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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, l’informem que les dades formen 
part d’un fitxer responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L. amb la finalitat de gestionar-ne la relació. Les seves dades seran 
conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L’usuari té el 
dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, recti-
ficació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica ludic3@ludic3.cat o al domicili 
social situat al c. Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L.
(www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és ludic3@ludic3.cat.

Gestió tècnica: LÚDIC 3 SCCL
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TALLERS PUNTUALS A L’AULA AMBIENTAL    Activitats gratuïtes

INSCRIPCIONS PER INTERNET : A partir de l’11 de juny, a les 10 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ccivic/families.xml
INSCRIPCIONS AL CENTRE: A partir de l’11 de juny, a les 10 h

MICROJARDINS DE CACTUS 
I PLANTES CRASSES                                         

Dimarts, 2 de juliol ,a les 18.30 h                         

Voleu fer els vostres jardinets? 
En un pot de vidre, hi farem un 
preparat de terra especial per 
a cactus, barrejant diferents 
gramatges de grava i terra, i 
després farem una composició 
amb esqueixos de cactus dife-
rents. El material anirà a càrrec 
de cada participant. Cal inscrip-
ció prèvia.
A càrrec de Sembra Natura

IOGA A LA NATURA                                   

Divendres, 5 de juliol, a les 10 h                         

Vols passar un mati diferent? 
Acompanya’ns a fer una ruta per 
la muntanya de Collserola amb 
una sessió de ioga teràpia a l’aire 

lliure on, a través de la pràctica 
de ioga i una meditació guiada, 
connectarem amb el nostre cos 
i buscarem arribar a un estat de 
calma. No us oblideu de portar la 
vostra màrfega i roba còmoda! 
Cal inscripció prèvia.
A càrrec de Santosha Yoga y Te-
rapia

FES LA TEVA ESPELMA                  
CASOLANA!                                          

Dimarts, 9 de juliol a les 18.30 h                         

Aprendrem a fer espelmes sòlides 
ecològiques de manera artesana. 
Parlarem de la composició de les 
espelmes industrials i elabora-
rem les nostres pròpies espelmes 
aprofitant oli usat i personalit-
zant-les amb les aromes i deco-
racions que més ens agradin.  El 
material anirà a càrrec de cada 
participant. Cal inscripció prèvia.
A càrrec de ZeroWaste BCN

ESPAI MULTIMÈDIA

TALLERS PUNTUALS                                         

Dimecres, 3 de juliol, de 10 a 11.30 h
Aplicacions Android per viatjar 

Dimecres, 10 de juliol, de 10 a 11.30 h
Viu l’estiu amb aplicacions 
Android, aplicacions senzi-

lles que ens permetran gaudir 
més de l’estiu

Dimecres 17 de juliol,  de 10 a 11.30 h
Llibres per a tauletes i llibres 
electrònics

Dimecres 24 de juliol,  de 10 a 11.30 h
Coneix el programari lliure: 
Gimp, OpenOffice, Audacity...

ACTIVITATS PER A INFANTS I ADOLESCENTS

Aquest estiu l’Espai infantil ofereix una nova proposta de casal. 
De 17 a 19.30 h l’espai infantil romandrà obert oferint d’aquesta manera 
un servei gratuït de casalet per als infants i famílies.
El que pretenem amb aquest nou servei és oferir a infants i famílies una 
alternativa per a les tardes d’estiu, tot donant una resposta a les neces-
sitats de les famílies del barri a partir d’activitats de lleure com a con-
tinuïtat del projecte que es du a terme durant tot l’any a l’Espai infantil.   
L’activitat que proposem va destinada a nens i nenes des dels primers 
mesos fins als 13 anys. Per poder acollir totes les edats i atendre les 
necessitats i els interessos de cada franja, el calendari setmanal està 
plantejat de la següent manera: 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

17 a 
19.30 h

Menuts 
0-3

Mitjans i
grans

Menuts 
0-3

Mitjans i
grans

Mitjans i
grans

SERVEIS

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. 

