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INSCRIPCIONS: 
A partir de l’1 d’abril, a les 16 h 

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir de l’1 d’abril, a les 16 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

INSCRIPCIONS AL CENTRE 
A partir de l’1 d’abril, 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.

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                    



TALLERS CULTURALS

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

IL·LUSTRACIÓ CREATIVA  

Dimecres, de 19 a 21 h                                      
Del 24 d’abril al 5 
de juny (6 sessions)                                         
Preu: 38,62 €
A través de diversos jocs i 
dinàmiques, aprendrem a 
millorar el nostre nivell de 
dibuix i color i a crear les nos-
tres pròpies obres originals. 
Tractarem diversos estils, com 
la il·lustració  infantil, l’humor 
o la caricatura, aplicant-la als 
nostres treballs finals.
A càrrec de Ricardo Hermida, 
Sr. Plástiko

DANSA

Dimecres, de 20 a 21.30 h        
Del 24 d’abril al 19 de juny        
Preu: 38,62 €
Taller en el qual podrem desen-
volupar el moviment corporal a 
través d’activitats que incenti-
vin la creativitat, jocs, exercicis 
de musculació, imaginació i 
expressió. 
A càrrec de Viviane Calvitti

ZUMBA FUSIÓ        

Dimarts, de 20 a 21.30 h        
Del 30 d’abril al 18 de juny     
Divendres, de 19.30 a 21 h  
Del 26 d’abril al 14 de juny                                
Preu: 38,62 €                                      
A càrrec de Judit Belenguer

BRIDGE - NIVELL MITJÀ

Dijous, de 17 a 18.30 h            
Del 2 de maig al 20 de juny       
Preu: 38,62 €
Joc de cartes que estimula la 
memòria de manera pràctica 
i amena tot jugant-hi des del 
primer dia. 
A càrrec d’Àngel Cobas, de 
Promobridge

HUMANITATS

PASSEJADES PER 
LA BARCELONA MÉS     
DESCONEGUDA

Dijous, de 17 a 19 h                               
Del 2 de maig al 6 de juny                               
(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 6 
rutes temàtiques, descobrirem 
els racons secrets de la ciutat 
des d’un punt de vista diferent. 
Totes les rutes 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 24 d’abril al 19 juny                     
Preu: 25,75 €
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 d’Air Active

TAITXITXUAN- TXIKUNG 

Dilluns, de 19 a 20 h                 
De 29 d’abril al 17 de juny    
Preu: 22,53 €
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

MILLORA EL DIA A DIA 
AMB MINDFULNESS 

Dilluns, de 20 a 21 h                 
Del 29 d’abril al 17 de juny   
Preu: 22,53 €
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El curs està pensat tant per a 
persones que s’inicien en el 
coneixement de la relaxació, la 
meditació i l’autoconeixement, 
com per aquelles que ja tenen 
alguna experiència prèvia.
Al llarg del curs anirem del 
més físic (la respiració i el cos) 
al més íntim i personal (els 
pensaments i les emocions), 
per a finalitzar en les relacions 
amb les altres persones. 
A càrrec de Carles Guillamon

ESTIRAMENTS 

Dijous, de 19.30 a 20.30 h    
Del 2 de maig al 20 de juny      
Preu: 25,75 €
A càrrec de Viviane Calvitti

IOGUILATES  

Dimecres, de 10 a 11.30 h    
Del 24  d’abril al 19 de juny       
Preu: 38,62 €
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 29 d’abril al 17 de juny    
Preu: 33,80 €
A càrrec de Lina Mariño

PILATES

Dimarts, de 18.30 a 20 h        
Del 30 d’abril al 18 de juny    
Preu: 38,62 €
A càrrec d’Air Active

Dijous, de 20.30 a 21.30 h      
Del 2 de maig al 20 de juny    
Preu: 25,75 €
A càrrec de Lucrecia Guio

TALLERS PER A GENT 
GRAN

IOGA PER A GENT GRAN

Dimarts, de 10.30 a 12 h        
Del 30 d’abril al 18 de juny   
Preu: 35,11 €
A càrrec de Lina Mariño

