
ACTIVITATS
I TALLERS
CULTURALS

Centre Cívic Vallvidrera
Vázquez Montalbán

De setembre a novembre de 2020



HUMANITATS
 

PASSEJADES PER 
LA BARCELONA MÉS             
DESCONEGUDA
Dijous, de 17 a 19 h
De l’1 d’octubre al 5 de
novembre (6 sessions)
Preu: 51,11 €
A través de sis rutes temàti-
ques descobrirem els racons 
secrets de la ciutat que no 
apareixen a les guies, que 
sovint passen desapercebuts 
i que fan de Barcelona una 
ciutat única i fascinant.
A càrrec d’Alba Casaramona

 
EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA FUSIÓ     
Dimarts, de 20 a 21.30 h
Del 29 de setembre al 17 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 51,11 €
Expressa’t a través del moviment 
amb una proposta de ball que 
fusiona estils com com el funk, 
hip-hop, jive, club, jazz, salsa, 
balls llatins i, fins i tot, dansa del 
ventre, juntament amb patrons 
d’aeròbic fàcils de seguir!
A càrrec de Judit Belenguer
 

RECURSOS
 

BRIDGE: EXERCITA LA 
TEVA MENT
Dijous, de 18 a 19.30 h

De l’1 d’octubre al 19 de no-
vembre (8 sessions)
Preu: 51,11 €
Millora la teva memòria, la con-
centració i l’habilitat per resoldre 
dificultats amb aquest joc de 
cartes i, alhora, esport olímpic.
A càrrec d’Àngel Cobas, de 
Promobridge
 

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

INICIACIÓ AL TRAIL          
RUNNING
Divendres, 18.30 a 20 h
Del 2 d’octubre al 20 de
novembre (6 sessions)
Preu: 38,33 €
El trail running és un esport de 
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Seguint les mesures sanitàries per a la prevenció de la covid-19, abans d’accedir al centre se us prendrà la 
temperatura, cal portar mascareta, aplicar-se hidrogel, mantenir la distància de seguretat i seguir les indica-
cions del personal del centre. No es podrà compartir material i, en cas que calgui, cadascú haurà de portar 
la seva pròpia estoreta.

INSCRIPCIONS:
A partir de dilluns 7 de setembre, a les 16 h
Per Internet: ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
Inscripcions presencials: 
De dilluns a divendres, de 16 a 21 h
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h

El pagament dels cursos es farà en el moment de la inscripció. El centre es reserva el dret de suspendre les 
activitats que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites.
Reducció dels imports als cursos: informeu-vos-en al mateix centre.

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o pel fet que qualsevol autoritat governamental no 
permeti el desenvolupament presencial de l’activitat a la qual s’hagi inscrit l’alumnat (atès que aquesta cir-
cumstància pot restringir l’accés a l’equipament), el centre podrà adaptar aquesta activitat perquè es pugui 
realitzar en format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. 
Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

INSCRIPCIONS I MESURES                                                                                                                                    

TALLERS PER A PÚBLIC GENERAL



carrera que es practica en plena 
natura i que requereix obrir els 
nostres sentits per connectar 
amb l’entorn que ens envolta. 
Aquest taller et permetrà adqui-
rir els coneixements necessaris 
per realitzar una sortida de 
trail per la muntanya com el 
sentit de l’orientació, els primers 
auxilis, el material i equipament 
adequat i el respecte cap al 
medi natural. En definitiva, es 
tracta d’un taller per posar-te en 
forma, transmetre la passió per 
la muntanya i gaudir dels magní-
fics paratges de Collserola. Les 
sortides poden variar en funció 
del temps o altres condicions.
A càrrec de Ferran Blanco, de 
KILOMETREZERO
 

AIR CAMP: ENTRENAMENT 
FUNCIONAL 
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 30 de setembre al 18 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 34,07 €
Millora la coordinació, la força 
i la resistència amb aquest en-
trenament intensiu i funcional 
practicat en grup, però adaptat 
a les teves capacitats. Tonifica-
ràs el cos amb exercicis tant a 
interiors com a l’aire lliure.
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air 
Active
 

FITNESS HIPOPRESSIU
Dimecres, de 20 a 21 h
Del 30 de setembre al 18 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 34,07 €
Un entrenament específic per 
tonificar el cos i enfortir el sòl 
pelvià, alhora que millora la 
musculatura estabilitzadora de 
la columna vertebral.
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air 
Active

 

