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INSCRIPCIONS: 
A partir del 17 de desembre, a les 16 h 

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 17 de desembre, a les 16 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

INSCRIPCIONS AL CENTRE 
A partir del 17 de desembre, 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 nom-
bre mínim de persones inscrites. Reducció dels imports als cursos: 
informeu-vos-en al mateix centre

Preus pendents d’aprovació per part de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                    



TALLERS CULTURALS

HUMANITATS

PASSEJADES PER LA      
HISTÒRIA DE BARCELONA

Dijous, de 17 a 19 h                                                                            
Del 24 gener al 28 febrer                                    
(6 sessions) Preu: 38,62 €
Durant aquest curs passejarem 
per la Barcelona més descone-
guda, aquella que no apareix 
a les guies i que sovint passa 
desapercebuda. A través de sis 
rutes temàtiques, descobrirem 
els racons secrets de la ciutat 
des d’un punt de vista diferent. 
Bohèmia, marítima, genial, 
femenina, gurmet... Totes les 
cares de Barcelona que la 
converteixen en una ciutat 
fascinant us hi esperen!
A càrrec d’Alba Casaramona

INTRODUCCIÓ AL          
PENSAMENT FEMINISTA  

Dilluns, de 19 a 20.30 h                                                 
Del 21 gener al 25 febrer                                           
(6 sessions) Preu: 28,97 €
Història del pensament femi-
nista. S’explicaran les princi-
pals idees de les tres onades 
del feminisme i quines diferèn-
cies hi ha entre elles perquè 
no és el mateix el feminisme 
sorgit al segle XVIII que el de 
ple segle XXI. Podrem valorar, 
debatre i qüestionar quin im-
pacte va tenir i quins canvis va 
comportar i comporta encara 
ara el feminisme dins l’àmbit 
polític, social i creatiu. 
A càrrec de Raquel Santanera

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

AIR CAMP - ENTRENAMENT 
PERSONAL 

Dimecres, de 19 a 20 h                                                
Del 23 gener al 27 
març   Preu: 32,19 €                                         
Dimecres, de 20 a 21 h            
Del 23 gener al 27 març          
Preu: 32,19 €
Entrenament personal per 
millorar la resistència i la força, 
tonifica i agilitza les estructu-
res 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 21 gener al 25 març                
Preu: 32,19 €
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 21.30 h                                                 
Del 21 gener al 25 març    
Preu: 48,28 €
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 Ioga, exercicis de 
respiració conscient i exercicis 
de meditació/relaxació, s’expe-
rimenta la “presència i atenció 
plena”.
A càrrec de Marta Robles 

ESTIRAMENTS 

Dijous, de 19.30 a 20.30 
h Del 24 gener al 28 març  
Preu: 32,19 €
A càrrec de Noyon Bhowmik

FITNESS HIPOPRESSIU

Dimarts, de 16 a 17 h                                                   
Del 22 gener al 26 març   
Preu:  32,19 €
Programa específic per tonifi-
car el cos i treballar el sòl pel-
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vià amb exercicis hipopressius.  
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air 
Active

IOGUILATES  

Dimecres, de 10 a 11.30 h                                                 
Del 23 gener al 27 març 
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 21 gener al 25 març   
Preu: 48,28 €
A càrrec de Lina Mariño

PILATES

Dimarts, de 18.30 a 20 h                                                
Del 22 gener al 26 març      
Preu: 48,28 €
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air 
Active

Dijous, de 20.30 a 21.30 h                                               
Del 24 gener al 28 març   
Preu: 32,19 €
A càrrec de Lucrecia Guio

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA FUSIÓ        

Dimarts, de 20 a 21.30 h                                               
Del 22 gener al 26 març   
Divendres, 19.30 a 21 h                                                     
Del 25 gener al 29 març 
Preu: 48,28 €
A càrrec de Judit Belenguer