TALLERS PER A INFANTS

IOGA EN ANGLÈS 

Dimarts, de 17.15 a 18.15 h    
Del 30 d’abril al 18 de juny    
Preu:  25,75 €
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, de 
l’Associació Hammer

KARATE-DO

Divendres, de 17.15 a 18.45 h                                               
Del 26 d’abril al 14 de juny     
Preu: 38,62 €
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 la primavera, concerts al centre cívic. Bona música i de qualitat, en 
un entorn privilegiat com és el parc de Collserola.

OMINIRA

Dissabte, 18 de maig, a les 
12.30h
Ritmes calents i melodies 
refrescants, crits de ràbia i 
alegria, percussions selvàti-

ques i sonoritats misterioses. 
Ominira, que significa llibertat 
en ioruba, es presenta com un 
trio insòlit de guitarra, trompeta 
i electrònica que explora el món 
del dub i del trip-hop ètnic en 
busca d’un nou nínxol musical 
per conquerir... Música poc 
convencional, però fàcil d’es-

“OCELLAM”

Del 15 al 30 d’abril
Aquesta mostra vol aproxi-
mar a les persones visitants 
al món dels ocells i donar a 
conèixer els textos que ens 
han deixat diversos escriptors 
sobre aquests animals. Els 
ocells són motiu d’estudi des 
de l’ornitologia, però també 
són protagonistes de textos, 
cançons i pintures. És el cas de 
Jacint Verdaguer, Josep Maria 
de Sagarra, Josep Carner, Pere 
Quart i Joan Amades.
A càrrec de l’Associació Tan-
tàgora i en col·laboració amb 
la Biblioteca Collserola- Josep 
Miracle.

“ROSTRES DE LA             
MEDITERRÀNIA”

Del 6 al 30 de maig
Proposta artística i participati-
va de la plataforma Stop Mare 
Mortum,  que des del 2015 ha 
convidat artistes gràfics d’arreu 
del món a reflexionar sobre la 
situació que viuen les perso-
nes refugiades que intenten 
arribar a Europa a través de la 
mar Mediterrània. Obres que 
han estat produïdes per ser 

exposades com a conjunt amb 
l’objectiu de sensibilitzar la ciu-
tadania sobre la problemàtica 
que viuen aquestes persones 
en la seva recerca d’asil, amb 
polítiques migratòries europe-
es com a major obstacle per 
salvar la vida de milers de per-
sones que han mort ofegades 
a la Mediterrània.
A càrrec de la plataforma Stop 
Mare Mortum i en col·laboració 
amb la Biblioteca Collserola- 
Josep Miracle

“10è ANIVERSARI DE 
L’ENDERROC DE CAN 
PUJADES”

Del 3 al 28 de juny
D’on venim i cap a on anem? 
Aquesta exposició vol mostrar 
el camí recorregut en 10 anys 
d’història de l’enderroc de la 
Masia de Can Pujades a la 
creació de l’associació que ha 
generat un model de partici-
pació ciutadana i de cohesió 
veïnal referent als barris de 
muntanya. Us convidem a gau-
dir-la, mentre us submergiu en 
la història, els projectes, l’hort 
comunitari, les fires agrícoles. i 
els reptes de futur.
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades
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ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                                                       

LES PRINCESES TAMBÉ 
ES TIREN PETS

Dimarts, 23 d’abril, a les 17.30 h
La veritat de les princeses és 
una breu història basada en el 
llibre Les princeses de veritat 
es tiren pets, que ens serveix 
per conèixer que les dones 
som princeses sense neces-
sitat dels estereotips! Bàsica-
ment les dones tenim pèls, no 
ens agraden sempre els vestits 
de gala i ens tirem pets. Això sí, 
som igual de princeses!
A càrrec de La Boia Teatre