TAITXITXAN-TXIKUNG     
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
De 28 de setembre al 16 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 29,81 €
Disciplina marcial que ens en-
senya a coordinar la respiració 
realitzant seqüències de movi-
ments lents de forma contínua, 
de manera que millora el to 
muscular del nostre cos.
A càrrec d’Acció Sant Martí
 

IOGUILATES            
Dimecres, de 10.15 a 11.45 h
Del 30 de setembre al 18 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 51,11 €
Enforteix i tonifica la muscula-
tura corporal, especialment la 
zona abdominal, amb exercicis 
relaxats per millorar la flexibili-
tat i corregir els nostres hàbits 
posturals.
A càrrec de Lucrecia Guio Leiman
 

IOGA
Dilluns, de 17.30 a 19 h
Del 28 de setembre al 16 de 
novembre (7 sessions)
Preu: 44,72 €
A càrrec de Lina Mariño

PILATES 90’
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Del 29 de setembre al 17 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 51,11 €
A càrrec de Juliette Zimel, d’Air 
Active
 

PILATES 60’
Dijous, de 20 a 21 h
De l’1 d’octubre al 19 de
novembre (8 sessions)

Preu: 34,07 €
A càrrec de Lucrecia Guio Leiman
 

TALLERS PER A GENT 
GRAN
 

IOGA PER A GENT GRAN
Dimarts, de 10.30 a 12 h
Del 29 de setembre al 17 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 51,11 €
A càrrec de Lina Mariño
 

ACTIVA’T A PARTIR DELS 60 
Dimecres, de 12.15 a 13.15 h
Del 30 de setembre al 18 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 34,07 €
Activa’t de manera suau amb 
estiraments i elements que 
combinen ioga i pilates. Un 
taller per a majors de 60 on, a 
partir de diferents tècniques de 
respiració conscient, flexibilit-
zarem i tonificarem el nostre 
cos dins dels límits de cadascú.
A càrrec de Lucrecia Guio Leiman
 

TALLERS PER A INFANTS

KARATE-DO
Per a nens i nenes a partir de 
5 anys
Divendres, de 17.15 a 18.45 h
Del 2 d’octubre al 13 de
novembre (7 sessions)
Preu: 35,19 €
Una disciplina marcial d’origen 
japonès que contribueix al 
desenvolupament físic i mental 
dels nens i nenes. En aquest 
taller deixarem de banda la 
vessant competitiva per cen-
trar-nos en els beneficis de la 
pràctica tradicional. 
A càrrec d’Acció Sant Martí
 
 

TALLERS CULTURALS
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Les activitats culturals estaran subjectes a un aforament limitat que compleixi amb les mesures de 
seguretat sanitàries.

EXPOSICIONS                                                                                                                                                                                                    

CICLE DE MÚSICA                                                                                                                                                                                                    

MERAKI DUET
Dissabte 10 d’octubre, a les 
12.30 h
Aquest duet musical sorgeix 
de les ganes de dos alumnes 
del Taller de Músics - ESEM 
per portar temes clàssics del 
jazz en format saxo tenor - 
guitarra. La proposta pren 

referències dels grans duets 
de la història del jazz, com 
per exemple Zoot Sims & Joe 
Pass, i de grans solistes i com-
positors com Duke Ellington i 
Billie Holiday. Meraki Duet és 
swing lliure i sense complicaci-
ons, recuperant la tradició amb 
esperit fresc. 
Marina Vinent, guitarra elèctri-
ca, i Marc Urrutia, saxo tenor

“ESPAIS D’ART: NATURA, 
CULTURA I PAISATGE”
Del 7 al 30 de setembre
Exposició que mostra diferents 
intervencions realitzades per 
l’Associació Land Art de Cata-
lunya (LAAC) . Recull d’instal-
lacions efímeres i permanents 
realitzades amb materials 
naturals diversos (pedra, terra, 
aigua, fang...) per reflexionar 
sobre la conservació del patri-
moni històric i natural.
A càrrec del CDRE  del Con-
sorci del Parc de la Serra de 
Collserola

“RACONS DE VALLVIDRERA”
Del 5 al 30 d’octubre
Dibuixos que ens mostren 
les belles projeccions de llum 
durant els dies freds de gener 
i que inclouen les façanes, els 
terrats o els replecs de Vallvi-
drera. Racons on es reflecteix 
la llum obliqua de l’hivern i 
ens descobreixen escales 
que toquen el cel, pendents i 
horitzons. 
A càrrec de Pablo Mieres

“TREBALLEM PER UNA 
ENERGIA SOSTENIBLE” 
Del 5 al 27 de novembre
Aquesta exposició vol donar a 
conèixer les actuacions sobre 
estalvi i eficiència energètica que 
es poden dur a terme individual-
ment en àmbits com l’ús d’elec-
trodomèstics, la il·luminació, la 
climatització i el transport per 
a reduir les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle i contribuir 
a la lluita contra el canvi climàtic. 
Exposició inscrita en el marc del 
Pacte dels Alcaldes pel Clima i 
l’Energia, promogut per la Unió 
Europea i que involucra les autori-
tats locals i la seva ciutadania en 
la lluita contra el canvi climàtic.
A càrrec de la Diputació de 
Barcelona.

