riquesa de 
les zones agrícoles de la serra 
de Collserola.
A càrrec del Centre de Docu-
mentació i Recursos Educatius 
(CDRE) del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola.

JUGUEM A SER PAGÈS
Dimarts, 5 de juny, a les 17.15 h 
Jugarem a jocs de taula especia-
litzats en el món de l’agricultura. 
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys.
A càrrec de l’espai infantil i mul-
timèdia

CAMINADA PELS ESPAIS 
I PROJECTES DE CAN 
PUJADES
Dissabte, 9 de juny, de 10 a 12 h
Descobreix, tot passejant, les 
diverses iniciatives agroecològi-
ques de Vallvidrera i les Planes.
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades

CENTRE CIVIC L’ELÈCTRIC

VISITA A L’HORT CAN 
PUJADES I TALLER DE 
CUINA DE DEGUSTACIÓ 

Divendres, 8 de juny, a les 18 h  
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades

TALLER D’INTERCANVI DE  
LLAVORS I ESQUEIXOS
Divendres, 8 de juny, a les 
17.30 h
A càrrec d’Irene Marques

CASAL DE BARRI CAN 
RECTORET

TALLER D’HERBES ARO-
MÀTIQUES I MEDICINALS  
Dimecres, 6 de juny, a les 
18.30 h
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades

MINICUINA DE L’HORT
Dijous, 7 de juny, a les 17.30 h
A càrrec de l’espai infantil
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EL TRESOR DEL PIRATA
Divendres, 13 d’abril, a les 
17.30 h
Una història plena d’acció, humor 
i tendresa. Després que el seu 
vaixell s’enfonsés, el capità Tru-
jillo es desperta a la platja d’una 
illa deserta. O no tan deserta! 
Allà sabrà de l’existència d’un 
tresor amagat. Com el trobarà? 
Qui l’ajudarà? A quins perills s’ hi 
haurà d’enfrontar? Una història 
plena d’acció, humor i tendresa 
que fa embogir els més petits i 
manté l’atenció i complicitat dels 
més grans.
A càrrec de Marionetes Nòmades

CAMÍ DE L’ÒPERA 
Divendres,11 de maig, a les 
17.30 h
Farem un recorregut a través 
de la història de l’òpera comen-
çant pels inicis i fins als nostres 
dies, fent petites explicacions 
de les àries, dels compositors i 
de les èpoques en les quals es 
cantaven. Tot això anirà de la mà 
d’un pianista que acompanyarà  
una mezzosoprano i un baríton 
que faran les  àries i els duets 
corresponents.
A càrrec d’Assumpta Cribillers, 
mezzosoprano; de Roger Sans 
(piano), i de German de la Riva 
(baríton) 
Dins el cicle Òpera en Ruta, Dis-
tricte Sarrià – Sant Gervasi

VI FESTA INFANTIL DE LA 
PRIMAVERA 
Divendres, 25 de maig, a les 
17.30 h 
Els tres equipaments de la 
muntanya n’han preparat una 
de grossa! Oblideu-vos de la 
tecnologia durant una estona 
i engresqueu-vos superant les 
proves de la gimcana tradicional 
que us hem preparat. Veniu i 
gaudiu de l’espectacle final amb 
tota la família. 
Cal fer la inscripció al Centre 
Cívic Vallvidrera V. M., al Centre 
Cívic  l’Elèctric o al Casal de Barri 
Can Rectoret. Activitat que es re-
alitzarà al Centre Cívic l’Elèctric.

FESTA DE CLOENDA
Divendres, 22 de juny, a les 
17.30 h 
Festa plena d’activitats, amb 
tallers, bombolles, cançons, 
danses,  jocs... Agafeu forces i 
prepareu-vos , …cal que esti-
gueu atents/es perquè hi haurà 
un espectacle ple de sorpreses a 
ritme de bona música i bon rotllo, 
amb un únic objectiu: fer-te un 
poca vergonya del més petit/a al 
més gran..!
A càrrec de la Cia. Grimpallunes 

ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                                                                        

Espectacles gratuïts. Places limitades. Les reserves es podran fer 
per telèfon, trucant al 934069053, o presencialment al centre des 
d’una setmana abans de cada espectacle.  Les entrades s’hauran de 
passar a buscar fins a quinze minuts abans de l’inici de l’espectacle.



SERVEIS

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. 