LA CIGALA I LA FORMIGA

Divendres, 3 maig, a les 17.30h

Les quatre estacions d’Antonio 
Vivaldi i un gran arbre com 
a escenografia serveixen de 
fil conductor per explicar la 
història de la Gala, la simpàtica 
cigala cantant, a qui no li agra-
da gaire treballar. Mitjançant 
els titelles i els contes  la 
companyia fa arribar al petit es-
pectador el gust per la música, 
l’amor per la natura i valors tan 
importants com l’amistat i el 
respecte a la diferència. 
Activitat dins del Festival Òpera 
en Ruta del Districte de Sarrià - 
Sant Gervasi
A càrrec de la Petita Brownie

VII FESTA INFANTIL DE LA 
PRIMAVERA 

Divendres, 10 de maig, a les 
17.30 h 
Els espais infantils dels equi-
paments de muntanya tornen 
a unir-se per celebrar la setena 
festa infantil de primavera a 
Collserola. El Casal de Barri 
Can Rectoret serà, aquest any, 
la seu de les activitats. 
Organitzat conjuntament entre 
el CC l’Elèctric, el CC Vázquez 
Montalban i el CB Can Rectoret

coltar i que convida a endins-
ar-se en una esfera espiritual 
en la qual la natura hi té una 
presència inequívoca. 
Intèrprets: Adrià Martí, 
trompeta i electrònica; Alexis 
Rossell,  guitarra i veu i Eric 
Segura, percussió i veu.

ALISON DARWIN

Dissabte, 15 de juny, a les 
12.30h
Una banda nascuda a Barce-
lona que combina l’indie rock 

amb sons dels noranta. A través 
d’una potent veu femenina, les 
lletres de les seves cançons 
comprenen principalment la 
crítica a la societat actual. 
Intèrprets: Laura, veu i guitarra; 
Aleix, baix i Josep, percussió i 
segones veus.
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ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES                                                                                                                                       

PROGRAMACIÓ DE     
L’ESPAI INFANTIL

XERRADES PER A FAMÍLIES

Espai de trobada per intercan-
viar 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.

EL DESENVOLUPAMENT 
PSICOLÒGIC INFANTIL

Dimarts, 14 de maig, a les 
17.30 h
Els nostres fills i filles creixen i 
es fan grans per fora i per dins! 
Conèixer quines són les etapes 
per les quals passen els infants 
durant el seu desenvolupa-
ment psicològic cap a l’edat 
jove i adulta pot resultar de 
gran ajuda per educar. De fet, 
els nens i nenes evolucionen 
gradualment i en paral·lel en 
l’àmbit cognitiu, afectiu, sexual 
i social. Parlarem de com van 
avançant en cada àmbit, això si 
cadascú al seu ritme. 
A càrrec d’Alexandra Mariné 

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

Ciutat de gel.
Sensorial
Dilluns, 20 de maig
Construirem ciutats de gel per 
als animals de l’espai infantil.

Pintem amb la natura.
Aula ambiental 
Dimarts, 4 de juny
Fusionarem el plaer de pintar 
amb materials naturals fent-
ho en un ambient exterior.  
Les obres creades formaran 
part d’una exposició que es 
realitzarà conjuntament amb 
l’espai infantil del Casal de 
Barri Can Rectoret. Dins del II 
Cicle d’Agricultura de Proximi-
tat del districte de Sarrià - Sant 
Gervasi

Transvasaments amb aigua. 
Sensorial
Dilluns, 17 de juny
Jugarem a omplir, buidar, 
passar d’un lloc a un altre... tot 
posant en pràctica la nostra 
motricitat.  

FESTA DE CLOENDA AMB 
BOOMBASTIC KIDS

Divendres, 21 de juny,  a les 
17 h
Aquesta festa de cloenda no us 
deixarà indiferents, Boombas-
tic Kids ens porta una festa 
temàtica amb ritmes caribenys. 

Des de temes clàssics del 
Reggae, fins a la música més 
actual del dancehall. Acompa-
nyats de les seves ballarines, 
aprendrem diversos passos 
de ball i ens ensenyaran com 
funciona una taula de PD 
(punxa-discos). 
A càrrec de Nyahbingi Crew 
Producció.

