
AcTiViTATs
i TALLErs
cULTUrALs

centre cívic Vallvidrera
Vázquez Montalbán

De gener a març de 2021



ÍNDEX

iNscripcioNs

iNscripcioNs: 
A partir del dilluns 14 de desembre, a les 16 h
INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del dilluns 14 de desembre, a les 16 h 
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE 
A partir del 14 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 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.

La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial. Si la situació sa-
nitària no ho permet, els adaptarem per tal que es puguin portar a terme 
en format virtual. El canvi de format no permetrà cancel·lar la inscripció.

El Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán és un equipament públic 
que recull i centralitza propostes culturals, associatives i ambientals del 
barri de Vallvidrera. La voluntat del Centre Cívic és oferir les activitats de 
manera presencial. Tanmateix, si la situació sanitària ho requereix, estem 
preparats per adaptar-nos al format en línia. Si es dona el cas t’acompa-
nyarem i assessorarem per seguir apropant-te la cultura i la formació/ta-
llers a casa, mantenint el calendari previst sense cancel·lar les activitats.

TALLErs cULTUrALs                                                                                                                                        
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EXprEssiÓ i MoViMENT

ZUMBA   

Dimarts, de 20 a 21 h             
Del 26 de gener al 9 de març    
Preu: 29,81 €
Flexibilitza i tonifica el cos al 
mateix temps que et treus l’es-
très sobretot relaxant la ment. 
Aquest trimestre ampliem la 
durada de les sessions.
A càrrec de Judit Belenguer

DANcE FUsioN 

Divendres, de 19.30 a 20.30 h    
Del 5 de febrer al 5 de març    
Preu: 21,30 €
Proposta divertida de ball que 
fusiona una varietat d’estils 
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! Vine a passar-t’ho bé i a 
mantenir-te en forma!. 
A càrrec de Judit Belenguer

rEcUrsos

ANiMAciÓ sTop MoTioN 

Dilluns, de 17:30 a 18:30 h 
De l’1 de febrer al 8 de març 
Preu: 25,56 €
Taller on s’explicaran els 
principis bàsics de l’animació 
i que posarem en pràctica en 
petites animacions que podrem 
fer amb la càmera del nostre 
mòbil. 
A càrrec de Stills Animation

sALUT i crEiXEMENT 
pErsoNAL

TAiTXiTXUAN- TXiKUNG 

Dilluns, de 19 a 20 h              
De l’1 de febrer al 8 de març  
Preu: 25,56 €
Disciplina marcial en la qual 
s’aprèn a coordinar la respira-
ció i desenvolupar el to muscu-
lar a través de moviments lents 
realitzats de forma contínua.
A càrrec d’Acció Sant Martí

FiTNEss HipoprEssiU

Dimecres, de 20 a 21 h           
Del 3 de febrer al 10 de març   
Preu: 25,56 €
Programa específic per tonifi-
car el cos i treballar el sòl pel-
vià amb exercicis hipopressius.  
A càrrec de Sergi Tintoré, d’Air 
Active

ioGA DiNÀMic

Dimecres, de 10:30 a 11.30 h 
Del 3 de febrer al 10 de març 
Preu: 25,56 €
Amb aquesta modalitat de 
ioga, connectem cos i ment a 
través de la pràctica aeròbica 
i activa.
A càrrec de Lucrecia Guio 

GAc

Dimecres, de 12 a 13 h          
Del 3 de febrer al 10 de març 
Preu: 25,56 €
Entrenament per enfortir i toni-
ficar glutis, abdominals i cames 
(GAC), zones que, moltes vega-
des, són les més afectades del 
cos per la vida sedentària.
A càrrec de Lucrecia Guio
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piLATEs (90 MiN)

Dimarts, de 18 a 19.30 h       
Del 2 de febrer al 9 de març   
Preu: 38,33 €
Mètode d’entrenament que 
equilibra força, flexibilitat i el 
control postural, una activitat 
física i mental que ens aporta 
beneficis físics i psicològics. 
A càrrec d’Air Active

piLATEs (60 MiN)

