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INSCRIPCIONS: 
A partir del 3 de setembre, a les 16 h 

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 3 de setembre, a les 16 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

INSCRIPCIONS AL CENTRE 
A partir del 3 de setembre, a les 16 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 
nombre mínim de persones inscrites.

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                    



TALLERS CULTURALS

HUMANITATS

PASSEJADES PER LA 
BARCELONA MÉS  
DESCONEGUDA

Dijous, de 17 a 19 h 
Del 27 de setembre al 8 de 
novembre  
Preu: 38,62 €

Durant aquest curs passejarem 
per la Barcelona més 
desconeguda, aquella que 
no apareix a les guies i que 
sovint passa desapercebuda. 
A través de 6 rutes temàtiques, 
descobrirem els racons secrets 
de la ciutat des d’un punt 
de vista diferent. Bohèmia, 
marítima, genial, femenina, 
gourmet... Totes les Barcelones 
que fan de Barcelona una 
ciutat fascinant us esperen!
A càrrec d’Alba Casaramona

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

AIR CAMP - 
ENTRENAMENT 
PERSONAL 

Dimecres, de 19 a 20 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre 
Preu:  28,97€

Entrenament personal per la 
resistència i la força, tonifica 
i agilitza les estructures 
corporals 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                
De l’1 d’octubre al 26 de 
novembre 
Preu:  28,97 €

Disciplina marcial en la 
qual s’aprèn a canalitzar 
l’energia, millorar la respiració 
i desenvolupar 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 21.30 h 
De l’1 d’octubre al 26 de 
novembre 
Preu: 43.45 €

El mindfulness et pot ajudar a 
desenvolupar la capacitat de 
concentració, de serenitat i de 
creativitat... Es duen a terme una 
combinació d’exercicis de Hatha 
Yoga, exercicis de respiració 
conscient i exercicis de meditació/
relaxació, s’experimenta la 
“presència i atenció plena”.
A càrrec de Rocío Martín 
Simón

ESTIRAMENTS 

Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 28,97 €

A càrrec de Laia Llorca

FITNESS HIPOPRESSIU

Dilluns, de 16 a 17 h 
De l’1 d’octubre al 26 de 
novembre 
Preu:  28,97 €

Programa específic per tonificar 
el cos i treballar el sòl pelvià 
amb exercicis hipopressius.  
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air 
Active

IOGUILATES  

Dimecres, de 10 a 11.30 h 
Del 26 de setembre al 21 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 corregeix els 
mals hàbits posturals.
A càrrec de Lucrecia Guio 

IOGA

Dilluns, de 17.30 a 19 h 
De l’1 d’octubre al 26 de 
novembre 
Preu: 43,45 €

A càrrec de Lina Mariño
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PILATES

Dimarts, de 18.30 a 20 h 
Del 25 de setembre al 20 de 
novembre 
Preu: 43,45 €

A càrrec de Michela Secchiati
 
Dijous, de 20.30 a 21.30 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 28,97 €
A càrrec de Lucrecia Guio

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

CANTEM EN FAMÍLIA  

Dimarts de 17.15 a 18.15 h 
Del 25 de setembre al 20 de 
novembre 
Preu: 28,97 €

Espai on el cant és el nexe 
d’unió entre pares i fills. 
Cantarem i aprendrem cançons,  
ens divertirem en família. 
A càrrec d’Assumpta Cribillers

LET’S ROCK N’ ROLL.  
GUITAR  CLASSES 

Dijous, de 18.30 a 20 h  
Del  27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €

Voleu aprendre a tocar la 
guitarra junts i en anglès? Ens 
endinsarem en el món de la 
música anglosaxona, amb la 
guitarra com a nexe d’unió. 
Escollirem estils i cantarem les 
teves cançons preferides. 
A càrrec de Vincent Bottomley

ZUMBA FUSIÓ        

Dimarts, de 20 a 21.30 h 
Del 25 de setembre al 20 de 
novembre 
Divendres, 19.30 a 21 h  
Del 21 de setembre al 23 de 
novembre 
Preu: 43,45 €

A càrrec de Judit Belenguer

RECURSOS

BRIDGE 

Dijous, de 17 a 18.30 h  
Del  27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €

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

TALLERS PER A GENT 
GRAN

IOGA PER A GENT GRAN

Dimarts, de 10.30 a 12 h 
Del 25 de setembre al 20 de 
novembre 
Preu: 39,50 €

A càrrec de Lina Mariño

TALLERS PER A INFANTS

COME TOGETHER!  