RECURSOS

BRIDGE - NIVELL MITJÀ

Dijous, de 17 a 18.30 h                                                       
Del  24 gener al 28 març 
Preu: 48,28 € 
Joc de cartes que estimula la 
memòria de manera pràctica 

i amena tot jugant-hi des del 
primer dia. 
A càrrec de Lluis M. Collazo

TALLERS PER A GENT GRAN

IOGA PER A GENT GRAN

Dimarts, de 10.30 a 12 h                                                 
Del 22 gener al 26 març    
Preu: 43,89€
A càrrec de Lina Mariño

TALLERS PER A INFANTS

BEATBOX

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h                                                  
Del 22 gener al 26 març   
Preu: 48,28 €
Forma de so vocal que es 
basa en la capacitat de produir 
cops de bateria, ritmes i sons 
musicals usant la pròpia boca, 
llavis, llengua i veu. 
A càrrec de Daniel Lleonart

IOGA EN ANGLÈS

Dimarts, de 17.15 a 18.15 h                                                     
Del 22 gener al 26 març     
Preu:  32,19 €
Aquest taller es durà a terme 
a través d’històries, cançons, 
jocs i  postures, creant un 
ambient multi-sensorial que 
ajudaran  l’infant a descobrir el 
seu entorn a través dels sentits 
i en anglès. Per a nens i nenes 
a partir de 4 anys.
A càrrec d’Inés A. King

KARATE-DO

Divendres, de 17.15 a 18.45 h                                                                             
Del 25 gener al 29 març   
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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CICLE DE MÚSICA                                                                                                                                         

EXPOSICIONS                                                                                                                                           

A l’hivern, concerts al centre cívic. Bona música i de qualitat, en un 
entorn privilegiat com és el parc de Collserola.

CONCERT DE REIS

Dijous, 3 de gener, a les 
19.30 h
Trio de música antiga oriental.  
Intèrprets: Imad Amrah Cajon,  
veu,  daf ; Georgi Dmitrov,  ka-
nun ; Hovhannes Karakhanyan, 
duduk.

“L’ART MURAL”

Del 7 al 31 de gener
Aquesta exposició ens porta 
un recull de pintura acrílica 
sobre tela, estampada imitant 
paper pintat amb motius florals 
que busca l’equilibri entre la 
rugosa textura d’estampat i 
acabat setinat de les pinze-
llades. Els quadres al mateix 
temps estan pensats com a 
mostres de pintura mural.
A càrrec de Sergiy Shmat

“DRET A VOLAR” 

De l’1 al 22 de febrer
Exposició dedicada als ocells 
fringíl·lids coneguts també 
com a “ocells cantaires” i les 
negatives conseqüències que 
apareixen com a conseqüència 
de la seva massiva persecució 
i captura al medi natural. 
A Càrrec d’ADDA - Associació 
Defensa Drets Animal

“DONES, FORÇA I CANVI”

Del 25 de febrer al 15 de març
És la vida quotidiana de set 
dones que, amb el suport de 
la FVF, han aconseguit trencar 
amb les estructures socials 
que oprimeixen les dones, 
aconseguint un futur millor per 
a elles i les seves famílies.
A càrrec de Fundació Vicente 
Ferrer

“RECUPERAR EL CAMÍ DE 
L’AIGUA”

Del  18 de març al 14 d’abril
La riera de Vallvidrera, en el 
seu tram final, és el connector 
biològic que uneix Collse-
rola amb el Parc Agrari del 
Baix Llobregat. A l’exposició 
trobareu detalls de l’ecologia 
del lloc, de la problemàtica, 
de les propostes participades 
de millora, d’actuacions de 
restauració (anys 2008-2011) i 
de les previsions per a un futur 
immediat.
A Càrrec de CDRE - Centre de 
Documentació i Recursos Edu-
catius del Parc de Collserola
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CAMINADES                                                                                                                       

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia a partir del 17 de desembre,  
presencialment o per Internet a: 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

BOSCOS URBANS

Dissabte, 26 gener, a les 11 h
Gaudirem del patrimoni viu de 
la ciutat i, alhora, descobrirem 
les característiques emblemà-
tiques del parc del Castell de 
l’Oreneta, un parc forestal amb 
història senyorial.
A càrrec de La fàbrica del Sol