Dijous, de 20 a 21 h                                                    
Del 4 de febrer a l’11 de març       
Preu: 25,56 €
Mètode d’entrenament que 
equilibra força, flexibilitat i el 
control postural, una activitat 
física i mental que ens aporta 
beneficis físics i psicològics.
A càrrec d’Air Active

TALLErs pEr A JoVEs

ArTs MArciALs              
MiXTEs 

Divendres, 18 a 19 h               
Del 5 al 26 del febrer                      
Preu: 14,48 €                                                             
Aquest taller es realitzarà en 
format virtual
Disciplina basada en la combi-
nació de diferents arts marci-
als, com karate, judo, jujutsu, 
entre d’altres, i esports de 
combat com boxa, kick-boxing, 
full contact, a fi d’assolir un 
mètode de defensa personal 
integral i practicat en competi-
cions de MMA. Per a totes les 
edats a partir de 16 anys.
A càrrec de Karate Club Acció 
Sant Martí 
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EXposicioNs                                                                                                                                         

“pEssEBrE DE VALLViDrErA”

Del 4 al 29 de gener
Segons la història cristiana de 
Nadal, els Reis Mags ja estarien 
a prop de trepitjar Betlem. Però, i 
si tinguessin l’oportunitat de can-
viar i modernitzar la imatge que 
tenim del pessebre tradicional?
Vine i descobreix quin és el 
pessebre que han creat infants i 
veïnes de Vallvidrera. 

“MoBiLiTAT UrBANA: 
rEpTEs i soLUcioNs”   

De l’1 al 28 de febrer
Quin és l’impacte de la mobilitat 
en la nostra qualitat de vida? 
Aquesta exposició   mostra els 
principals reptes de la mobilitat 
actual i les solucions que s’estan 
aplicant per donar-hi resposta.

Amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona, mitjançant 
la Gerència de Serveis d’Infra-
estructures Viàries i Mobilitat

“LEs DoNEs DE MUNTANYA”

Del 5 al 31 de març
Exposició fotogràfica que reu-
neix les experiències viscudes 
de diversos testimonis femenins 
dels barris de la muntanya, re-
sultat fruit de les entrevistes on 
s’han recollit aspectes essenci-
als de la seva trajectòria vital.
S’ha intentat plasmar mitjançant 
les imatges de les mans de les 
autores, com a simbologia d’allò 
que ens porta a l’acció, l’equilibri 
entre el pensament i sentiment 
que ens empenta a portar-lo a 
terme. 
En col·laboració amb els equipa-
ments Centre Cívic l’Elèctric i CB 
Can Rectoret.

cicLE DE MÚsicA                                                                                                                       

coNcErT DE rEis - 
MErrY FooL cHrisTMAs

Dilluns 4 de gener, a les 19 h
Poques coses ens recorden tan 
ràpidament l’època de Nadal 
com el so de la seva música, 
que ens alegra, ens fa somriure 
i ens transporta a l’ambient de 
l’esperit nadalenc. El Trio Fool 
of Music, format per la soprano 
Mariona Pallach, el pianista 

Jordi Armengol i el baríton i veí 
de Vallvidrera, German de la 
Riva, ens oferirà un concert amb 
les millors nadales catalanes i 
American Christmas.
A càrrec de Fool of Music

VEUs DE DoNA EN LA 
MÚsicA BArrocA

Dissabte 20 de març a les 
12.30 h

Per participar en les activitats és imprescindible inscriure-s’hi prèvi-
ament, des del programa d’inscripcions o presencialment al centre. 
La inscripció és gratuïta, les places són limitades i es realitzaran 
sota les mesures necessàries de seguretat indicades per les auto-
ritats sanitàries. Si la situació sanitària no permet fer les activitats 
presencials, les adaptarem perquè es puguin portar a terme en for-
mat virtual.
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Aquest concert, format exclu-
sivament per peces per a teclat 
del Barroc, amb alguna incursió 
en el Classicisme, es combina 
amb lectura de poesia escrita 
exclusivament per dones i inter-
pretades per una actriu i escrip-
tora, tot plegat per visibilitzar la 
figura femenina, sovint oblidada. 
Dues de les peces de J.S. Bach 
incloses en el programa és 
possible que les escrivís Anna 
Magdalena Bach, la dona del 

compositor, segons uns estudis 
musicològics recents. 
A carrec d’Àngel Villagrasa, 
música, i Laura Vivancos, actriu 
i escriptora