PROGRAMACIÓ DE L’ESPAI INFANTIL

ACTIVITATS

XERRADES PER A FAMÍLIES                                                                                                                                        

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

CONDUCTES DESAFIANTS 
Dimarts, 24 d’abril, a les 17.30 h
Què fem quan els més petits 
ens provoquen i busquen el 
límit?: Analitzem la conducta 
desafiant, per què es produeix? 
Com s’aconsella actuar davant 
del desafiament del nostre fill/a? 
Com he de recuperar la calma i 
aconseguir que el meu fill/a em 
faci cas? Com puc gestionar les 
conductes negatives del meu 
fill/a quan em provoca o quan 
vol cridar l’atenció? Com ens 
sentim davant del desafiament 
d’un fill/a?  
A càrrec d’Alexandra Mariné. 

LES RELACIONS D’ESTI-
MA ENTRE PARES I FILLS 
ADOLESCENTS I JOVES
Dimarts, 8 maig, a les 17.30 h
Pretén millorar la relació entre 
pares i fills aportant eines al 
pares per viure i conviure d’una 
manera més harmoniosa i satis-
factòria la relació familiar. 
Sabent que aquesta etapa evolu-
tiva dels joves és realment com-
plicada i, en ocasions, conflictiva, 
us volem fer reflexionar sobre les 
diferents personalitats que habi-
ten en una llar i els conflictes que 
s’esdevenen d’aquesta relació.
A càrrec de Marta Vallespín, 
directora de Self-education i Xa-
vier Navarro, psicòleg de l’entitat. 
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Activitats puntuals
A les 17.15 h:

“Montessori”
Experimentació i sensorial
Dilluns, 16 d’abril.

“Xocolatada”
Experimentació i sensorial
Dilluns, 28 maig.

“Transvasaments amb aigua” 
Experimentació
Dilluns ,11 de juny. 

MITJANS (4-8 ANyS)

Dimarts i dijous, 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 mit-
jançant jocs, tallers i activitats.

Activitats puntuals
A les 17.15 h:

 “Juga amb la llum”
Experimentació
Dimarts, 10 d’abril.

“Ombres màgiques”
Experimentació
Dimarts, 17 d’abril.

“Flors de Sant Jordi”
Experimentació
Dilluns, 23 d’abril. 

“Mandales d’estiu”
Experimentació
Dimarts, 8 de maig.

“Slime”
Experimentació 
Dijous, 15 de maig.

“Sabates de colors”
Experimentació
Dimarts, 22 de maig.

“El món de l’agricultura”
Jocs
Dimarts, 5 de juny.

“Reciclem”
Experimentació
Dijous, 7 de juny.

“Minimons”
Experimentació
Dimarts, 19 de juny.

 

FEM COLLA   
(A PARTIR DE 9 ANyS)

Els 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.

Activitats puntuals
A les 17.15 h:

“Ping-pong”
Divendres, 20 d’abril
Avui els nois i noies podran 
gaudir d’un torneig de ping-
pong! Hi vols participar?

“Pintura creativa”
Divendres, 4 de maig
Avui els nois i noies es con-
vertiran en pintors, però no 
serà amb pintura habitual, 
vols saber amb què pintaran? 
Apunta-t’hi! 

Tallers puntuals
A les 17.15 h:

“A ballar”
Divendres, 13 d’abril
Els nois i noies de Vallvidre-
ra es mouran al ritme de la 
música amb la Wii! T’ho voldràs 
perdre? 

“Taller de maquillatge de 
caracterització”
Divendres, 18 de maig
Avui els nois i noies de Fem 
colla podran aprendre a carac-
teritzar! T’ho perdràs?. Amb la 
col·laboració de l’alumnat de 
l’escola Thuya.

“Cantem al Karaoke”
Divendres, 1 de juny

“Scape room”
Divendres, 8 de juny
Avui la sala d’actes es con-
vertirà en un scape room, els 
nens i nenes del centre seran 
capaços de sortir de l’habitació 
abans que s’acabi el temps?

“Cinema i crispetes”
Divendres, 15 de juny

“Festa de cloenda de l’espai 
infantil”
Divendres, 22 de juny



SERVEIS

AULA OBERTA DE CREACIÓ                                                                                                  

TALLERS MULTIMÈDIA 
PER A GENT GRAN

Dimecres, de 10 a 11.30 h
Cal inscripció prèvia a partir del 
3 d’abril  

Organitza el teu ordinador
Del 18 d’abril al 2 de maig 

Internet pràctic
Del 9 al 23 de maig 

Iniciació a les tauletes i telè-
fons intel·ligents
Del 30 de maig al 13 de juny

AUTOSERVEI

De dilluns a divendres, a partir 
de les 19 h, dimarts de 10 a 14 h  
i dimecres, d’11.30 a 14 h
Tenim vuit ordinadors amb Win-
dows i programari lliure perquè 
els utilitzis. Si necessites algun 
programa lliure per a treballar, 
digue’ns-ho i l’instal·larem.