SERVEIS
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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

Story Cubes. Jocs
Divendres, 26 d’abril
Story Cubes, un joc de daus que 
ens permetrà crear històries.  

La recepta del Leo.
Experimentació
Dimarts, 30 d’abril
El leo, un nen del grup de 
mitjans, ens ensenyarà com ell 
fa les pizzes casolanes. 

Plastilina comestible.
Experimentació
Dijous, 2 de maig
Crearem plastilina comestible a 
partir de diversos aliments.

Papiroflèxia. Experimentació
Dimarts, 7 de maig
Crearem figures en paper 
doblegant-ho sense fer servir 
ni tisores ni cola.

Bombolles grans.
Experimentació
Dijous, 16 de maig
Les bombolles més grans que 
hagis vist mai, vine i fes les teves!

Super V en acció.
Aula ambiental
Divendres, 31 de maig
Tornem a fer escombrada al 
bosc per prevenir possibles 
incendis. 

Pintem amb la natura.
Aula ambiental 
Dimarts, 4 de juny
Fusionarem el plaer per pintar 
amb materials naturals fent-
ho en un ambient exterior.  
Les obres creades formaran 
part d’una exposició que es 
realitzarà conjuntament amb 
l’Espai Infantil del Casal de 
Barri Can Rectoret. Dins del II 
Cicle d’Agricultura de Proximi-
tat del districte de Sarrià - Sant 
Gervasi

Juguem a l’Awalé.
Aula ambiental
Dijous, 6 de juny
Dins del II Cicle d’Agricultura 
de Proximitat del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi, desco-
brirem un joc clàssic africà 
d’arrels agrícoles.

Gimcana plant.
Aula ambiental
Divendres, 7 de juny
Dins del II Cicle d’Agricultura 
de Proximitat del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi

Caixes nius per als ocells del 
bosc. Aula ambiental
Dimarts, 11 de juny
Esbrinarem com els ocells ela-
boren els seus caus. Activitat a 
càrrec de Patrícia Rovira i amb 
la col·laboració de la Fundació 
Aspasim.

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

Creem històries. Jocs
Divendres, 26 d’abril
Entre tots crearem un conte 
utilitzant les cartes, els daus i 
molta imaginació.

Pots de vidre. Aula ambiental
Divendres, 24 de maig

Gimcana plant.
Aula ambiental
Divendres, 7 de juny
Dins del II Cicle d’Agricultura 
de Proximitat del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi, apren-
drem a reconèixer les plantes 
que ens envolten.

Festa de cloenda 
Divendres, 14 de juny
Festa i xerinola per acomia-
dar-nos del temps compartit 
durant el darrer any. 
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ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                              

Activitats gratuïtes. 

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 PUNTUALS A 
L’AULA MULTIMÈDIA 

COM FUNCIONA E-BIBLIO 
Dimarts, 23 d’abril, d’11 a   
12.30 h
Aprendrem a descarregar els 
llibres electrònics de préstec 
de les biblioteques  

INICIACIÓ A LES TAULETES 
Dimecres, 15 i 22 de maig, de 
10 a 11.30 h
Descobreix el món de les tau-
letes. Si no tens tauleta, utilitza 
una de les nostres.  

CONFIGURA EL TEU MÒBIL 
Dimecres, 29 de maig, de 10 a 
11.30 h
Prepararem el mòbil per al 
funcionament diari, i resoldrem 
dubtes del seu ús. 

APLICACIONS ÚTILS  
Dimecres, 5 i 12 de juny,  de 10 
a 11.30 h
Descobrirem aplicacions que 
ens faran la vida més fàcil.

MÚSICA AL MÒBIL 
Dimecres, 19 i 26 de juny,  de 
10 a 11.30 h
Aprendrem a gestionar la músi-
ca al mòbil. 