ArTs EscÈNiQUEs                                                                                                                       

EXHiBiciÓ KArATE i 
TAiTXÍ

Divendres 29 de gener,            
a les 18 h
En aquesta exhibició d’arts marci-
als gaudirem d’una demostració i 
explicació de karate i defensa per-
sonal seguida d’una exhibició de 
taitxitxuan-txikung que ens perme-
trà conèixer les virtuts d’aquesta 
art mil·lenària de relaxació.
A càrrec de Karate Club Acció 
Sant Martí 

LA sAGrADA VAGiNA

Divendres 12 de març,                  
a les 18.30 h
Dins de les activitats preparades 

per al Dia de les Dones presen-
tem «La Sagrada Vagina», un 
viatge per la història, la química i 
la interculturalitat de la sexualitat 
femenina. És un espectacle que 
ens fa reflexionar sobre com s’ha 
venerat, repudiat, reprimit i mani-
pulat la nostra vagina. És honrar la 
deessa que totes les dones por-
tem a dins. És creure en un futur 
digne, just, igualitari i respectuós 
envers la nostra sexualitat.
Autora: Patrícia Muñiz, interpre-
tació a càrrec de Vivi Lepori

EspEcTAcLEs FAMiLiArs                                                                                                                       

LA rEVoLUciÓ DEL          
pEssEBrE

Dilluns 4 de gener, a les 17 h
La Clara ha anat a casa dels avis 
a ajudar la iaia a fer el pessebre. 
Enguany, però l’àvia no es troba 
bé i ha de fer el pessebre sola, 
però… No us ho creureu, les 

figures s’han posat a rondinar, 
estan tipes de fer cada any el 
mateix i es volen intercanviar els 
papers. 
Una proposta entranyable i molt 
divertida on, a més de gaudir del 
Nadal, ens explicarà que totes 
podem fer de tot independent-
ment de la nostra edat, gènere o 
procedència. 
A càrrec de la Cia Patawa
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cELEBrEM EL cArNEsToLTEs

Dissabte 13 de febrer, a les 
11.30 h.  
Aquest any no omplirem els 
carrers de timbalers, balls i 
disfresses, però tampoc ens 
quedarem sense xerinola. Gau-
direm de l’espectacle sorpresa 
que la Vivi, veïna de Vallvidrera, 
ens ha preparat.
A càrrec de Vivi Lepori 

BLAUrÓ: EL poBLE QUE 
NoMÉs coNEiXiA Dos 
coLors - TiTELLEs

Divendres 26 de març, a les 
17.30 h
Un poble que només coneix dos 
colors, el blau i el rosa. El blau 
és per tot el que sigui masculí i 
el rosa per tot allò femení… Un 
nen que es planteja canviar de 
color i gràcies a l’ajuda de la 
nena nova del poble entendrà 
que és igual ser un nen per po-
der jugar amb tota la paleta de 
colors. Una història on els colors 
canviaran el món,  una nena i un 
nen que no volen etiquetes, sinó 
jugar amb tots els colors que 
existeixen al planeta. 
A càrrec de La Boia Teatre

QUÈ FEr i coM AcTUAr 
QUAN DETEcTEM VioLÈN-
ciA MAscLisTA

Dijous 11 de març, a les 18 h
Durant el confinament la vio-
lència masclista a les llars s’ha 
agreujat i encara continua. En 
aquesta xerrada parlarem de 
recursos per a la comunitat i do-
narem eines per procedir quan 
detectem algun cas al nostre en-
torn. Com hem d’actuar si algú 
del nostre entorn està vivint una 
situació de violència masclis-
ta?  Com podem donar suport 
a la dona? Quines precaucions 
hem de prendre? Abordarem la 
temàtica des del punt de vista 
pràctic actual.
A càrrec del PIAD

TALLEr D’AUToDEFENsA 
pEr A DoNEs

Dimecres 10 de març, a les 
17.30 h
Per a dones a partir de 18 anys
Amb aquest taller es vol potenci-
ar la seguretat física i emocional 
a través de l’augment de la 
presa de consciència de l’espai, 
de la postura, de la comunicació 
verbal i no verbal, com a eines 
de les dones.
A càrrec del Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD) 