GESTIÓ DE LA FAUNA AL 
PARC DE COLLSEROLA

Dissabte, 9 febrer, a les 10 h
Els que no veiem, no sentim ni 
olorem, però hi són: les gene-
tes, els toixons, els esquirols. 
Els que veiem cada cop més: 
senglars i pit-roigs. Els que no 
hauríem de veure: tortugues i 
peixos...
A càrrec de Patrícia Rovira

ESPAIS DE CAN PUJADES

Dissabte, 16 març, a les 10 h
Coneixerem la Rural, Associació 

d’Autogestió Integral de Recursos 
i gestors de camps a Collserola. 
Ens explicaran els seus projectes. 
Visitarem els horts i algunes ma-
sies de per la rierada i els senders 
de la zona. 
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades

DE CERDANYOLA A NOU 
BARRIS

Dissabte, 6 d’abril, a les 9 h 
Travessem Cerdanyola fins anar 
a parar a les portes del Parc de 
Collserola. Resseguim la Riera 
de Sant Cugat, travessem la 
riera i els camps passant per un 
antic aqüeducte i agafarem el 
camí de Can Catà. Arribats a la 
casa,  ens dirigim cap a l’ermita 
de Sant Iscle de les Feixes 
i, seguint la vall que porta el 
mateix nom, passem per la font 
de Can Lloses tot pujant fins 
al coll de la Ventosa. Ja en el 
vessant sud que dona a Barce-
lona iniciem el descens que ens 
porta fins a la plaça Karl Marx a 
Nou Barris.
A càrrec de Joan Solé

NOIS

Dissabte, 16 febrer, a les 
12.30 h
Nois és una formació de joves 
del Vallès que fa surf per les 
onades de l’indie-pop, garage i 
tocs subtils de punk que podrí-
em denominar com a hard-Pop. 
Ofereix una barreja de sons i 
ritmes dinàmics i originals que 
et transportaran a èpoques 
dels setanta, vuitanta i noranta.

MALVA 

Dissabte, 9 de març, a les 
12.30 h
Pop delicat, elegant, sofisticat 
i en format acústic. El grup, 
format per tres dones (saxo, 
piano i veu) aposta, sobretot, 
per generar una vetllada única i 

especial, donant un toc d’exclu-
sivitat a cada esdeveniment que 
realitza. Intèrprets: Alba Alsina, 
saxòfon; Marta Cervera, piano; 
Marta Trujillo, veu.

ELS CLÀSSICS DE            
VALLVIDRERA
Divendres, 12 d’abril, a les 19 h
L’Orquestra, sota la direcció 
d’Àngel Villagrasa, ens presen-
tarà el repertori de primavera 
enfocat a la música barroca, 
passant per compositors com 
Handel, Lully, Rameau i Bach.   



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.

ACTIVITATS CULTURALS

XERRADES PER A FAMÍLIES                                                                            

REFLEXOLOGIA INFANTIL

Dijous, 14 de febrer, a les 
17.30 h
Has sentit parlar que als peus 
està representat tot el teu 
cos? Parlarem sobre què és la 
reflexologia infantil i apren-
drem com i quan cal ajudar els 
infants amb aquesta pràctica.  
A càrrec de Maribel Matilla, 
infermera i especialista en 
pediatra i lactància

ACOMPANYAMENT EMO-
CIONAL EN LA INFÀNCIA

Dimarts, 2 d’abril, a les  
17.30 h 
Una xerrada-taller que ens 
farà reflexionar al voltant de 
la importància del nostre món 
emocional, d’aprendre a ges-
tionar-lo per ajudar als nostres 
fills/es a que puguin aprofitar 
les seves emocions per créixer.
A càrrec d’Alexandra Mariné

PATGE REIAL A                     
VALLVIDRERA

Dijous, 3 de gener, de 17 a 
19.30 h
Els Reis Mags han triat un 
patge molt especial que us re-
collirà les cartes que heu escrit 
per a ells.

