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ÍNDEX

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del dilluns 15 de març a les 10 h
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE 
A partir del dilluns 15 de març 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: infor-
meu-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.

        Tallers nous            Tallers i activitats virtuals

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 t’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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HUMANITATS

EL PODER DEL CINEMA: 
VERITATS I MENTIDES DE 
LA HISTÒRIA

Dijous, de 19 a 20 h                
Del 22 d’abril al 10 de juny    
Preu: 28,97 €
El cinema ressegueix la història 
a través de pel·lícules que han 
quedat, sovint, en el nostre 
imaginari col·lectiu. Repas-
sarem pel·lícules, autors/es i 
moments clau que han servit 
per definir moments històrics, 
eternitzar-los a la gran pantalla 
i, fins i tot, sovint, qüestionar la 
nostra societat. 
A càrrec de Laia Mestre Salinas

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA FUSIÓ        

Dimarts, de 20 a 21 h              
Del 20 d’abril al 8 de juny    
Preu: 34,07 €
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

RECURSOS

INTRODUCCIÓ AL COLOR 
AMB AQUAREL·LA

Dimarts, de 10.30 a 12 h                                                
Del 4  al 25 de maig             
Preu: 21,72 €
En aquesta ocasió parlarem 
d’una de les més famoses tèc-
niques a l’aigua i realitzarem un 
taller d’introducció al color, en el 
qual aprendrem els conceptes 
bàsics de la tècnica de l’aquarel-
la per a poder usar-la correcta-
ment desenvolupant diversos 
exercicis pràctics on crearem 
les nostres il·lustracions.
A càrrec de Ricardo Hermida

TÈCNIQUES DE                   
DIBUIX

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h   
Del 20 d’abril  al 8 de juny 
Preu: 28,97 €
Taller multinivell on tothom po-
drà desenvolupar  el seu nivell 
de dibuix. Aprendrem algunes 
de les tècniques bàsiques per 
a començar a dibuixar (om-
breig, textures, volums, etc). 
Ho farem a través de diverses 
activitats pràctiques en les 
quals treballarem les diverses 
maneres de dibuixar, i on, a 
més, aprendrem a dibuixar la 
figura humana i a desenvolupar 
la imaginació.
A càrrec de Ricardo Hermida

INICIACIÓ A                     
L’UKELELE

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h                           
Del 5 de maig al 2 de juny      
Preu: 18,10 €
Un instrument per passar molt 
bones estones sol o amb com-
panyia. Amb poques sessions 
podràs acompanyar les teves 
cançons preferides.   
A càrrec de Pablo Quiroga 
“Noro”

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

IOGA 

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h      
Del 19 d’abril al 14 de juny     
Preu: 34,07 €
A través d’aquesta pràctica 
originària de l’Índia guanyaràs 
flexibilitat, aprendràs a concen-
trar-te i a fer un ús adequat de 
la respiració.
A càrrec de Lina Mariño
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TAITXITXUAN-TXIKUNG

Dilluns, de 19 a 20 h                
De 19 d’abril al 14 de juny   
Preu: 34,07 €
Disciplina marcial que ens en-
senya a coordinar la respiració 
realitzant seqüències de movi-
ments lents de forma continua, 
millorant el to muscular del 
nostre cos.
A càrrec d’Acció Sant Martí

FITNESS HIPOPRESSIU

Dimecres, de 20 a 21 h            
Del 21 d’abril al 9 de juny      
Preu: 34,07 €
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 21 d’abril al 9 de juny  
Preu: 34,07 €
Amb aquesta modalitat de 
ioga, connectem cos i ment a 
través de la pràctica aeròbica 
i activa.
A càrrec de Lucrecia Guio Leiman

GAC  

Dimecres, de 12 a 13 h            
Del 21 d’abril al 9 de juny     
Preu: 34,07 €
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 Leiman

PILATES (90 MIN)

Dimarts, de 18 a 19.30 h           
Del 20 d’abril al 8 de juny        
Preu: 51,11 €
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 22 d’abril al 10 de juny    
Preu: 34,07 €
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

JOVES

TALLER DE SOUND 
SYSTEM

Dijous, de 18 a 19 h               
Del 22 d’abril al 20 de maig   
Preu: 18,10 €
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 Kapara Sound 
System