DoNEs i iGUALTAT                                                                                                                       
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sErVEis

AULA AMBiENTAL                                                                                                                                       

Servei d’educació i informació ambiental del districte de Sarrià - Sant 
Gervasi. Situat al Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán, al cor 
de Collserola, ofereix serveis i recursos dirigits a la ciutadania per fo-
mentar la cultura de la sostenibilitat.
Activitats gratuïtes, cal inscripció prèvia a les activitats a partir del 14 
de desembre,  presencialment o per Internet a:
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com 
Si la situació sanitària no permet fer el taller presencial, es portarà a 
terme en format virtual.

cAMiNADEs

L’ArT DE VisiTAr UN  
JArDÍ: ViL·LA cEcÍLiA i 
ViL·LA AMÈLiA

Divendres 22 de gener, a les 
10.30 h i a les 12 h 
En aquesta sortida ens endinsa-
rem en els jardins de Vil·la Cecília 
i Vil·la Amèlia, dues antigues ca-
ses senyorials de Sarrià. Aquests 
espais verds són el resultat d’una 
agradable fusió entre les espècies 
originals d’uns antics jardins pri-
vats i les plantacions introduïdes 
quan es van remodelar per fer-los 
públics.  Els Jardins de la Vil·la 
Amèlia tenen origen en el sump-
tuós jardí que Ignasi Girona va fer 
construir en una finca de la seva 
propietat i just al costat hi trobem 
els de la Vil·la Cecília, d’aspecte 
encalmat, tot i el flux continu de 
vianants que l’han incorporat als 
seus itineraris habituals.
En cas que l’activitat no es 
pugui realitzar presencialment, 
no es realitzarà. 
A càrrec de La Fàbrica del Sol

EL GLÒriA i ALTrEs         
FENÒMENs cLiMÀTics 

Dissabte 13 de març, a les 10 h
Altes temperatures, pluges tor-
rencials i altres fenòmens com 
la borrasca Glòria afectaran la 

serra, els paisatges i habitants. 
Ruta per diferents ambients 
sensibles als efectes del canvi 
climàtic. En cas de que no es 
pugui realitzar la caminada és 
realitzarà una xerrada en línia. 
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

XErrADEs

Entrada gratuïta amb aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia.
Si la situació sanitària no permet 
fer la xerrada presencial, es por-
tarà a terme en format virtual. 

DEscoBriNT LA rEsTAU-
rAciÓ DE MoBLEs

Dimecres 27 de gener, a les 
18 h
En aquesta xerrada ens inicia-
rem en les tècniques de restau-
ració de mobles: el decapatge, 
el poliment, el tint i els diferents 
acabats que es poden aplicar 
sobre una peça. Resoldrem dub-
tes que puguin sorgir i compro-
varem diferents resultats amb la 
mostra de diversos exemples.
A càrrec de Judit Belenguer
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sosTENiBiLiTAT,              
proDUcciÓ i coNsUM 
rEspoNsABLE EN LA 
MoDA

Dimecres 10 de febrer, a les 18 h
Compartirem les nostres expe-
riències, reptes i aprenentatges 
com a ecoemprenedors sobre 
sostenibilitat, producció i con-
sum responsable i respectuós 
amb el medi ambient, per cons-
cienciar les persones que una 
moda diferent és possible. Inci-
dint en la sostenibilitat humana, 
ambiental i econòmica per crear 
un món millor entre tots. 
A càrrec de Raju Thapa i Laura 
Rabot, ecoemprenedors i duet 
fundador de Firiri, marca de 
moda sostenible

EL risc GEoLÒGic A  
L’ENTorN DE coLLsEroLA

Dimecres 17 de març, a les 18 h
Parlarem del risc geològic a 
l’entorn de Vallvidrera en el 
context d’episodis de pluges 
torrencials. Farem un repàs del 
context meteorològic i climàtic 
i de la geologia de Collsero-
la. Donarem una ullada a la 
definició i la classificació dels 
moviments de massa en ves-
sants i talussos i ens centrarem 
en les afectacions al sector 
de Vallvidrera-El Rectoret-Les 
Planes per, finalment, fer una 
avaluació del risc geològic i les 
mesures preventives i correcto-
res que cal aplicar-hi.
A càrrec de Jordi Esgleas, 
geòleg