SERVEI DE CONSULTA

De dilluns a divendres, a partir 

de les 19 h, dimarts de 10 a 14 h  
i dimecres, d’11.30 a 14 h
Necessites passar les fotos del 
mòbil a l’ordinador? Et perds 
per les xarxes socials? Vols 
crear-te un perfil a Linkedin? Si 
tens aquests o altres dubtes so-
bre noves tecnologies, demana 
hora i t’ajudarem.

CÀPSULES MULTIMÈDIA 
PER A INFANTS

Divendres, a les 17.15 h
Cal inscripció prèvia a partir del 3 
d’abril.

Torneig de Clash Royale
Per a nens i nenes a partir de 
9 anys
Divendres, 27 d’abril

Creix!  
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys
Divendres, 13 d’abril 

Busca les gemmes 
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys
Divendres, 11 de maig

Fes la millor casa a Minecraft   
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys
Divendres, 15 de juny

Activitat gratuïta
Els dimarts, del 17 d’abril al 12 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. 

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                              

Activitats gratuïtes. 

CASAL D’ESTIU NATURA 2018.                                                           
AVENTURA’T A SENTIR COLLSEROLA!                                                                                                                 

Un estiu més el centre cívic organitza un casal d’estiu ple de diversió 
i moltes activitats a l’aire lliure: jocs, piscina, remullades, gimcanes, 
experimentació... Un casal fet a mida dins d’un entorn privilegiat com 
és Collserola.
Reunió informativa:  Divendres, 6 d’abril a les 17.30 h al Centre 
Cívic Vázquez Montalbán
Inscripcions: A partir del 23 d’abril
Solituds de beques: Del 23 d’abril al 9 de maig
Setmanes/torns:
1r torn: del 25 al 29 de juny
2n torn: del 2 al 6 de juliol
3r torn: del 9 al 13 de juliol
4t torn: del 16 al 20 de juliol
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12a FIRA AGRÍCOLA DE 
COLLSEROLA 

Diumenge, 6 de maig, de 10 
a 14 h

Per a més informació:
www.canpujades.org 

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 Defensa 
de Collserola

Cia. Fontmontina de Comèdia

Els Pastorets de Vallvidrera

Associació Cultural Mercat de 
Vallvidrera

Associació Collserola Verda

AMPA CEIP Nabí

AMPA EBM La Puput

CALAIX DE LES ENTITATS

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                                                                          

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, i 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

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



CALENDARI

ABRIL

Del 4 al 30 17 h EXPOSICIÓ AMALGAMAS #1

Dv 13 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR, EL TRESOR DEL PIRATA

Ds 14 12.30 h MÚSICA AL PARC, HUMAN VIBES-  JAZZ

Dm 24  17.30 h XERRADA, CONDUCTES DESAFIANTS 

Ds 28 9 h SORTIDA, DE VIL·LA JOANA A CAN BORNI

De l’11 al 31 LA LLAUNA (1980/2000)

Dv 11 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR CAMÍ DE L’ÒPERA 

Ds 12 12.30 h MÚSICA AL PARC, MICU -RUMBA

Ds 26 9.30 h SORTIDA, BIODIVERSITAT INSECTA 

JUNy

De l’1 al 30 CONREUS I PASTURES A COLLSEROLA

Ds 9  12.30 h MÚSICA AL PARC, PONY PISADOR - FOLK 

Ds 9  10 h ELS HORTS DE COLLSEROLA

Dv 22 17.30 h FESTA CLOENDA 

MAIG
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ABRIL

Dv 6 17.30 h REUNIÓ INFORMATIVA DEL CASAL D’ESTIU

Dm 10 17.15 h “JUGA AMB LA LLUM”

Dv 13 17.15 h “A BALLAR”

Dll 16 17.15 h “MONTESSORI”

Dm 17 17.15 h “OMBRES MÀGIQUES”

Dv 20 17.15 h “PING-PONG”

Dll 23 17.15 h “FLORS DE SANT JORDI”

Dv 4 17.15 h “PINTURA CREATIVA”

Dm 8 17.15 h “MANDALES D’ESTIU”

Dj 15 17.15 h “SLIME”

Dv 18 17.15 h “TALLER DE MAQUILLATGE DE CARACTERITZACIÓ”

Dm 22 17.15 h “SABATES DE COLORS”

Dv 25 17.15 h “FESTA DE LA PRIMAVERA”

MAIG

JUNy

Dv 1 17.15 h “CANTEM AL KARAOKE”

Dm 5 17.15 h “EL MÓN DE L’AGRICULTURA”

Dj 7  17.15 h “RECICLEM”

Dv 8  17.15 h “SCAPE ROOM”

Dll 11 17.15 h “TRANSVASAMENTS AMB AIGUA”

Dv 15 17.15 h “CINEMA I CRISPETES”

Dm 19 17.15 h “MINI MONS”



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