Entrada gratuïta amb reserva prèvia a ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
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PASSEJADES                                                                                                                                                            

COLLSEROLA, MOBILITAT 
SOSTENIBLE?
Moure’s a peu, bici o cotxe
Divendres 18 setembre, a les 17 h
Les muntanyes de Collserola són 
un atractiu per als milers de per-
sones que viuen al seu voltant. 
Ens movem amb transports pú-
blics, amb cotxe i altres vehicles, 
i darrerament la bicicleta és per 
tot arreu del parc. Per gaudir de 
l’entorn, anar a peu és l’opció 
més recomanable. Són molts els 
mitjans de transport que es tro-
ben, que deixen empremta i que 
han de conviure a la muntanya. 
Descobrim la mobilitat sostenible 
al parc, la regulació de la bici i les 
mesures que protegeixen la natu-
ra dels impactes de la mobilitat.
A càrrec de Patrícia Rovira, 
biòloga i educadora ambiental, 
especialitzada en sostenibilitat. 
En col·laboració amb el Centre 
d’Informació del Consorci del 
Parc de la Serra de Collserola. 
Activitat emmarcada en la Set-
mana Europea de la Mobilitat 
Sostenible i Segura.

VISITEM ESPAIS DE    
CONSUM RESPONSABLE
Quin paper tenen les dones al 
món rural?
Dissabte 17 d’octubre, a les 9 h
Farem una volta circular comen-
çant per Vil·la Joana per explicar 
el projecte Xarxa Horts de 
Collserola. Visitarem el proveïdor 
de la cooperativa Cal Mandó i 
el projecte de recuperació de la 
gallina autòctona. Passarem per 
l’antic Mercat de Vallvidrera on 
es duran a terme els Projectes 
Mercat de Pagès 2.0 i Cuina’m. 
Acabarem a l’hort de Can Puja-
des per conèixer el projecte de 
l’espai mediambiental i pedagò-
gic, l’hort comunitari, la planta de 
compostatge, l’espai de suport a 
les abelles silvestres i el projecte 
d’estabulació transhumant.
A càrrec de la Cooperativa de 
Consum Can Pujades
Activitat emmarcada en el Dia 
Internacional de les Dones 
Rurals i el Dia Mundial de 
l’Alimentació

EL PAS DEL GLÒRIA PER 
COLLSEROLA
El Gloria i altres fenòmens 
climàtics 
Dissabte 14 de novembre, a 
les 9 h
Altes temperatures, pluges tor-
rencials i altres fenòmens com la 
borrasca Glòria afectaran la ser-
ra, els paisatges i habitants. Ruta 
per diferents ambients sensibles 
als efectes del canvi climàtic. 
A càrrec de Patrícia Rovira, 
biòloga i educadora ambiental, 
especialitzada en sostenibilitat. 
En col·laboració amb el Centre 
d’Informació del Consorci del 
Parc de la Serra de Collsero-
la. Activitat emmarcada en la 
Setmana de la Ciència

AIXOPLUC
Dissabte 7 de novembre, a les 
12.30 h
Aixopluc és un projecte 
musical que neix de les valls i 
les muntanyes de la Garrotxa. 
Agnès Algueró, que prové del 

pop intimista, i Martí Espunya, 
amb una vessant reggae, són 
els dos integrants del grup. 
La guitarra, el piano i les dues 
veus ens endinsen en un 
univers de cançons pròpies 
que ens parlen de naturalesa i 
d’amor.

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia a partir del 7 de setembre a:
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
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XERRADES                                                                                                                                                                       

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

XERRADA PER A FAMÍLIES: 
LES VACUNES A DEBAT
Dimecres 16 de setembre, a 
les 17.30 h
Vine i participa en aquesta 
xerrada oberta on podràs 
plantejar tots els teus dubtes 

amb un expert en la matèria, a 
més de conèixer l’origen de les 
vacunes, la seva seguretat i els 
possibles efectes secundaris, 
l’impacte sobre la salut pública 
i la relació entre la despesa i 
l’estalvi preventiu.
A càrrec del CAP Sarrià

ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                                                                   

Entrada gratuïta amb reserva prèvia a ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

Els espectacles es realitzaran a l’exterior del centre cívic amb les mesures de seguretat indicades per 
les autoritats sanitàries.