XUP-XUP 

Divendres, 1 de febrer, a les 
17.30 h
La Betty i la Perla presenten 
una acció  educativa, on a 
través del clown, l’humor, la 
música i jocs  d’equip els nens 
i nenes gaudiran i aprendran 
nous consells sobre la salut i la 
cura del medi ambient.
A càrrec de Cuinassos, Evelina 
Maglio i Esther Latorre

CARNESTOLTES A                
VALLVIDRERA AMB                                         
JORDI CALLAU

Divendres, 1 de març, a les 
17.30 h
Jordi Callau amb les seves 
cançons i el seu ball ens 
posarà les piles a Vallvidrera. 
Hi haurà taller de disfresses, 
maquillatge i berenar. 

TEMPS DE LLUM 

Divendres, 5 d’abril, a les 
17.15 h
Espectacle de titelles i teatre 
d’ombres basat en la pedago-
gia de la llum, especialment 
dissenyat per a infants de 0 
a 3 anys i les seves famílies. 
És una experiència sensorial 
per somiar, pensar i sentir les 
estacions de l’any que ens 
permeten entendre la vida com 
un cicle on tot transita i es 
transforma.
A càrrec de Companyia Clar 
de llum

ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                                                                        
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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 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 dimecres hi podeu 
venir amb els germans grans. 

Activitats puntuals
a les 17.15 h

Taula de llum
Sensorial
Dilluns, 21 de gener

Tempesta de paper reciclat
Sensorial
Dilluns, 18 febrer

Entre sal i massa
Sensorial
Dilluns, 18 de març

Colors
Sensorial
Dilluns, 8 d’abril

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
a les 17.15 h

Súper V
Aula Ambiental
Dijous, 10 de gener

Súper V en acció
Aula Ambiental
Dijous, 17 de gener

Ombres xineses
Experimentació
Dimarts, 29 de gener

Exposició “Buidem el bosc”
Aula Ambiental 
De l’1 al 8 de febrer
Exposició que acull la culmi-
nació d’activitats ambientals 
realitzades al centre cívic amb 
tots els col·laboradors de 
l’espai infantil, els “Súper V”. 
Veurem els residus que es llen-
cen al bosc diàriament i com 
els  podem transformar. 

Caixes niu per als ocells del 
bosc
Aula Ambiental
Dijous, 7 febrer 
Activitat a càrrec de Patrícia 
Rovira

Ciutat de cartró
Experimentació
Aula Ambiental
Dimarts, 19 de febrer
 
Personalitzem-nos, arriba el 
Carnestoltes
Dijous, 28 de febrer

(Des)vestim personatges de 
dibuixos animats
Divendres, 8 de març
 
Iniciem-nos en la percussió 
Experimentació
Dijous, 14 de març
 
Amb les mans a la massa
Experimentació
Dijous, 21 de març

Fulles màgiques
Experimentació
Dijous, 11 d’abril

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 



SERVEIS

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                              

Activitats gratuïtes. 

tallers, jocs i activitats adequa-
des a les seves característi-
ques i interessos.

Activitats puntuals
a les 17.15 h 

Jocs de sempre
Divendres, 11 de gener

Slime comestible
Divendres, 25 de gener

ReciclART
Aula ambiental
Divendres, 15 de febrer

Scrapbooking
Divendres, 15 i 22 de març

Taller de henna
Divendres, 5 d’abril

JORNADA DE JOCS DE 
TAULA DE VALLVIDRERA

Divendres, 18 de gener, a les 
17.15 h
Vine a jugar a jocs de taula, en 
tenim un munt, i si vols porta 
els que tens a casa i vulguis 
compartir. 
Per a totes les edats.
Amb la col·laboració de Devir

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 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 
a les xarxes socials? Vols 
crear-te un perfil a Linkedin? 
Si tens aquests o altres dubtes 
sobre noves tecnologies, de-
mana hora i t’ajudarem.