AcTiViTATs

MoDA ÈTicA i UpcYcLiNG

Dimecres 13 de gener, a les 
17.30 h - confirmar
Activitat gratuïta en format 
virtual. Cal fer inscripció prèvia
En aquest taller parlarem de 
l’impacte de la indústria de 
la moda i veurem maneres 
d’aprofitar la roba que ja no fem 
servir o que se’ns ha fet malbé. 
Aprendrem a fer drapet a partir 
d’una samarreta vella,  cosa que 
ens oferirà infinites possibilitats, 
com per exemple fer penjadors 
per a testos.
A càrrec de Zero Waste BCN

FEM BossEs pEr          
coMprAr A GrANEL

Dimecres 3 de març, a les 
17.30 h
Activitat gratuïta en format 
virtual. Cal fer inscripció prèvia
Aprofitant tela, roba vella i 
cordons que tinguem per casa 
farem bossetes per comprar a 
granel. Les cosirem a mà de la 
mida que més ens convingui: 
per comprar arròs, cuscús o 
llegums sec, fruita seca o, fins i 
tot, bosses més grans per anar 
a comprar el pa. Anotarem tam-
bé la tara de cada una a la part 
interior de la bossa perquè ens 
sigui més còmoda quan anem a 
la botiga. Cal tenir a mà tela de 
cotó (o parcialment cotó) que 
es tingui per casa, o bé alguna 
camisa o samarreta vella, i 
cordons si se’n tenen.
A càrrec de Zero Waste BCN
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proGrAMAciÓ DE      
L’EspAi iNFANTiL

Activitats puntuals i gratuïtes 
amb inscripció prèvia diària.
Propostes d’activitats i jocs 
sota les mesures necessàries 
per a la seguretat dels infants, 
persones acompanyants i 
dinamitzadores. Cal inscripció 
prèvia. Estigueu atents  al  web i 
a les nostres xarxes socials per 
complementar la informació i el 
format de les activitats, en fun-
ció de l’evolució de les mesures 
sanitaries del moment. 

AcTiViTATs pUNTUALs

BÚsTiA rEiAL ViATGErA 

Dilluns 4 de gener, a les 16.30 h
S’acosta l’arribada dels Reis 
Mags d’Orient, i aquest any hem 
tingut la visita de la bústia reial. 
Durant el mes de desembre va 
començar el seu viatge recollint 
els desitjos i il·lusions de petits 
i grans. 
Encara sou a temps de fer 
l’entrega del vostre desig 
apropant-vos al al Centre Cívic 
Vallvidrera Vázquez Montalbán. 

crEA LA FiGUrA DEL 
pEssEBrE

Dilluns 4 de gener, a les 15.30 h
Imagineu-vos si el nen Jesús 
hagués estat una nena… Com 
hagués canviat la història, oi? 
Participa-hi creant la figura 
que per a tu no pot faltar al 
pessebre de Vallvidrera i do-
nem-li entre totes un toc més 
personal, inclusiu i real.  

Jocs TrADicioNALs

Divendres 15 de gener i 5 de 
març, a les 16.30 h
Els jocs tradicionals mai passen 
de moda, recuperarem la tradició 
d’aquests jocs de tota la vida.

proposTEs DE Jocs A 
LA pLAçA 

Divendres 26 de febrer, a les 
16.30 h  
En el Dia Mundial de l’Educació 
volem recordar la importància 
del joc com a eina innata per 
despertar la curiositat i desco-
brir el món que ens envolta. El 
joc com a mecanisme natural 
d’expressió i mitjà d’aprenen-
tatge on l’infant gaudeix i posa 
a prova tota la seva globalitat.
No hi ha millor manera que 
celebrar aquest dia jugant!