VIATGERA.                            
TEATRE GESTUAL
Divendres 2 d’octubre, a les 
17.30 h
Espectacle familiar de teatre 
gestual universal, amb projec-
cions i música: clarinet en viu 
i gravacions de jazz original i 
versions. Una proposta amb 
molt d’humor creada des d’una 
mirada que es deslliga dels 
rols passius i de cures que 
se’ls atribueixen a les dones 
grans. 
A càrrec de la Cia. La Salada 
Teatro, de l’Associació Cultural 
Dones amb Impuls Creatiu. 
Amb motiu del Dia Internacional 
de la Gent Gran

SÒMINES DE L’ÀRTIC. 
MÚSICA I DANSA
Divendres 23 d’octubre, a les 
17.30 h 
Juna, una jove cambrera que 
viatja a les nits a través d’una 
caixa màgica, i el mag Martí, 
el guardià de la caixa, seran 
els protagonistes d’aquesta 
història per salvar els animals, 
conservar els iglús i aconseguir 
revertir la situació catastròfi-
ca del canvi climàtic. Però la 
Juna comptarà també amb 
l’ajuda de Ninuk, una esquimal 
que vol ser cantant de pop, 
per derrotar al malvat Capità 
Focum, que vol fondre tot el 
gel de l’Àrtic.
A càrrec de la Cia. Toma pa’ ti. 
Amb motiu del Dia Internacional 
d’Acció pel Clima

LA FAMÍLIA DE LES 
GERMANES ALGABA. 
TITELLES
Divendres 20 de novembre, a 
les 17.30 h
Aquesta és la història de 
dues germanes, la Joana i la 
Mariona, on una d’elles haurà 
d’explicar a la classe que té 
dues mares. Per fer-ho rebrà 
l’ajuda d’una amistat molt es-
pecial, l’Adri, un mosquit verd 
que ve del Planeta Verd,  i serà 
qui li donarà la joguina perfecta 
per demostrar que hi ha 83.521 
diferents tipus de famílies al 
Planeta Terra! 
A càrrec de La Boia Teatre. 
Amb motiu del Dia Mundial de 
la Infància
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ACTIVITAT PER A JOVES                                                                                                                                         

FESTA MAJOR DELS BARRIS DE MUNTANYA 2020                                                                                                                                           

Consulteu tota la programació d’activitats i espectacles al web.

ACTIVITAT PUNTUAL                                                                                                                                          

MICROESPRINT.                  
LABERINT-0. 
Descobrint les curses          
d’orientació
Dimecres 21 d’octubre, a les 
17 h
Activitat gratuïta amb inscrip-
ció prèvia a ccvazquezmontal-
ban.inscripcionscc.com

Un microesprint és una cursa 
d’orientació de molt curta du-
rada que es practica en un es-
pai controlat i delimitat. S’han 
de trobar el més ràpid possible 
una sèrie de fites (punts de 
control) en un ordre predeter-
minat dibuixades en un mapa. 
Es pot fer caminant o corrent 
i és apta per a tots els nivells. 
Les persones participants han 

d’interpretar correctament el 
mapa, no és difícil, però fer-ho 
a gran velocitat pot compli-
car-ho! Accepteu el repte? 
Activitat per a tots els públics, 
a partir dels 6 anys
A càrrec de La Nova Fita. 

TRAILSEROLA 
Dissabte 19 de setembre, a 
les 10 h
Activitat gratuïta amb inscrip-
ció prèvia a ccvazquezmontal-
ban.inscripcionscc.com

Vine a córrer a l’aire lliure i 
descobreix els racons més 
inhòspits de la serra de 
Collserola. Podràs gaudir de 
la natura corrent per un dels 
paratges més emblemàtics de 
Catalunya, seguint un itinerari 
a l’abast de tothom i que per-

metrà aprendre tant de l’entorn 
com de tu mateix. 
A càrrec de KILOMETREZERO 

CONCURS DE FOTOS  
#FMDEMUNTANYA2020 
El Casal de Barri Can Rectoret, 
amb el CC L’Elèctric i el CC de 
Vallvidrera - Vázquez Montalbán, 
us proposem participar en un 
concurs de fotografies de les 

festes majors dels barris de mun-
tanya. Per participar-hi, heu de 
publicar a Instagram les vostres 
fotografies realitzades durant les 
festes majors amb el hashtag 
#FMDeMuntanya2020, etiquetant 
a @cbcanrectoret, @cclelectric o 
@cc_vallvidrera. A partir d’una 

selecció de les imatges més 
votades pel públic, un jurat 
popular escollirà la fotografia 
guanyadora. L’autor o autora 
podrà inscriure’s gratuïtament 
un dels tallers de tardor amb 
places disponibles de qualse-
vol dels tres equipaments.