PUNT WI-FI                                   

BOOKCROSSING                                 
(INTERCANVI DE LLIBRES)                                          

PUNT VERD                                   

CESSIÓ I/O LLOGUER D’ESPAIS                                   

Consulteu-ne les condicions al 
mateix centre.

CÍVIC BAR                                         

De dilluns a divendres, de 9 a 20 h, 
i dissabtes i diumenges, de 9 a 16 h



ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIÓ

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS PER INTERNET
A partir de l’11 de juny, a les 10 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ccivic/families.xml

INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir de l’11 de juny de juny, 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.

MÚSICA AL PARC DE COLLSEROLA                   Activitats gratuïtes

TALLERS CULTURALS

TRIO AMORIA                            

Dijous, 4 de juliol, a les 19 h               

Recorregut per la música de 
Mèxic , Brasil, Argentina, Anda-
lusia i de Catalunya, passant per 
ritmes diversos como la bossa 
nova, el bolero i el huapango.
Intèrprets: Teresa Rojas a la veu, 
Violeta Paulina Sánchez al violí i 
Raúl Sandin a la guitarra.

PIERRE-ARNAUD TRIO                                                              

Dijous, 11 de juliol, a les 19 h                       

Un viatge musical amb les me-

lodies més emblemàtiques del 
jazz i la chanson française. Afici-
onat incondicional del guitarrista 
Django Reinhardt, Pierre reprèn 
un repertori eclèctic interpretat 
amb swing i energia. De Frank 
Sinatra a Johnny Cash, passant 
per Edith Piaf i Chuck Berry, 
porta al seu terreny una gran di-
versitat d’estils musicals. Figura 
habitual de l’escena barcelonina, 
ofereix una meticulosa selecció 
musical interpretada amb un se-
gell molt personal. 
Formació: veu i guitarra: Pierre 
Arnaud; trompeta: Nicolas Ru-
golino; contrabaix: Juan Carlos 
Buchan 

DE TU A TU                                         

Dijous 18 de juliol, a les 19 h                        

De Tu a Tu és un grup que sor-
geix de les ganes de reproduir 
temes propis en acústic i també 
algunes versions en català i en 
anglès. Una formació musical 
molt propera a qui agrada en-
trar en la complicitat del públic. 

Com el nom indica, de tu a tu, 
una cosa senzilla plena d’il·lu-
sió per la música i per la vida 
en general, amb més d’una se-
tantena de concerts en la seva 
trajectòria artística, passant per 
multituds de sales i locals de tot 
Catalunya. 
Formació: Gerard Español a la 
guitarra i la veu, Joan Giralt a la 
guitarra i la veu, Oriol Piqué al 
baix,  Pau Oliva al teclat i  Jordi 
Fàbregas a la bateria.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA FUSIÓ                                         

Dimarts, de 20 a 21.30 h
Del 2 al 23 de juliol
Preu: 19,31 €                                

A càrrec de Judit Belenguer

HUMANITATS

PASSEJADES PER LA                
BARCELONA DELS LLIBRES                                         

Dijous, de 18.30 a 20.30 h 
Del 4 al 25 de juliol 
Preu: 25,75 €                                

Amb aquest curs descobrirem la 
cara més literària de Barcelo-
na. La Ciutat Comtal ha estat una 
font d’inspiració inesgotable per a 
molts escriptors de renom que 
l’han convertida en un personatge 
més de les seves obres. Autors tan 
diversos com Miguel de Cervan-
tes, Àngel Guimerà, Carlos Ruiz 
Zafón i Vázquez Montalbán seran 
alguns dels protagonistes de les 
nostres passejades.
A càrrec d’Alba Casaramona 

AIR CAMP                                        

Dimecres, de 19 a 20 h
Del 3 al 24 de juliol
Preu: 12,87 €                                

Entrenament personal per a la 

resistència i la força, tonifica i agi-
litza les estructures corporals de 
forma eficaç i motivant en els es-
pais verds que ens envolten.
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air Active

FITNESS HIPOPRESSIU                                            

Dimecres, de 20 a 21 h
Del 3 al 24 de juliol
Preu: 12,87 €                                                  

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

TAITXITXUAN- TXIKUNG                                          

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 al 22 de juliol
Preu: 12,87 €                                 