TALLEr                             
D’AUToMAQUiLLATGE 

Divendres 5 de febrer, a les 
16.30 h
Les dinamitzadores de l’espai 
infantil ens faran una classe 
magistral en línia  on desvetlla-
ran alguns trucs per caracterit-
zar-nos de catrins i catrines. 
Activitat en línia

MÀscArEs i MArAQUEs                                       
rEcicLADEs.                  
AULA AMBiENTAL

Dijous 4 i 11 de febrer, a les 
16.30 h  
Taller familiar per aprendre 
a fer maraques i màscares a 
partir de material reciclat.
Activitat en línia  

LEs DoNEs DE LA         
MUNTANYA 

Dijous 18 i 25 de febrer, a les 
16.30h 
Procés de recopilació d’imat-
ges de les mans de diferents 
testimonis femenins dels barris 
de la muntanya, així com la 
realització d’entrevistes per 
recollir els aspectes essencials 
de la seva trajectòria. 
En col·laboració amb els equi-
paments Centre Cívic l’Elèctric i 
CB Can Rectoret

AcTiViTATs pEr A iNFANTs i ADoLEscENTs
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D’AiGUA MAi EN soBrA. 
AULA AMBiENTAL

Dijous 4 de març, a les 17 h                                                   
Per a infants a partir de 4 anys
En aquest  taller prendrem 
consciència de la importància 
de l’aigua per als animals, les 
plantes i els humans. Conei-
xerem el cicle de l’aigua i els 
éssers vius dels ecosistemes 
aquàtics. A través del joc 
aprendrem la diferència entre 
aigua potable i no potable, i la 
necessitat d’estalviar aigua i 
rebaixar-ne el consum tant a 
casa com a l’escola. 
A càrrec de Laura Estrela, biòlo-
ga ambiental a Entorn XXI

LAND ArT, TrEsors DE 
LA NATUrA i rEcicLATs. 
AULA AMBiENTAL 

Dissabte 6 de març, a les 11 h
A partir de materials que el 
bosc ens ofereix i d’altres com 
a conseqüència de la petjada 
humana crearem diferents 
obres artístiques amb la 
tècnica de l’art natura o land 
art. Una activitat que convida 
a gaudir en la creació de quel-
com personal o col·lectiu i a 
reflexionar sobre la importància 
de cuidar el nostre entorn. 

poKEDiVErsiTAT.           
AULA AMBiENTAL 

Dijous 18 de març, a les 16.30 h
Necessitem biòlogues i biòlegs 
per superar unes proves que us 
hem preparat. Agrupa’t amb ami-
gues i amics i veniu a demostrar 
si en sabeu més de Pokemons 
que d’animals de Collserola.

rUMBA i poEsiA 

Dijous 25 de març, a les 17 h
Taller pràctic per apropar els 
infants al món de la música i 
poesia i despertar la curiositat 
per la composició musical  cre-
ant de manera col·lectiva una 
cançó sobre Vallvidrera. 
Una cançó que naixerà de l’ex-
terioritzacio de les seves inquie-
tuds, pensaments i emocions. 
A càrrec d’Alba Luz i Raül Jimé-
nez com a veus i guitarristes 

AcTiViTATs FAMiLiArs

EXposiciÓ  “pEssEBrE 
DE VALLViDrErA”

Del 4 al 29 de gener
Participa-hi en família cre-
ant una figura alternativa del 
pessebre i porta-la al centre 
cívic per afegir-la al pessebre 
col·lectiu de Vallvidrera. 

XErrADA: LEs EMocioNs 
DE LA FAMÍLiA EN TEMps 
DE LA coViD

Dimecres 20 de gener, a les 
17.30 h
Activitat en línia.
En poc temps infants i joves 
han hagut d’adaptar-se a situ-
acions que ni els adults estem 
preparats, lluitant tots amb les 
emocions que qualsevol canvi 
genera. Entendre com està 
afectant la situació actual en 
l’estat psicoemocional dels 
infants i  joves serà clau per 
identificar quins signes podem 
observar per plantejar estratè-
gies per acompanyar-los. 
A càrrec de l’Alexandra Mariné 



sErVEis

TALLEr D’iNTroDUcciÓ 
AL so ApLicAT AL soUND 
sYsTEM

Dijous de 18.00 a 19.30 h                          
Del 14 de gener al 28 de 
gener (3 sessions)
Taller destinat a joves interes-
sats en el món i la cultura dels 
equips de so artesanals. 
Aprèn les nocions bàsiques 
sobre el so, la configuració 

d’equips i la cadena d’àudio 
aplicat al Sound System.
A càrrec de Red Land Sound 
System.