Dijous, de 17.15 a 18.15 h  
Del  27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 28,97 €

Porta el teu instrument i vine a 
tocar i cantar, ho farem en anglès! 
Aprendrem les teves cançons 
preferides. Podem cantar rimes, 
endevinalles, cançons divertides, 
cançons populars. Serà senzill 
i fàcil d’aprendre l’anglès. Per a 
nens de 8 a 10 anys.
A càrrec de Vincent Bottomley

KARATE-DO

Dimecres, de 17.15 a 18.45 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre 
Preu: 43,45 €

El Karate-Do és una disciplina 
marcial d’origen japonès que 
treballarem  com una eina més en 
la formació dels nens i nenes.  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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MÚSICA AL PARC                                                                                                                                         

EXPOSICIONS                                                                                                                                         

A la tardor, concerts a la plaça del centre cívic. Bona música i de 
qualitat, en un entorn privilegiat com és el parc de Collserola

DE TU A TU – FUSIÓ 

Dissabte, 6 d’octubre, a les 
12.30 h

Gent propera i senzilla que fa 
temps que trepitja diversos 
escenaris d’arreu de Catalunya 
fent la seva música i en català. 
Pop rock, funky, reggae, 
swing, surf... Rodeja’t d’un fil 
conductor que uneix aquests 
patrons rítmics. Intèrprets: 
Gerard Español, guitarra i veu; 
Joan Giralt, guitarra i veu; Oriol 
Piqué, baix; Pau Oliva, teclat, 
i, finalment, Jordi Fàbregas, 
bateria. 

THE JA’S BAND -JAZZ

Dissabte, 20 d’octubre, a les 
12.30 h

The JA’s Band és una jove 
formació creada el 2017, 
el seu repertori consta de 
diversos clàssics del blues i 
del jazz als quals s’afegeixen 
clàssics del pop i el rock 
interpretats en format acústic 
i amb arranjaments jazzístics 
o del blues.  Intèrprets: Jara 
Aiala Martín, veu;  Isaïes 
Albert, guitarra, i Raül Bruna, 
contrabaix.

“PEPITA TEIXIDOR I EL 
SEU MÓN”

Del 5 al 28 de setembre 

Aquesta exposició està destinada 
a recuperar la memòria de la 
pintora de flors Pepita Teixidor, 
una dona que al segle XIX 
que va tenir el privilegi de 
veure reconeguda i valorada 
la seva obra tant en vida com 
després de la seva mort. Amb 
la col·laboració de la Biblioteca 
Collserola - Josep Miracle. 
El dimecres, 19 de setembre, 
a les 18.30 h,  la historiadora 
M. Isabel Gascón farà una 
conferència sobre la seva figura.
A càrrec de l’Institut Català de 
les Dones

“COMERÇ VERD”

Del 8 d’octubre al 5 de 
novembre

Aquesta exposició ens ofereix 
la opció de donar a conèixer el 
Comerç Verd i els productes que 
s’hi poden adquirir per realitzar 
un consum responsable.
A càrrec de Rezero - Fundació 
Prevenció Residus i Consum 

“ESPAIS D’ART: NATURA, 
CULTURA I PAISATGE”

Del 6 al 30 de novembre

Exposició que mostra diferents 
intervencions realitzades 
per l’Associació Land Art de 
Catalunya (LAAC) . Recull 
d’instal·lacions efímeres i 
permanents realitzades amb 
materials naturals diversos 
(pedra, terra, aigua, fang...) per 
reflexionar  sobre la conservació 
del patrimoni històric i natural.
A càrrec de Centre de 
Documentació i Recursos 
Educatius (CDRE) del Consorci 
del Parc natural de Collserola.
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CAMINADES                                                                                                                                    