SERVEIS

ESPAIS D’ART: NATURA, 
CULTURA I PAISATGE
Del 7 al 30 de setembre

TRAILSEROLA
Dissabte 19 de setembre, a 
les 10 h

XERRADA PER A FAMÍLIES: 
LES VACUNES A DEBAT
Dimecres 16 de setembre, a 
les 17.30 h

COLLSEROLA, MOBILITAT 
SOSTENIBLE?
Moure’s a peu, bici o cotxe
Divendres 18 de setembre, a 
les 17 h

VISITEM ESPAIS DE       
CONSUM RESPONSABLE
Quin paper tenen les dones al 
món rural?
Dissabte 17 d’octubre, a les 9 h

SÒMINES DE L’ÀRTIC. 
MÚSICA I DANSA
Divendres 23 octubre, a les 17.30 h 

TREBALLEM PER UNA 
ENERGIA SOSTENIBLE 
Del 5 al 27 de novembre

AIXOPLUC
Dissabte 7 de novembre, a les 
12.30 h

EL PAS DEL GLÒRIA PER 
COLLSEROLA
El Glòria i altres fenòmens 
climàtics 
Dissabte 14 de novembre, a 
les 9 h
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ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                                                           

Tens dubtes sobre els usos d’aplicacions per a mòbils, programari o Internet? El servei de consulta de 
l’espai multimèdia segueix disponible perquè puguis resoldre els teus dubtes sobre noves tecnologies 
per correu electrònic a multimedia@ccvazquezmontalban.com

AULA AMBIENTAL                                                                                                                                           

AULA OBERTA DE CREACIÓ PER A LA GENT GRAN                                                                                                                                           

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Dimarts de 12.30 a 14 h. Del 29 de setembre al 17 de novembre
Espai obert i gratuït on de la mà d’una tallerista podreu realitzar les vostres creacions: puntes de coixí i 
patchwork, mentre gaudiu d’una bona tertúlia. 

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAI                                                                                                                                          

Temporalment, les cessions d’espai únicament es podran realitzar a la sala d’actes prèvia petició, que 
s’estudiarà individualment segons la disponibilitat de l’espai i garantint la correcta desinfecció entre 
usos. Consulteu-ne les condicions al web o al mateix centre.

BAR CÍVIC                                                                                                                                                                                                                                                        

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



CALENDARI

SETEMBRE

Del 7 al 30 EXPOSICIÓ “ESPAIS D’ART: NATURA, CULTURA I PAISATGE”

Dj 10 17,30 h FESTA MAJOR DELS BARRIS DE MUNTANYA

Dc 16 17,30 h XERRADA: LES VACUNES A DEBAT

Dv 18 17 h CAMINADA : COLLSEROLA, MOBILITAT SOSTENIBLE? 

Ds 19 10 h ACTIVITAT PER A JOVES. TRAILSEROLA

OCTUBRE

Del 5 al 30 EXPOSICIÓ “RACONS DE VALLVIDRERA”

Dv 2 17,30 h ESPECTACLE FAMILIAR “VIATGERA”

Ds 10 12,30 h CICLE DE MÚSICA MERAKI DUET

Ds 17 9 h CAMINADA. VISITEM ESPAIS DE CONSUM RESPONSABLE

Dm 21 17,30 h ACTIVITAT PUNTUAL. MICROSPRINT. LABERINT-0

Dv 23 17,30 h ESPECTACLE FAMILIAR “SÒMINES DE L’ÀRTIC”

NOVEMBRE

Del 5 al 30 EXPOSICIÓ “TREBALLEM PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE”

Ds 7 12,30 h CICLE DE MÚSICA. AIXOPLUC

Ds 14 10 h CAMINADA. EL PAS DEL GLÒRIA PER COLLSEROLA

Dv 20 17,30 h ESPECTACLE FAMILIAR “LA FAMÍLIA DE LES GERMANES ALGABA”



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
Subscriu-te al butlletí: https://tuit.cat/05o89

centre.civic.vallvidrera.vazquez.montalban

@CCVallvidrera

@cc_vallvidrera

           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

HORARIS