CÀPSULES MULTIMÈDIA 
PER A INFANTS

Per a nens i nenes                  
de 4 a 8 anys

JUGUEM AMB ELS COLORS
Divendres, 24 de maig, de 17.15 
a 18.15 h
Jugarem i resoldrem els tren-
caclosques barrejant colors.

GIMCANA PLANT 
Divendres, 7 de juny, de 17.15 
a 18.15 h
Dins del II Cicle d’Agricultura 
de Proximitat del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi, apren-
drem a reconèixer les plantes 
que ens envolten. 

Per a nois i noies                     
a partir de 9 anys

CREEM CONTES 
Divendres, 26 d’abril, a les 
17.15 h
Entre tots crearem un conte 
utilitzant les cartes, els daus i 
molta imaginació. 

JUGUEM A ROL 
Divendres, 17 de maig i 7 de 
juny, a les 17.15 h 
Farem un viatge amb la imagi-
nació a mons desconeguts.

JUGUEM A L’AWALÉ
Dijous, 6 de juny, a les 17.15 h 
Dins del II Cicle d’Agricultura 
de Proximitat del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi, desco-
brirem un joc clàssic africà 
d’arrels agrícoles.



SERVEIS 10 / 11

AULA OBERTA DE CREACIÓ PER A LA GENT GRAN                                                                                                              

Activitat gratuïta
Els dimarts, del  30 d’abril al 18 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. 

AULA AMBIENTAL                                                                                          

Activitats gratuïtes

Servei d’educació i informació 
ambiental del districte de Sarrià 
- Sant Gervasi. Situat al Centre 
Cívic Vallvidrera - Vázquez Mon-
talbán, 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 de 
l’1 d’abril, presencialment o per 
Internet a: https://ccvazquezmon-
talban.inscripcionscc.com

LA NIT DELS RATOLINS

Divendres, 24 de maig,            
a les 19.30h
Sessió familiar de descoberta 
dels micromamífers que habi-
ten Collserola (ratolins, musa-
ranyes i talpons). Us convidem 
a participar-hi, farem un taller, 
una xerrada divulgativa i una 
passejada pel bosc...
Coorganitzat amb el  Consorci 
Parc de Collserola
A càrrec d’Alfons Raspall, tècnic 
del Consorci del Parc Natural 
de Collserola (CPNSC)

 
LA VALL DE SANT JUST, EL 
SEU PATRIMONI I RESTES 
DEL SEU PASSAT AGRÍCOLA

Dissabte, 1 de juny, a les 9 h
Can Cuiàs, Can Merles, Can 
Fatxó, Can Baró, Coll del Portell, 
Mina Juanita, algunes fonts de la 
Vall i restes dels antics  conreus 
de la Vall, tot abandonat per la 
gran gelada del febrer de 1956. 
Activitat dins del II cicle d’agri-
cultura de proximitat del districte 
de Sarrià - Sant Gervasi.
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades 

2050: PAISATGES DE 
COLLSEROLA MODELATS 
PEL CANVI CLIMÀTIC 

Dissabte, 8 de juny, a les 10 h
Com pot afectar el canvi climàtic 
al paisatge actual, què podem fer 
per evitar-ho i per adaptar-nos-hi.. 
I si la temperatura puja 2 graus? i 
si deixa de ploure? i si augmenten 
els incendis? i si puja molta gent 
buscant aire net? Sortida interpre-
tada per reflexionar sobre el futur 
del nostre entorn. Coorganitzat 
amb el  Consorci Parc de Collse-
rola. Activitat dins del II cicle 
d’agricultura de proximitat del 
districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
A càrrec de Patrícia Rovira, 
biòloga, educadora ambiental i 
especialitzada en sostenibilitat

XERRADES

“L’ÚS NO POT MALMETRE 
EL RECURS”

Dissabte, 6 abril, a les 10.30 h
Viure a tocar d’un parc natural 
és un privilegi però no sem-
pre som prou conscients dels 
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beneficis que ens aporta la na-
tura, com tampoc de l’impacte 
de les nostres accions. Vine a 
conèixer els detalls del valor 
ecològic de la serra, les últimes 
dades de freqüentació i el per 
què de les noves mesures de 
regulació. Coorganitzat amb el  
Consorci Parc de Collserola
A càrrec de Marian Navarro, 
tècnica del Consorci del Parc 
Natural de Collserola (CPNSC)