Activitats gratuïtes
Cal inscripció prèvia a partir del 3 de setembre,  presencialment o 
per Internet a: https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

CAMINADA: CAN CALOPA

Dissabte, 6 d’octubre, a les  9 h

Itinerari per la vall del torrent 
de Can Mallol, un dels sectors 
més feréstecs i de més valor 
ecològic de Collserola. Per 
corriols i petites sendes, 
travessarem boscos frondosos 
i ombrívol, i ens trobarem la 
font de Can Mallol. Al final de 
la ruta, visitarem 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. El preu del tast anirà a 
càrrec del participant. Grau de 
dificultat: mitja 
A càrrec d’Ecoitinerària

PASSEJADA: COLLSEROLA 
AVUI, PAISATGE MODELAT 
PELS INCENDIS I CULTIUS 

Dissabte, 20 d’octubre, a les 9 h

Conreus de vinya, cereals i 
fruiters i els recurrents incendis 
forestals han donat lloc a la 
imatge actual del vessant 
de Collserola que s’orienta 
a Barcelona. Repassarem la 
història a partir dels indicis que 
ens reserva la muntanya. Grau de 
dificultat: baixa
A càrrec de Patrícia Rovira

CAMINADA: LA VALL DE 
SANT FELIU

Dissabte, 10 de novembre, a 
les 9 h

Es visitarà Vall donzella, la torre 
del Bisbe, els forns de calç i 
tornarem per la vall de Sant 
Just. Grau de dificultat: alta 
A càrrec de Salvador Ferran

ITINERARI: GENEALOGIES 
FEMINISTES, LA DONA 
MODERNA

Dissabte, 24 de novembre, a 
les 10 h

Durant la Segona República 
dins la Revolució del 36, es 
materialitzaren moltes de les 
reivindicacions encapçalades 
per les dones des de finals 
del s. XIX. Aprofundirem 
en la incidència que 
tingueren les demandes, 
iniciatives i organitzacions 
feministes dels anys vint 
i trenta en la construcció 
de la societat democràtica, en 
l’etapa revolucionaria i en la 
resistència antifeixista. Activitat 
a l’entorn del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones. 
A càrrec d’Androna Cultura

DAVID PUJADE GROUP - 
INSTRUMENTAL

Dissabte, 27 d’octubre, a les 
12.30 h

David Pujade, juntament amb 
la seva banda de músics, 
presenta el seu treball ‘MÉS 
QUE PERSONAL’. Intèrprets: 
David Pujade, guitarra, tecles i 
veu; Marcos Sánchez Gallego, 
guitarra; Miguel Àngel de la 
Torre, percussionista; Ricard 
Monné Camps, bateria, i 
Eduardo Medina Ramos, baix/
contrabaix.

JAM DE DANSA AMB 
MÚSICA EN DIRECTE

Dissabte, 10 de novembre, a les 
12.30 h

Us proposem una introducció 
a algunes nocions bàsiques 
del Contact Improvisació com 
l’escolta, el pes, la suspensió..., 
per donar pas a una Jam on 
posarem en pràctica la dansa 
Contact Improvisació 
A càrrec de Nòmades CI



Activitats gratuïtes
L’Ajuntament de Barcelona està impulsant l’estratègia Residu Zero. 
Un dels reptes és la recuperació i la reutilització dels recursos i 
matèries primeres, a més de la reducció de la generació de residus 
municipals fomentant la recollida selectiva i la prevenció. Us oferim 
un programa per  dotar-vos dels coneixements necessaris per a 
reparar els vostres  aparells electrònics i petits electrodomèstics. 

ACTIVITATS CULTURALS

CICLE ‘RESIDU ZERO’                                                                            

EXPOSICIÓ:  
“COMERÇ VERD”

Del 8 d’octubre al 5 de 
novembre

Aquesta exposició ens ofereix 
l’opció de donar a conèixer el 
Comerç Verd i els productes 
que s’hi poden adquirir 
per realitzar un consum 
responsable.
A càrrec de Rezero - Fundació 
Prevenció Residus i Consum

TALLERS DE REPARACIÓ

Cal inscripció prèvia presencialment o a 
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

ELECTRICITAT BÀSICA A 
CASA

Dijous, 4 d’octubre, a les 17.30 h

Posarem la llum sobre la 
naturalesa del corrent elèctric i 
alguns dels seus aspectes teòrics 
més importants. Descriurem com 
arriba el corrent elèctric fins a 
casa nostra, i com es distribueix 
llavors. 