EspAi MULTiMÈDiA                                                                                                                                  

AcTiViTATs i TALLErs pEr A JoVEs                                                                                                                                      

Inscripcions a partir del 14 de desembre a:
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com 
Si la situació sanitària no permet fer el taller presencial, es portarà a 
terme en format virtual.

sErVEi DE coNsULTA

Dimarts de 12 a 14 h i dime-
cres de 10 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 cita prèvia i t’ajudarem. 
També pots enviar un correu 
electrònic amb la consulta a 
multimedia@ccvazquezmontal-
ban.com

TALLErs MULTiMÈDiA

iNiciAciÓ A LEs               
TAULETEs i TELÈFoNs 
iNTEL·LiGENTs

Els dimarts de febrer, de 
10.30 a 12.00 h 
Coneixerem com funcionen 
els mòbils i tauletes Android, i 
aprendrem a configurar-les al 
nostre gust. Cada alumne ha 
de portar el seu mòbil o tauleta 
Android. 

Cal inscripció prèvia a les activitats a partir del 14 de desembre, pre-
sencialment o per Internet, a ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com 
Les activitats presencials s’adaptaran a les mesures sanitàries vigents 
a cada moment.

cAMiNADA FAMiLiAr 
pEr coLLsEroLA.                  
AULA AMBiENTAL

Dissabte 27 de febrer, a les 11 h
Coneixerem l’ecosistema ter-
restre a través d’una interacció 
directa amb el bosc utilitzant 
tots els sentits. Veurem rastres 

i, fins i tot, podrem sentir algun 
animal. Serà un viatge emocio-
nal on aprendrem a gestionar i 
respectar aquest tresor natural. 
Edat: a partir de 5 anys 
Cal inscripció prèvia. 
A càrrec de Patrícia Rovira, 
biòloga i educadora ambiental, 
especialitzada en sostenibilitat
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ALTrEs sErVEis

· PUNT WI-FI

· CESSIÓ I/O LLOGUER   
  D’ESPAIS
  Consulteu-ne les condicions
  al mateix centre.

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

iNiciAciÓ AL rEToc 
D’iMATGE

Dimarts 2 de març, de 10.30 
a 12 h
Amb el programa gratuït Gimp 
ens iniciarem en el món del 
retoc fotogràfic.
Taller en línia

EscriUrE AMB              
L’orDiNADor

Dimarts 9 de març, de 10.30 
a 12 h
Farem els primers passos amb 
el programa gratuït Open Offi-
ce Writer per endinsar-nos en 
l’escriptura amb l’ordinador.
Taller en línia

iNiciAciÓ A L’EDiciÓ DE 
VÍDEo

Dimarts 16 de març, de 
10:30 a 12 h
Descobrirem el programa 
gratuït Shotcut, que ens 

permet fer edicions de vídeo 
senzilles però, al mateix temps, 
profundes.
Taller en línia

cÀpsULEs MULTiMÈDiA 
pEr A iNFANTs

corrE, corrE!

Divendres 22 de gener, de 
16.30 a 17.30 h
Quant de temps pots aguantar 
sense que t’atrapin?

DEscoBrEiX L’iNFiLTrAT

Divendres 19 de març, de 
16.30 a 17.30 h
Arregla la nau mentre trobes 
l’infiltrat.