“LES ABELLES I LA VELUTINA” 

Dijous, 6 de juny, a les 19.30 h
Xerrada sobre l’apicultura, les 
abelles en general i de l’espècie 
de vespa invasora velutina, 
identifica ció i ruscs, normativa... 
Activi tat dins del II cicle d’agri-
cultura de proximitat del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi.
A càrrec de Jaume Cambra, 
professor de botànica de la UB 
i apicultor.

TALLERS PER A PÚBLIC 
GENERAL

Activitats gratuïtes
Cal inscripció prèvia a partir de 
l’1 d’abril, presencialment o per 
Internet a: https://ccvazquezmon-
talban.inscripcionscc.com

TALLER DE COMPOSTATGE 

Dissabte, 4 maig, a les 10 h
No sabeu què fer amb les restes 
d’orgànica que genereu a casa 
i al jardí? Si esteu actuant i am-
pliant el verd urbà a horts, patis, 
terrats, cobertes verdes, solars 
i altres espais d’oportunitat, i 
si voleu millorar la gestió dels 
vostres residus, us convidem 
el proper dissabte 4 de maig a 
una sessió formativa d’autocom-
postatge. A més, podreu obtenir 
un compostador de jardí (en 
cessió) per començar a posar en 
pràctica tots els coneixements 
de la sessió. Un temps després 
de la instal·lació del composta-

dor es realitzaran dues visites 
tècniques de seguiment per al 
seu correcte funcionament.
A càrrec de Joan Solé, de Roada
 

INICIACIÓ A L’HORTICULTURA 

Dissabte, 15 juny, de 9 a 13 h
En aquest taller baixarem als 
horts de la Fundació Aspasim 
i coneixerem el seu projecte, 
també col·laborarem en les 
tasques habituals com lligar 
tomaqueres, treure les males 
herbes i fer control del galliner, 
després esmorzarem a l’ombra 
i per acabar farem la sembra. 
Activitat dins del II cicle d’agri-
cultura de proximitat del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi.
A càrrec de la Fundació Aspasim

INICIACIÓ A L’HORTICULTURA 

Dissabte, 29 juny, de 9 a 13 h
En aquest taller baixarem als 
horts de la Fundació Aspasim 
i coneixerem el seu projecte, 
també col·laborarem en les 
tasques habituals com lligar 
tomaqueres, treure les males 
herbes i fer control del galliner, 
després esmorzarem a l’ombra 
i per acabar farem la sembra. 
Activitat dins del II cicle d’agri-
cultura de proximitat del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi.
A càrrec de la Fundació Aspasim

ACTIVITATS AMBIENTALS 
A L’ESPAI INFANTIL 

ACTIVITATS PER A          
INFANTS  DE 4 A 8 ANyS

Pintem amb la natura.
Dimecres, 4 de maig. 17.15 h
Super V en acció.
Divendres, 31 de maig. 17.15 h
Gimcana plant.
Divendres, 7 de juny. 17.15h
Caixes nius per als ocells del 
bosc.
Dimarts, 11 de juny. 17.15 h

ACTIVITATS PER A INFANTS 
A PARTIR DE 9 ANyS

Pots de vidre.
Divendres, 24 de maig. 17.15 h 
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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

13a EDICIÓ DE LA FIRA 
AGRÍCOLA DE COLLSEROLA

Diumenge, 5 de maig
Organitzada per la Cooperativa 
de Consum Ecològic Can Puja-
des. Per a més informació:
canpujades.org 

LA FAM NO FA VACANCES

Del 17 al 22 de juny
Ens sumem a la campanya de 
recollida d’aliments del Banc 
d’Aliments de Barcelona i per 
a entitats necessitades. Durant 
aquesta setmana al centre hi 
haurà unes caixes on podràs 
portar aliments com oli, llegum, 
llaunes... 