PETITS APARELLS 
ELECTRÒNICS DE LA 
LLAR

Dijous, 18 d’octubre, a les 17.30 h

Mitjançant el desmuntatge de 
l’aparell elèctric estudiarem la 
mecànica bàsica de l’aparell 
i aprendrem a detectar on hi 
ha un problema, a fer un bon 
manteniment dels nostres 
aparells i a canviar o substituir 
els petits components o peces 
de desgast. 

SERVEI DE REPARACIÓ

Divendres, 26 d’octubre, a les 
17.30 h    

Porta els teus aparells espatllats 
i reparem-los. Per tal de donar 
una segona vida als aparells 
es farà un taller de reparació 
bàsica d’aquells que duguis, 
amb l’atenció personalitzada 
d’especialistes.
A càrrec d’Ajuntament de 
Barcelona – Medi Ambient i 
Serveis Urbans
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TARDA INFANTIL DE 
FESTA MAJOR

Divendres, 14 de setembre, a 
les 17.30 h 
A les 17 h, a la plaça del 
Centre Cívic de Vallvidrera

JOCS  GEGANTS, INFLABLES, 
LLITS ELÀSTICS  I MOLTA DIVERSIÓ 
Vine a jugar i berenar. Apte per a 
tots els públics

EL CASTELL EMBRUIXAT - 
CASTANYADA

Dimecres, 31 d’octubre, a les 
17.30 h

Aquesta Castanyada arriba 
la pallassa perla del castell 
embruixat amb la seva maleta 
màgica plena de sorpreses! Vols 
sorprendre’t amb un convidat molt 
especial? Doncs no et perdis el 
seu superjoc dels monstres més 
divertits del castell embruixat!
A càrrec de Pallassa Perla 

NYAM, NYAM! - TITELLES

Divendres, 23 de novembre, a 
les 17.30 h

Nyam, Nyam!” es dirigeix als 
més petits i petites de la casa, 
amb cançons dolces i senzilles 
que proposen sempre un 
joc entre l’Infant i l’adult, que 
l’acompanyarà en el seus primers 
contactes amb el món de la 
música a través de la seva veu. 
L’espectacle compta, també, 
amb l’ús de material fet a mà i/o 
adequat a les edats dels infants. 
A Càrrec de la Companyia 
d’Aquí i d’Allà.

ELS JOCS A L’ESPAI 
MULTIMÈDIA

Dijous, 18 d’octubre, a les 
17.30 h

En aquesta xerrada coneixerem 
els jocs que es juguen a l’Espai 
Multimèdia. Descobrirem a 
què i com juguen els nens, 
com s’escullen els jocs, quines 
propostes es fan als nens. 
A càrrec de Carles Ruiz, 
animador de l’espai multimèdia

GERMANS APRENEM 
JUNTS

Dimarts, 6 de novembre, 17.30 h 

Gestió de conflictes a casa: 
Parlem de la importància de 
fomentar el vincle entre els 
germans i germanes, de com 

poden ser les seves relacions. 
Un germà és una oportunitat 
per provar les meves destreses 
i habilitats en el món, la relació 
entre germans com el laboratori 
de la vida real. Com s’aconsella 
resoldre els conflictes per tal que 
en surtin reforçats i es potenciï la 
seva autonomia? 
A càrrec d’Alexandra Mariné

PARLEM DE JOCS DE 
TAULA

Dijous, 22 de novembre, a les 
17.30 h 

En aquesta xerrada coneixerem 
jocs de taula per a totes les edats 
i públics, i descobrirem nous jocs 
i maneres de jugar. 
A càrrec de Carles Ruiz, 
animador de l’espai multimèdia

ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                                                                        

XERRADES PER A FAMÍLIES                                                                                                                                       

Espai de trobada per intercanviar experiències i recursos amb 
l’objectiu de fomentar la cohesió i construir entre tots alternatives 
per dur a terme la gran tasca de ser pares



SERVEIS

ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES                                                                                                                                      

PROGRAMACIÓ DE 
L’ESPAI INFANTIL

MENUTS (0-3 ANYS) 

Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h

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

Dilluns i dimecres, de 17 a 
19.30 h

Podreu gaudir de les diferents 
propostes de jocs, així com 
realitzar diferents tipus 
d’activitats amb material 
diversificat i adequat a les 
característiques dels més petits. 
Els infants cal que vinguin 
acompanyats d’un adult i els 
dimecres hi podeu venir amb els 
germans grans. 

Activitats puntuals:  
a les 17.15 h

“Joc heurístic”. Sensorial
Dilluns, 17 de setembre, a les 
17.15 h
“Taller de Halloween”. 
Experimentació i sensorial
Dilluns, 29 d’octubre, a les 
17.15 h
“Fulles animades”. 
Experimentació
Dilluns, 5 de novembre, a les 
17.15 h
“Ninots de neu” 
Dilluns, 3 de desembre, a les 
17.15 h

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 
compartir el seu temps d’oci 
mitjançant jocs, tallers i 
activitats.

Activitats puntuals:
a les 17.15 h

“Pintura al revés”. 
Experimentació
Dijous, 27 de setembre, 17.15 h

“Mandales reciclats”. 
Experimentació
Dimarts, 9 de octubre, a les 
17.15 h 

“Titelles d’animals”. 
Experimentació
Dimarts, 23 d’octubre, a les 
17.15 h

“Halloween reciclat”. 
Experimentació 
Dimarts, 30 d’octubre, a les 
17.15 h

 “Animals amb pinyes”. 
Experimentació
Dimarts, 13 de novembre, a les 
17.15 h

“Drets dels infants”
Dimarts, 20 de Novembre, a les 
17.15 h
 
“Fem un calendari d’advent 
solidari”
Els regalarem a persones amb 
pluridiscapacidat, persones de 
la tercera edat, nens i famílies 
sense recursos i a col·lectius 
en risc d’exclusió. Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat. Activitat 
a càrrec d’AIS, Ajuda a la 
Infància Sense Recursos.
Dimarts, 27 de novembre, a les 
17.15 h
 
“Ninots de neu”. 
Experimentació
Dimarts, 4 de desembre, a les 
17.15 h

 “Photocall Nadal”. 
Experimentació
Tota la setmana. 10-14 de 
desembre
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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 
dinamitzadora, podran 
compartir el seu temps d’oci, 
així com realitzar tallers, 
jocs i activitats adequades a 
les seves característiques i 
interessos.

Activitats puntuals:
A les 17.15 h 

“Cinema i crispetes”
Divendres, 28 de setembre, a les 
17.15 h

“Psicomotricitat”
Divendres, 5 d’octubre, a les 
17.15 h 

“Dansa de l’ou”
Divendres, 19 d’octubre, a les 
17.15 h

“Ping - pong”
Divendres, 9 de novembre, a les 
17.15 h

“Cinema i crispetes”
Divendres, 16 de novembre, a 
les 17.15 h

“Slot”
Divendres, 30 de novembre, a 
les 17.15 h

Tallers puntuals:
a les 17.15 h

“Taller de maquillatge de 
caracterització”
Divendres, 26 d’octubre, a les 
17.15 h 

V JORNADA JOVE 
COLLSEROLA:

Dijous, 15 de novembre, de 17 
a 21 h

Noves tecnologies i 
videojocs 
Enguany celebrem la cinquena 
edició d’aquestes jornades, i 
aquest cop es centraran en el 
món dels videojocs i la relació 
que tenen amb les noves 
tecnologies. 
L’activitat es realitzarà al Centre 
Cívic l’Elèctric. Organitzada 
pel CC Vallvidrera Vázquez 
Montalbán, el CB Can Rectoret 
i el CC L’Elèctric.