INTERCULTURALITAT I 
GÈNERE

ESPAI CREATIU DE              
TEATRE SOCIAL                    
“NOVES MIRADES”

Dimarts de 17 a 19h                 
Del 6 d’abril al 15 de juny   
Taller Gratuït
Des d’una mirada intercultural 
i a partir d’eines innovadores, 
creatives i vivencials treba-
llarem sobre històries de vida 
fent servir el teatre com a eina 
d’expressió i de transforma-
ció personal i social. Actrius i 
actors ho som totes, vine!
A càrrec del grup de Teatre 
del districte de Sarrià - Sant 
Gervasi “Jo puc fer-ho” i La 
Xixa Teatre.
Inscripcions:
adrian@laxixateatre.org
Mòbil o Whatsapp:
+34 625277263
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EXPOSICIONS                                                                                                                                         

“RICARDO PLÁSTIKO        
(EL TIPUS AQUEST QUE  
FA DIBUIXETS)”

Del 6 al 30 d’abril
Aquesta exposició és una mostra 
de treballs del polifacètic dibui-
xant Ricardio Hermida, àlies, Sr. 
Plástiko. Ha sabut mantenir un 
estil propi i característic en la 
varietat de camps en els quals ha 
treballat, ha sabut abordar amb 
frescor i humor les temàtiques 
més complicades i mantenint 
un missatge social i compromès 
palpable en cada traçada.
Imatges de Ricardo Hermida, 
àlies Sr Plastiko.

“COLLSEROLA, TAST DE 
BIODIVERSITAT”

Del 3 al 28 de maig
Imatges de la flora i la fauna de 
la Serra de Collserola que avalen 
la sorprenent riquesa de formes 
de vida del parc natural. Imatges 
que il•lustren les relacions entre 
diferents espècies, la importància 
de la investigació i la gestió, les 
dades registrades i, també, algu-
nes amenaces. Imatges que ens 
inspiren i ens donen joc. Biodiver-
sitat per aprendre’n i gaudir-ne.
A càrrec del CDRE  del Consorci 
del Parc de la Serra de Collserola
Amb motiu del Dia Internacional 
de la Diversitat Biològica

“TOT VA A PARAR AL MAR”

Del 14 al 30 de juny
Exposició que mostra tots els 
residus que es llencen al bosc 
diàriament i que les famílies 
del barri han fotografiat durant 
la jornada de Súper V i en 
contraposició, les composicions 
artístiques d’oceans que infants 
han realitzat i les accions per pal-
liar aquesta problemàtica. 

CICLE DE MÚSICA                                                                                                                       

QUEJÍO

Dissabte 17 d’abril, a les 
12.30 h
Quejío és un projecte musical 
de latin jazz liderat per Raúl 
Jiménez i Alba Luz (exintegrants 
de Chapaos a la Nueva). En 
un viatge de connexió amb les 
arrels, Quejío presenta un mis-
satge de canvi i consciència en 
un ambient alegre i festiu, amb 
la naturalesa i la tribu com a 
bandera per abordar un context 
de revolució com el que vivim.

ALBA CASARAMONA I 
JOAN BERENGUER

Dissabte 29 de maig, a les 
12.30 h
El duet barceloní explora noves 

Per participar en les activitats és imprescindible inscriure-s’hi prèvi-
Activitats gratuïtes, cal inscripció prèvia a les activitats a partir del 15 
de març,  presencialment o en línia, a ccvazquezmontalban.inscripci-
onscc.com. Les places són limitades i es realitzaran sota les mesures 
necessàries de seguretat indicades per les autoritats sanitàries en 
cada moment. Si les mesures preventives no permeten la presenciali-
tat, les adaptarem perquè es puguin portar a terme en format virtual.
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sonoritats a partir de la música 
popular que sovint reposa en fo-
noteques i cançoners oblidats. 
Cançons de treball o de guerra, 
romanços i altres tonades que 
condensen la força atàvica 
de la memòria oral i que són 
font d’inspiració quasi infinita. 
Cançons on  ressona el record, 
l’herència, la fúria i la tendresa; 
i que el duet porta al present 
amb una mirada pròpia. 
Alba Casaramona, veu i percus-
sió; Joan Berenguer, teclats, 
guitarra, veu i arranjaments

AIXOPLUC

Divendres 18 de juny, a les 19 h
Aixopluc és un projecte musical 
que neix a les valls i 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.

ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                                                       

LA FAMÍLIA DE LES         
GERMANES ALGABA

Divendres 14 de maig, 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 especial , l’Adri, un 
mosquit verd que ve del Planeta 
Verd,  i serà qui donarà la jogui-
na 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 Internacional 
de les Famílies

ESPECTACLE FAMILIAR 
DE MÀGIA

Dissabte 12 de juny, a les 
11.00 h
El mag Àlex Ferrer captarà la 
nostra atenció a través de les 
seves habilitats i  traslladarà  
petits i grans a un món ple d’il-
lusió, sorpresa i imaginació. 
A càrrec del mag Àlex Ferrer



 6 / 7ACTIVITATS CULTURALS

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.

SORTIDA A LA RURAL 

Dissabte 24 d’abril, a les 9 h
Caminada i visita al projecte 
Agroalimentari de la RURAL.
Des de l’estació de la Floresta 
travessarem algunes de les tor-
res que van fundar la urbanitza-
ció, passarem per Can Busquets, 
agafarem el sender de la Rierada 
fins a Can Castellví des d’on, tra-
vessant la carena de Can Julià, 
arribarem a Can Bada.
A càrrec de la Cooperativa 
de Consum i Projectes Can 
Pujades

ELS TRES TURONS DE 
BARCELONA

Dissabte 12 de juny, a les 9 h
Una passejada pel Turó de la 
Rovira, la Muntanya Pelada i 
Vallcarca. Visitarem les bateries 
antiaèries del Turó de la Rovira, 
rememorarem el passat del bar-
raquisme al barri dels Canons, 
descobrirem un Park Güell 
inèdit, ens perdrem per camins 
força desconeguts per la majo-
ria dels barcelonins i gaudirem 
de les vistes més espectaculars 
de Barcelona. I tot plegat, en 
plena natura!
A càrrec d’Alba Casaramona

PASSEJADES                                                                                                                                            

CUIDEM EL BOSC,              
EL BOSC ENS CUIDA             

Dimarts 13 d’abril, a les 18 h
Els boscos són una part essen-
cial de l’ecosistema terrestre. 
Són l’hàbitat de nombroses 
espècies animals i vegetals i uns 
aliats a l’hora de combatre el 
canvi climàtic. Al mateix temps, 
els boscos són molt vulnerables 
als efectes negatius del canvi 
climàtic i queden amenaçats 
per grans incendis forestals. La 

seva correcta gestió garanteix la 
seva existència i ens assegura 
les seves funcions tan benefici-
osos per a nosaltres.
A càrrec de Joachim Englert, de 
Social Forest

XERRADES DIVULGATIVES                                                                                                                                     



FEM RUSCS D’ABELLES                        
SILVESTRES                                                             

Dijous15 d’abril, a les 18 h
Hi ha més de 1.000 espècies 
d’abelles a Espanya, 350 a 
Catalunya, i totes elles estan en 
perill d’extinció. Les causes són 
diverses: agricultura intensiva, 
canvi climàtic, pol·lució i desa-

parició d’aliments i d’hàbitat. 
En aquest taller farem ruscs 
d’abelles silvestres amb mate-
rials reciclats; parlarem de la 
importància d’aquestes abelles 
en la pol·linització dels nostres 
cultius i veurem què podem 
fer per ajudar-les des de casa 
nostra. 
A càrrec de Katarina Kostic, de 
Froof

BARCELONA COMESTIBLE: 
QUÈ PODEM FER PER UNA 
ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

Dijous 29 d’abril, a les 18 h
En aquesta xerrada parlarem del 
paper estratègic de les ciutats 
en el desenvolupament de sis-

temes alimentaris sostenibles. 
Parlarem sobre l’alimentació 
sostenible vinculada al projecte 
de l’Ajuntament de Barcelona 
i ens fixarem especialment en 
projectes que ja s’estan duent a 
terme a Collserola. 
A càrrec de Katarina Kostic, de 
Froof