TALLERS MULTIMÈDIA 
PER A LA GENT GRAN

Dimecres, de 10 a 11.30 h

Iniciació a les tauletes i telè-
fons intel·ligents 
Del 23 de gener al 6 de febrer 

Viatja amb el mòbil 
Del 13 al 27 de febrer 

Com comprar per Internet 
Del 6 al 20 de març 

CÀPSULES MULTIMÈDIA 
PER A INFANTS

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

Camí de números! 
Divendres, 11 de gener,
a les 17.15 h 
Dibuixa amb el ratolí el camí de 
números que s’ha de seguir per 
resoldre els trencaclosques  

Jornada de Jocs de Taula
de Vallvidrera
Divendres, 18 de gener,
a les 17.30 h
Vine a jugar a jocs de taula, 
en tenim un munt, i si vols 
porta els que tens a casa i 
vulguis compartir.  Amb la col-
laboració de Devir

Les formes del ninja 
Divendres, 15 de febrer,
a les 17.15 h
Acompanya el ninja en les 
seves missions i supera tots els 
nivells. 
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Inicia’t en el Roblox Studio 
Divendres, 15 de març,
a les 17.15 h
Per a nois i noies a partir de 9 
anys

Farem un senzill videojoc de 
plataformes amb Roblox Stu-
dio i veurem quines possibili-
tats té.  

AULA OBERTA DE CREACIÓ PER A LA GENT GRAN                                                                                                              

Activitat gratuïta
Els dimarts, del  22 de gener al 12 de març, 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. 

AULA AMBIENTAL                                                                                         

Activitats gratuïtes

Servei d’educació i 
informació ambien-
tal del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi. 
Situat al Centre Cívic 
Vallvidrera - Vázquez 
Montalbán, al cor de 
Collserola, que ofereix 
serveis i recursos 
dirigits a la ciutadania 
per fomentar la cultura 
de la sostenibilitat.

CAMINADES

Activitats gratuïtes
Cal inscripció prèvia a partir 
del 17 de desembre, presen-
cialment o per Internet a:
https://ccvazquezmontalban.
inscripcionscc.com

BOSCOS URBANS
Dissabte, 26 de gener,
a les 11 h

GESTIÓ DE LA FAUNA AL 
PARC DE COLLSEROLA
Dissabte, 9 de febrer,
a les 10 h

ESPAIS DE CAN PUJADES
Dissabte, 16 de març,
a les 10 h

DE CERDANYOLA A NOU 
BARRIS
Dissabte, 6 d’abril,
a les 9 h 

EXPOSICIONS

“DRET A VOLAR” 
De l’1 al 22 de febrer

“RECUPERAR EL CAMÍ DE 
L’AIGUA”
Del 18 de març al 14 d’abril

ESPECTACLE FAMILIAR. 
XUP-XUP 
Divendres, 1 de febrer,         
a les 17.30 h

ACTIVITATS AMBIENTALS 
A L’ESPAI INFANTIL

Activitats per a nens de 4 a 
8 anys:

Súper V
Dijous, 10 de gener, a les 17.15 h

Súper V en acció
Dijous, 17 de gener, a les 17.15 h 



ALTRES SERVEIS

ESPAI INFANTIL 

De dilluns a divendres, de 
17 a 19.30 h
Aquests horaris estan sotme-
sos a canvis, segons les activi-
tats puntuals i els tallers. 

ESPAI D’ADOLESCENTS I 
JOVES

Divendres, de 17 a 19.30 h
Aquests horaris estan sotme-
sos a canvis, segons les activi-
tats puntuals i els tallers. 

ESPAI MULTIMÈDIA

Dimarts i dimecres, de 10 
a 14 h, i de dilluns a diven-
dres, de 17 a 20 h
Aquests horaris estan sotme-
sos a canvis, segons les activi-
tats puntuals i els tallers. 