TALLERS MULTIMÈDIA 
PER A GENT GRAN

Dimecres, de 10 a 11.30 h.  
Cal inscripció prèvia a partir del 
3 de setembre

Del 26 de setembre al 10 
d’octubre 
Iniciació a les tauletes i telèfons 
intel·ligents
Del 17 al 31 d’octubre 
Aplicacions bàsiques del mòbil 

Del 7 al 21 de novembre 
Fotografia amb el mòbil

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 
Windows i programari lliure perquè 
els utilitzis. Si necessites algun 
programa lliure per a treballar, 
digues’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 a 
les xarxes socials? Vols crear-te 
un perfil a Linkedin? Si tens 
aquests o altres dubtes sobre 
noves tecnologies, demana 
hora i t’ajudarem.

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                              

Activitats gratuïtes. 



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                                                                          

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

ESPAI 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

CÀPSULES MULTIMÈDIA 
PER A INFANTS

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

L’abella del llac
Divendres, 28 de setembre. 
Ajuda  l’abella a pol·linitzat les 
flors sense caure a l’aigua. 

Ajuda el cargol. 
Divendres, 19 d’octubre. 
Fes que el cargol Bob 
arribi al final superant els 
trencaclosques. 

Canta! 
Divendres, 16 de novembre 
Fes música amb els cantaires

AULA OBERTA DE 
CREACIÓ

Activitat gratuïta
Els dimarts, del  25 de setembre al 
13 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. 

ALTRES SERVEIS

FESTA MAJOR DE  
VALLVIDRERA

DIVENDRES 7

A partir de les 21 h, a la  plaça 
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez 
Montalbán

PREGÓ DE FESTA MAJOR, TEATRE 
BOJOS DEL BISTURÍ (de Ray 
Conney) amb la Cia. Fontmontina de 
Comèdia i DISCOMÒBIL LIGHT

DISSABTE  8

De 10.30 a 13.30 h, a la plaça Centre 
Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán

SIMULTÀNIES D’ESCACS

CALAIX DE LES ENTITATS
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D’11.30 h  a  14 h, plaça Centre Cívic 
Vallvidrera

MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTER-
CANVI

De 17.30 a 19 h, a la plaça Centre 
Cívic Vallvidrera

MINITENIS. Per a nens i nenes de 4 
a 12 anys

A partir de les 20 h,  a la plaça del 
Centre Cívic Vallvidrera 

SOPAR DE FESTA MAJOR A LA 
CARMANYOLA , 1a TRAPOTINA, 
RIFA, KARAOKES BAND i DISCO-
MÒBIL

DIUMENGE 9

De 10 a 14 h, plaça Centre Cívic 
Vallvidrera

5è MERCAT ECOLÒGIC D’ESTIU 
DE VALLVIDRERA

De 10.30 a 13 h,  plaça del Centre 
Cívic Vallvidrera 

CURSA D’ORIENTACIÓ

A les 11 h,  Cívic Bar

ESMORZAR DE FORQUILLA

DILLUNS 10

DIADA  JOVE:

A partir de les 13.45 h, Plaça del 
Centre Cívic Vallvidrera 

BRUNCH ELECTRONIK, TARDA 
D’ACTIVITATS LÚDICO-ESPORTIVES, 
SOPAR i CONCERTS de PONY PISA-
DOR I SYBARITES I DJ SENGLARS 

DIMECRES 12

A les 17.30 h, plaça del Centre Cívic 

CONTE: DE QUIN PLANETA, ETS 
ANNA TARAMBANA? 

DIJOUS 13

A les 17.30 h,  plaça Centre Cívic 
Vallvidrera

BERENAR DE LA GENT GRAN 
A les 19 h,  CINEMA RÚSTIC DE 
VALLVIDRERA
Projecció de curtmetratges 100% 
llebrencs: Valldonzella, L’espantall i 
l’estrena de El camí de les alzines.

DIVENDRES 14

A les 17 h,  plaça Centre Cívic 
Vallvidrera

JOCS  GEGANTS, INFABLES I 
MOLTA DIVERSIÓ. 
Vine a jugar i berenar. Apte per a 
tots els públics.