ACTIVITATS CULTURALS

TALLER PUNTUAL                                                                                                                                     

PLÀSTIC AL PLAT             

Dimecres 2 de juny, a les 18 h
Un informe del World Economic 
Forum apunta que l’any 2050 al 
mar hi haurà més plàstics que 
peixos. Alarmisme o realitat? 
Sembla que no podem prescin-
dir de l’ús del plàstic, però les 
deixalles s’acumulen als fons 
marins o formen illes flotants, 
amb greus conseqüències per 
a la fauna, ecosistemes, pesca i 
turisme. Coneix com pots con-
tribuir per revertir la situació a 
partir del consum responsable. 
Amb motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient
A càrrec d’Anna Bozzano, biòlo-
ga marina d’El Peix al Plat

EL PROJECTE DE             
CAN CALOPA                                       

Dimarts 15 de juny, a les 18 h
Coneixerem de la mà dels seus 
protagonistes el projecte social 
de Can Calopa, que afavo-
reix l’oportunitat d’integració 
social i laboral de persones 
amb diversitat intel•lectual o risc 
d’exclusió social, propiciant la 
relació i intercanvi d’aquestes 
experiències amb l’entorn. Al 
mateix temps, es recuperen  
terrenys vinícoles a Collserola. 
En el marc del cicle d’agricultura 
de proximitat del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.
A càrrec de L’Olivera Coope-
rativa

III CICLE D’AGRICULTURA DE PROXIMITAT DEL DISTRICTE                  
SARRIÀ-SANT GERVASI                                                                                                                                     
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CELEBRACIÓ DE LA        
PRIMAVERA

Amb motiu de la celebració de 
la VIII Festa de la Primavera els 
tres equipaments de la munta-
nya ens organitzem per celebrar 
l’arribada del bon temps. Degut 
a les mesures i restriccions sani-
tàries les activitats s’han adaptat 
per continuar oferint aquesta 
celebració. 
Gaudeix dels espectacles i el 
taller. Participa-hi! Celebrem ple-
gats l’equinocci de primavera. 

ESPECTACLE FAMILIAR 
SÒMINES DE L’ÀRTIC 

Divendres 14 de maig, a les 
18 h
Juna és una jove cambrera que 
viatja de nits a través d’una 
caixa màgica als indrets més 
llunyans del planeta Terra. Arriba 
a l’Àrtic, on els glacials s’estan 
separant i desfent! A través de la 
dansa i la música els protago-
nistes d’aquesta història salva-
ran animals, conservaran iglús i 
lluitaran per millorar la situació 
catastròfica del canvi climàtic. 
Cia. Toma Pa’Ti
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret   

ABALORIS DE NATURA

Dijous 20 de maig, a les 
17.15 h 
Confecció de collars i corones a 
partir de fulles, pals i altres ele-
ments naturals que ens trobem 
al sòl del bosc. 
Lloc: Centre Cívic Vallvidrera-
Vázquez Montalbán

ESPECTACLE ABRIL I LA 
CORDA MÀGICA

Divendres 21 de maig, a les 
17.30 h
L’Abril és una abella exploradora 
que viu amb la seva gran família 
a un rusc al mig del bosc. Amb 
el final de l’hivern, l’Abril sortirà 
a la recerca de les primeres flors 
primaverals perquè les compa-
nyes en puguin recol•lectar el 
nèctar i el pol·len.
En aquesta missió tan essencial 
per a la natura i el seu equilibri, 
comptarà amb l’ajuda d’altres 
animals del bosc. 
A càrrec de Krisolets
Lloc: Centre Cívic l’Elèctric

ACTIVITATS PUNTUALS:

SLIME COMESTIBLE

Dijous 8 d’abril, a les 17.15 h
Els infants tenen una capacitat 
inesgotable per persistir en 
allò que volen. Ho intenten una 
vegada i una altra, no es donen 
per vençuts. Nosaltres tampoc, 
i, per petició popular, ens retem 
de nou per aconseguir fer slime 
comestible. No t’ho perdràs, oi? 

ACTIVITATS PER A INFANTS I ADOLESCENTS

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 se-
guretat dels infants, persones acompanyants i dinamitzadores.  Cal 
inscripció prèvia. Pareu atenció al web i a les nostres xarxes socials 
per complementar tant la informació com l’hora i el format de les ac-
tivitats, en funció de l’evolució de les mesures sanitàries del moment. 