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
Grup Muntanyenc Collserola
AMPA CEIP Nabí
AMPA EBM La Puput

CALAIX DE LES ENTITATS

Super V en acció.
Divendres, 31 de maig. 17.15 h
Juguem a l’Awalé.
Dijous, 6 de juny. 17.15 h 

Gimcana plant.
Divendres, 7 de juny. 17.15 h
Caixes nius per als ocells del 
bosc.
Dimarts, 11 de juny. 17.15 h



CALENDARI

ABRIL

DEL 15
AL 30

EXPOSICIÓ “OCELLAM”

DS 6 10.30 h XERRADA: “L’ÚS NO POT MALMETRE EL RECURS”

DM 23 17.30 h
ESPECTACLE FAMILIAR “LES PRINCESES TAMBÉ 
ES TIREN PETS” 

JUNy

DEL 3
AL 28

EXPOSICIÓ, “10è ANIVERSARI DE L’ENDERROC DE 
CAN PUJADES”

DS 1  9 h CAMINADA, LA VALL DE SANT JUST

DJ 6  19.30 h XERRADA: “ABELLES , LA VELUTINA” 

DS 8 10 h
CAMINADA “2050: PAISATGES DE COLLSEROLA 
MODELATS PEL CANVI CLIMÀTIC”

DS 15  9 h TALLER INICIACIÓ A L’HORTICULTURA 

DS 15  12.30 h CICLE DE MÚSICA: ALISON DARWIN 

DV 21 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR, BOOMBASTIC KIDS

DS 29  9 h TALLER INICIACIÓ A L’HORTICULTURA 

MAIG

DV 3
17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR “LA CIGALA I LA           

FORMIGA”

DS 4 10 h TALLER DE COMPOSTATGE 

DEL 6 AL 30 EXPOSICIÓ “ROSTRES DE LA MEDITERRÀNIA” 

DV 10 17.30 h VII FESTA DE LA PRIMAVERA A COLLSEROLA 

DM 14 17.30 h
XERRADA: “EL DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC 
INFANTIL” 

DS 18 12.30 h CICLE DE MÚSICA.OMINIRA

DV 24 19.30 h CAMINADA LA NIT DELS RATOLINS
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ABRIL

DM 23 17.30 h
ESPECTACLE FAMILIAR “LES PRINCESES TAMBÉ 
ES TIREN PETS” 

DV 26 17.15 h JOC DE CREACIÓ D’HISTÒRIES

DV 26 17.15 h STORY CUBES

DM 30 17.15 h LA RECEPTA DEL LEO

MAIG

DJ 2 17.15 h PLASTILINA COMESTIBLE 

DV 3 17.30 h ESPECTACLE INFANTIL “LA CIGALA I LA FORMIGA”  

DM 7 17.15 h PAPIROFLÈXIA

DV 10 17.30 h FESTA DE LA PRIMAVERA A COLLSEROLA

DM 14 17.30 h
XERRADA: “EL DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC 
INFANTIL”

DJ 16 17.15 h BOMBOLLES

DV 17 17.15 h JUGUEM A ROL 

DLL 20 17.15 h CIUTAT DE GEL

DV 24 17.15 h POTS DE VIDRE

DV 24 17.15 h JUGUEM AMB ELS COLORS: MULTIMÈDIA

DV 31 17.15 h SÚPER V EN ACCIÓ

JUNy

DM 4 17.15 h PINTEM AMB LA NATURA

DJ 6 17.15 h JOC AWALÉ

DV 7 17.15 h GIMCANA PLANT

DV 7 17.15 h JUGUEM A ROL 

DM 11 17.15 h CAIXES NIU PER ALS OCELLS DEL BOSC 

DV 14 17.15 h COMIAT DE FEM COLLA

DLL 17 17.15 h TRASVASSAMENTS AMB AIGUA

DV 21 17.30 h BOOMBASTIC KIDS



Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 
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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
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