DIUMENGE 16

A les 13 h, plaça Centre Cívic 
Vallvidrera 

CONCURS DE PAELLES

A les 17 h, plaça Centre Cívic 
Vallvidrera

CONCERT DEL GRUP FOLKSE-
ROLA

DESEMBRE

ELS PASTORETS DE VALLVIDRERA
Per a més informació: elspasto-
retsdevallvidrera.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        
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



CALENDARI

SETEMBRE

DEL 5 AL 5 EXPOSICIÓ PEPITA TEIXIDOR

DEL 7 AL 16 ACTIVITATS DE FESTA MAJOR

DV 14 
17.30 h JOCS GEGANTS,  INFLABLES, LLITS ELÀSTIC I 

MOLTA DIVERSIÓ 

DC 19 18.30 h CONFERÈNCIA PEPITA TEIXIDOR

DEL 8 AL 5 EXPOSICIÓ, COMERÇ VERD

DJ 4 17.30 h TALLER, ELECTRICITAT BÀSICA A CASA

DS 6 9 h SORTIDA, CAN CALOPA

DS 6 12.30 h CONCERT, DE TU A TU

DJ 18 17.30 h
TALLER, PETITS APARELLS ELECTRONICS DE LA 
LLAR

DS 20 9 h
COLLSEROLA AVUI, PAISATGE MODELAT PELS 
INCENDIS I CULTIUS 

DS 20 12.30 h CONCERT THE JA’S BAND

DV 26 17.30 h SERVEI D’ASSESSORAMENT

DS 27 12.30 h CONCERT, DAVID PUJADE GROUP

NOVEMBRE

DEL 6 AL 
30

ESPAIS D'ART: NATURA, CULTURA I PAISATGE

DS 10   9 h SORTIDA, LA VALL DE SANT FELIU

DS 10  12.30 h JAM DE DANSA AMB MÚSICA EN DIRECTE

DV 23 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR, NYAM NYAM!

DS 24 10 h
SORTIDA, GENEALOGIES FEMINISTES, LA DONA 
MODERNA

OCTUBRE

DESEMBRE

ELS PASTORETS DE VALLVIDRERA
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SETEMBRE

DV 14 17.00 h “Tarda infantil de festa major”

DLL 17 17.15 h “Joc heurístic”

DJ 27 17.15 h “Pintura al revés”

DV 28 17.15 h “Cinema i crispetes”

DV 28 17.15 h Capsula multimèdia “L’abella del llac”

DV 5 17.15 h “Psicomotricitat”

DM 9 17.15 h “Mandales reciclats”

DJ 18 17.30 h Xerrada per a famílies “Els jocs a l’espai multimèdia”

DV 19 17.15 h “Dansa de l’ou”

DV 19 17.15 h Capsula multimèdia “Ajuda al cargol”

DM 23 17.15 h “Titelles d’animals”

DV 26 17.15 h “Taller de maquillatge de caracterització”

DLL 29 17.15 h “Taller de Halloween”

DM 30 17.15 h “Halloween reciclat”

DC 31 15.30 h Espectacle infantil: “el castell encantat” - castanyada

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DLL 5 17.15 h “Fulles animades”

DM 6 17.30 h Xerrada per a famílies: “Germans aprenem junts”

DV 9 17.15 h “Ping Pong”

DM 13 17.15 h “Animals amb pinyes” 

DJ 15 15.15 h Xerrada per a famílies: “Parlem de jocs”

DV 16 17.15 h “Cinema i crispetes”

DV 16 17.15 h Capsula multimèdia “Canta!”

DM 20 17.15 h “Drets dels infants”

DJ 22 17.15 h Xerrada per a famílies: “Parlem de jocs”

DV 23 17.30 h Espectacle infantil: “nyam nyam” - titelles

DM 27 17.15 h “Fem un calendari solidari”

DV 30 17.15 h “Slot (Scalextric)"

DLL 3 17.15 h “Ninots de neu”

DM 4 17.15 h “Ninots de neu”

DEL 10 AL 
14 

17.15 h “Photocall Nadal”



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

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades 
personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular 
l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. 
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de 
l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat de Protecció de Dades 
és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. ludic3@ludic3.cat.

Gestió tècnica: Lúdic3

HORARIS