         Activitats ambientals, vinculades a la natura, el medi ambient
         i la sostenibilitat

SERVEIS



SERVEIS

FANG O PASTA DE SAL

Dijous 15 d’abril, a les 17.15 h
Proposta per experimentar 
lliurement amb les sensacions 
que el fang i la massa de sal ens 
ofereix. Un material que possi-
bilita embrutar-se, amassar, ser 
creadors de qualsevol cosa feta 
amb les mans, on l’error no és 
definitiu, sinó un aprenentatge 
del procés. 

ETS MÉS DE LLIBRE, DE 
ROSA O DE DRAC? 

Dimarts 20 d’abril, a les 
17.15 h 
Tres propostes de creacions 
de punts de llibre adaptades a 
totes les edats per crear i perso-
nalitzar el teu.
En col·laboració amb la Biblio-
teca Collserola-Josep Miracle

KAHOOT I EL DRAC

Dijous 22 d’abril, a les 17.15 h
Jugarem amb la plataforma 
Kahoot a la vegada que plan-
tejarem petits dilemes morals 
entorn dels valors que ens 
envolten. L’eix temàtic d’aquest 
mes serà la llegenda de Sant 
Jordi, que ens permetrà abordar 
aspectes sobre l’autoconeixe-
ment, l’autoconcepte, l’autoesti-
ma i els estereotips de gènere.

TALLER DE SANT JORDI

Divendres 23 d’abril, a les 
17.15 h
Des d’estampació amb elements 
reciclats per crear roses fins a 
creació de punts de llibre amb 
elements de la natura i aquarel-
les. Per a totes les edats.

ENVIA’NS LA TEVA FOTO O 
DIBUIX

Els tres centres cívics de la 
muntanya, us fem la proposta 
que ens feu arribar una foto o 
un dibuix d’aquell moment o allò 
que us fa més feliç. Pot ser un 
joc, unes postres, un lloc o quan 
llegiu o jugueu amb la vostra 

família, etc. 
Podeu enviar la foto o el 
dibuix a infants@ccvallvidrera-
vazquezmontalban.com fins al 
14 de maig. 
El Casal de Barri Can Rectoret 
i el Centre Cívic l’Elèctric es 
sumen a la proposta. Un cop les 
tinguem totes farem una petita 
exposició. 

SÚPER V EN ACCIÓ

Divendres 7 de maig, a les 
17.15 h
Super V torna a Collserola per 
sensibilitzar i pal·liar les conse-
qüències de la petjada humana 
a través de la recollida de brutí-
cia. Aquest any no ens podem 
agrupar, però cada petita acció 
compta. Identifica la brossa, 
fes una fotografia i envia-la a in-
fants@ccvazquezmontalban.com
El Centre Cívic l’Elèctric i el 
Casal de Barri Can Rectoret es 
sumen a la causa. Suma-t’hi 
tu també. Collserola lliure de 
brutícia. 
Teniu fins al 6 de maig per envi-
ar les vostres imatges. 

DIVERSITAT FAMILIAR

Dijous 13 de maig, a les 
17.15 h
Hi ha tantes famílies com 
maneres d’estimar i els infants 
plasmaran quines són les seves. 
Per a totes les edats.  En cas 
que l’activitat és realitzi en for-
mat virtual els resultats s’hauran 
de portar al centre cívic per fer 
una exposició.

COMPLEMENTS DE           
NATURA

Dijous 20 de maig, a les 
17.15 h 
Confecció de collarets i corones 
a partir de fulles, pals i altres 
elements naturals que ens tro-
bem al sòl del bosc.

EXPOSICIÓ                          
“DIVERSITAT FAMILIAR”

Divendres 21 de maig
Mostrarem els dibuixos que 
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els infants han realitzat sobre 
la seva família amb l’objectiu 
de visibilitzar la pluralitat dels 
diferents models familiars. 

ELS OCEANS

Dijous 3 de juny, a les 17.15 
h
Proposta d’expressió amb 
pintura per plasmar els oceans 
vist des dels ulls dels infants. 
Plegats viatjarem pel fons marí. 
Per a totes les edats.