AULA DE CREACIÓ PER A 
LA GENT GRAN

Dimarts de 10.30 a 12.30 h

PUNT WI-FI

BOOKCROSSING (INTER-
CANVI 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 diumen-
ges, de 9 a 16 h

SERVEIS

Exposició: “Buidem el bosc”
Divendres, de l’1 al 8 de febrer, 
a les 17.15 h

Caixes niu per als ocells del 
bosc 
Dijous, 7 febrer, a les 17.15 h 
Activitat a càrrec de Patrícia 
Rovira

Ciutat de cartró
Experimentació 
Dimarts, 19 de febrer,
a les 17.15 h

Activitats per a nens a partir 
de 9 anys:

ReciclART
Divendres, 15 de febrer,
a les 17.15 h
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FESTA MAJOR                  
D’HIVERN DELS BARRIS 
DE MUNTANYA

Dissabte, 23 de febrer
Per a més informació a
http://veinsdevallvidrera.
blogspot.com/

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

GENER

DJ 3 17 h REBUDA PATGE REIAL

DJ 3 19.30 h CONCERT DE REIS

DEL 7 AL 31 PER L’ART LOCAL

DV 18 17.30 h JORNADA DE JOCS DE TAULA DE VALLVIDRERA

DS 26 11 h BOSCOS URBANS 

MARÇ

DV 1 17.30 h
CARNESTOLTES A VALLVIDRERA AMB JORDI 
CALLAU

DS 9  12.30 h MÚSICA AL PARC, MALVA

DEL 18
AL 12 ABR  

EXPOSICIÓ, RECUPERAR EL CAMÍ DE L’AIGUA

FEBRER

DE L’1 AL 22 EXPOSICIÓ, DRET A VOLAR

DE L’1 AL 8 EXPOSICIÓ, BUIDEM EL BOSC

DV 1 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR, XUP-XUP 

DS 9 10 h
CAMINADA, GESTIÓ DE LA FAUNA AL PARC DE 
COLLSEROLA

DJ 14 17.30 h XERRADA/TALLER: REFLEXOLOGIA INFANTIL 

DS 16 12.30 h MUSICA AL PARC, NOIS

DEL 25 FEB 
AL 15 MAR

EXPOSICIÓ, DONES FORÇA I CANVI

ABRIL

DM 2
17.30 h XERRADA: “ACOMPANYAMENT EMOCIONAL EN 

LA INFÀNCIA”

DV 5 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR, TEMPS DE LLUM

DS 6 9 h CAMINADA, DE CERDANYOLA A NOU BARRIS 

DV 12 19 h CONCERT DELS CLÀSSICS DE VALLVIDRERA
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GENER

DJ 3 17 h PATGE REIAL

DJ 10 17.15 h SUPER V

DV 11 17.30 h JOCS DE SEMPRE

DJ 17 17.15 h SUPER V EN ACCIÓ

DV 18 17.15 h JORNADA DE JOCS DE TAULA DE VALLVIDRERA

DL 21 17.15 h TAULA DE LLUM

DV 25 17.15 h SLIME COMESTIBLE

DM 29 17.15 h OMBRES XINESES

FEBRER

DV 1 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR: XUP-XUP 

DE L’1 AL 8 EXPOSICIÓ: BUIDEM AL BOSC

DJ 7 17.15 h CAIXES NIU PELS OCELLS DEL BOSC

DJ 14 17.30 h XERRADA/TALLER: REFLEXOLOGIA INFANTIL

DV 15 17.15 h RECLART

DL 18 15.15 h TEMPESTA DE PAPER RECICLAT

DM 19 17.15 h CIUTAT DE CARTRÓ

DM 26 17.15 h CREACIÓ DE LA CIUTAT

DJ 28 17.15 h CUSTOMITZEM-NOS, ARRIBA EL CARNESTOLTES

MARÇ

DV 1 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR: CARNESTOLTES

DV 8 17.15 h (DES)VESTIM ALS DIBUIXOS

DJ 14 17.15 h INICIEM-NOS A LA PERCUSSIÓ

DV 15 I 22 17.15 h SCRAPBOOKING

DL 18 15.15 h ENTRE SAL I MASSA 

DJ 21 17.15 h AMB LES MANS A LA MASSA

ABRIL

DM 2 17.30 h
XERRADA: “ACOMPANYAMENT EMOCIONAL EN LA 
INFÀNCIA”

DV 5 17.15 h TALLER DE HENNA

DV 5 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR: TEMPS DE LLUM

DL 8 17.15 h COLORS 

DJ 11 15.15 h FULLES MÀGIQUES 



Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 
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c/ Reis Catòlics, 16-34 · 08017 Barcelona
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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

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