Disciplina marcial en la qual 
s’aprèn a canalitzar l’energia, mi-
llorar la respiració i desenvolupar 
el to muscular a través de movi-
ments lents i  respiració realitzats 
de forma contínua.
A càrrec d’Acció Sant Martí

IOGUILATES                                           

Dimecres, de 10 a 11.30 h
Del 3 al 24 de juliol
Preu: 19,31 €                                                

Enforteix, flexibilitza i tonifica tota 
la musculatura corporal, afina i 
reforça la zona abdominal mitjan-
çant 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 al 22 de juliol 
Preu: 19,31 €                                

A càrrec de Lina Mariño

PILATES                                          

Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Del 4 al 25 de juliol
Preu: 12,87 €                              

A càrrec d’Air Active 

“SOBIRANIA ALIMENTÀRIA”                                           

De l’1 al 26 de juliol                                

Saps quants pagesos i pageses hi 
ha a Catalunya? Coneixes quina 
és la situació de la dona al món ru-
ral? Tens idea de quanta superfície 
de cultius ecològics hi ha a Cata-
lunya? L’exposició “Arran de Terra. 
Indicadors de Sobirania Alimentà-
ria” dóna a conèixer els resultats 
d’una recerca realitzada des d’Ar-
ran de Terra i Entrepobles, que té 
l’objectiu de diagnosticar la situ-
ació actual del sistema alimentari 
de Catalunya, des de la perspecti-

va de la Sobirania Alimentària. 
A càrrec de l’Associació Arran de 
Terra i l’Associació Entrepobles  

CAMINADES                                                         Activitats gratuïtes

INSCRIPCIONS PER INTERNET
A partir de l’11 de juny, a les 10 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ccivic/families.xml
INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir de l’11 de juny, a les 10 h

EL RASTRE DELS NOSTRES       
VEÏNS                                         

La fauna dels entorns 
habitats de Collserola                                                          
Dissabte, 6 de juliol, a les 9 h                         

Ocells, rosegadors, insectes... 
fins a porcs senglars habiten als 
voltants dels carrers i places on 
viuen els veïns i veïnes de Coll-
serola. Compartim l’espai i ens 
ajudem, o no tant. Descobrim els 
hàbits d’aquests veïns salvatges 
i aprenem a conviure amb ells 
de la manera respectuosa. Ore-
netes, eriçons, abelles i papallo-
nes, esquirols, ratpenats, conills 
i abellerols. Veurem  petjades, 
marques d’alimentació (pinyes i 
fruits rosegats, closques d’ous, 
bolets), parts d’animals (plomes, 
ossos, pèl), animals morts o mu-
des de pell, nius, caus i llits, que 
ens permetran identificar la vida 
del bosc. 
A càrrec de Patrícia Rovira, biòlo-
ga, educadora ambiental i espe-
cialitzada en sostenibilitat

CAMINADA DE CAPVESPRE 
A SANT PERE MÀRTIR I  
PASSEIG DE LES AIGÜES                                         

Dimarts, 16 de juliol, a les 20 h                         

Sant Pere Màrtir i passeig de 
les Aigües. Aprofitant la  darrera 
llum del dia identificarem alguns 
del vegetals més representatius 
de la flora de Collserola. sota la 
llum de la lluna plena, escoltarem 
alguns dels animals que fan vida 
de nit i gaudirem de les vistes 
identificant els punts més desta-
cats del paisatge natural i urbà.
A càrrec de Joan Solé

PASSEJADA PELS ENTORNS 
DEL TIBIDABO                                          

Dissabte, 20 de juliol, a les 9 h                         

Itinerari circular d’uns 8 quilòme-
tres que fa la volta a la muntanya 
del Tibidabo i que permet gau-
dir del contrast entre el vessant 
frondós i l’obaga plena de fonts i 
d’espais tan frescals com  la re-
serva natural de la font groga, i el 
vessant barceloní amb les vistes 
cap a la ciutat i el mar. 
A càrrec de l’Associació Collse-
rola Verda