Actualment alguns d’aquests serveis es veuen restringits a causa de 
les restriccions derivades de l’emergència sanitària.



cALENDAri

FEBrEr

GENEr

DEL 1 AL 28                    EXPOSICIÓ “MOBILITAT URBANA: REPTES I SOLUCIONS”

DC. 10     18 h                 XERRADA - SOSTENIBILITAT, PRODUCCIÓ I CONSUM
                                        RESPONSABLE EN LA MODA

DS. 13      11.30 h          ESPECTACLE FAMILIAR - CELEBREM EL CARNESTOLTES

MArç

DEL 4 AL 29                   EXPOSICIÓ “PESSEBRE DE VALLVIDRERA”

DL. 4       17 h                ESPECTACLE FAMILIAR - LA REVOLUCIÓ DEL PESSEBRE

DL. 4       19 h               CONCERT DE REIS - MERRY FOOL CHRISTMAS

DC. 13    17.30 h          TALLER PUNTUAL - MODA ÈTICA I UPCYCLING

DJ. 14     18 h                 INICI TALLER PER A JOVES - INTROD. AL SO APLICAT AL SOUND       
                                       SYSTEM

DV. 22     10.30 i 12 h     PASSEJADA - L’ART DE VISITAR UN JARDÍ: VIL·LA CECÍLIA I 
                                       VIL·LA AMÈLIA

DC. 27    18 h                 XERRADA - DESCOBRINT LA RESTAURACIÓ DE MOBLES

DV. 29     18 h                 EXHIBICIÓ DE KARATE I TAITXÍ

DC. 3        17.30 h           TALLER PUNTUAL - FEM BOSSES PER COMPRAR A GRANEL

Del 5 al 31                       EXPOSICIÓ “LES DONES DE MUNTANYA”

DC. 10      17.30 h          TALLER D’AUTODEFENSA PER A DONES

DJ. 11       18 h               XERRADA - QUÈ FER I COM QUAN DETECTEM VIOLÈNCIA 
                                       MASCLISTA

DV. 12        18.30 h           ARTS ESCÈNIQUES - LA SAGRADA VAGINA

DS. 13        9 h                 CAMINADA - EL GLÒRIA I ALTRES FENÒMENS CLIMÀTICS

DX. 17        18 h               XERRADA - EL RISC GEOLÒGIC A L’ENTORN DE COLLSEROLA

DS. 20        12.30 h          CONCERT - VEUS DE DONA EN LA MÚSICA BARROCA

DV. 26         17.30 h          ESPECTACLE FAMILIAR - “BLAURÓ: EL POBLE QUE NOMÉS 
                                         CONEIXIA DOS COLORS”
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FEBrEr

GENEr

MArç

DEL 4 AL 29                    EXPOSICIÓ “PESSEBRE DE VALLVIDRERA”

DL. 4            17 h            ESPECTACLE FAMILIAR - LA REVOLUCIÓ DEL PESSEBRE

DL. 4           16.30 h       BÚSTIA REIAL VIATGERA 

DL. 4            15.30 h        CREA LA FIGURA DEL PESSEBRE

DV. 15          16.30 h        JOCS TRADICIONALS

DX. 20          17.30 h        XERRADA - LES EMOCIONS DE LA FAMÍLIA EN TEMPS
                                         DE LA COVID

DV.  22         16.30 h         MULTIMÈDIA - CORRE, CORRE! 

DV. 5             16.30 h        TALLER D’AUTOMAQUILLATGE 

DJ. 4 I 11      16.30 h        MÀSCARES I MARAQUES RECICLADES. 

DS. 13          11.30 h        ESPECTACLE FAMILIAR - CELEBREM EL CARNESTOLTES

DJ. 18 I 25     16.30 h        LES DONES DE LA MUNTANYA 

DV. 26          16.30 h         PROPOSTES DE JOCS A LA PLAÇA 

DS. 27            11 h           CAMINADA FAMILIAR PER COLLSEROLA 

DJ. 4              17 h           D’AIGUA MAI EN SOBRA

DV. 5              16.30 h      JOCS TRADICIONALS

DS. 6             11 h           LAND ART, TRESORS DE LA NATURA I RECICLATS

DJ. 18            16.30 h       POKEDIVERSITAT

DJ. 25            17 h            RUMBA I POESIA

DV. 19            16.30 h       DESCOBREIX L’INFILTRAT 

DV. 26            17.30 h        ESPECTACLE FAMILIAR - “BLAURÓ: EL POBLE QUE NOMÉS 
                                          CONEIXIA DOS COLORS”



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

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

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades per-
sonals 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 Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat de Protecció de 
Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona. calaixde-
cultura@calaixdecultura.cat.

HorAris