SÚPER V EN ACCIÓ

Divendres 4 de juny, a les 
17.15 h
Ens tornem a mobilitzar per fer 
una escombrada al bosc i pre-
venir-ne possibles incendis. 
En cas que s’hagi de realit-
zar en format virtual, caldrà 
caldrà enviar una fotografia de 
la brossa trobada a infants@
ccvazquezmontalban.com.

JOCS AMB SUPER V I ELS 
OCEANS

Dijous 10 de juny, a les 17.15 h
Proposta de jocs per conèixer a 
la vegada que sensibilitzar-nos 

de les problemàtiques que els 
animals marins han de fer front. 
Els ajudem?

EXPOSICIÓ “TOT VA A 
PARAR AL MAR”

Del 14 al 30 de juny
Exposició que mostra tots els 
residus que es llencen al bosc 
diàriament i que les famílies 
del barri han fotografiat durant 
la jornada de Súper V i en 
contraposició, les composicions 
artístiques d’oceans que infants 
han realitzat i les accions per 
pal·liar aquesta problemàtica. 

SERVEI DE PRÉSTEC DE 
JOGUINES 

Trobeu a faltar els jocs de l’es-
pai infantil? Les dinamitzadores 
i el dinamitzador de la muntanya 
us volem presentar el nou servei 
de préstec de joguines. Veniu 
al centre cívic, escolliu el vostre 
joc preferit i emporteu-vos-el 
a casa per a gaudir amb les 
vostres famílies. 
Els divendres, de 17 a 19.30 h al 
Casal de Barri Can Rectoret 
Els dimarts de 16.30 a 19.30 
h al Centre Cívic Vallvidrera - 
Vázquez Montalbán 

PREVENCIÓ DE                
L’ASSETJAMENT                          
ESCOLAR.                                
XERRADA PER A FAMÍLIES

Dijous 27 de maig, a les 
17.30 h
Com podem detectar casos 
d’assetjament  entre els infants 
i joves? Què podem fer una 
vegada ho sabem? Com cal 
prevenir una situació d’asset-
jament escolar des de casa? 
Què podem fer si el nostre fill 
o filla és la persona assetjado-
ra? Són molts els dubtes que 
sorgeixen davant una situació 
tan complexa, 
A càrrec d’Alexandra Mariné 

PASSEJADA FAMILIAR 
PER COLLSEROLA

Dissabte 5 de juny, 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 recomanada:
a partir de 5 anys 
A càrrec de Patrícia Rovira, 
biòloga i educadora ambiental 
especialitzada en sostenibilitat

ACTIVITATS PER A FAMÍLIES                                                                                                                                       
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CREA EL TEU ALTAVEU

Dijous de 18 a 19 h                  
Del 27 de maig al 10 de juny
En aquest taller virtual apren-
drem el procés de creació  i 
les tècniques utilitzades en la 
construcció d’una caixa acús-
tica. Des del tall de la fusta, a 
l’acabat, passant per la prepa-
ració de peces i connexions.
A càrrec de Red Land Sound 
System

DUEL DE DISCJÒQUEIS

Dissabte 19 de juny, a les 
12.30 h
Tancarem el trimestre amb 
una sessió mixta entre els 
col·lectius que ens han acom-
panyat aquesta primavera, 
Kapara Sound System i Red 
Land Sound System. La sessió 
és podrà seguir en streaming 
des del canal de YouTube del 
centre cívic i presencialment, i 
s’hi podrà participar des de les 
xarxes socials per decidir-ne la 
persona guanyadora.

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                                                  

ACTIVITATS I TALLERS PER A JOVES                                                                                                                                      

És imprescindible inscriure-s’hi prèviament des del programa d’ins-
cripcions o presencialment al centre. La inscripció és gratuïta, les pla-
ces són limitades.

SERVEI DE CONSULTA

Dimarts de 12 a 14 h
Vols seguir les nostres 
activitats per Zoom, però no 
saps com fer-ho? Vols seguir 
els nostres streamings? Si 
necessites ajuda en aquests 
temes, demana cita prèvia i 
t’ajudarem. També pots enviar 
un correu electrònic amb 
la consulta a multimedia@
ccvazquezmontalban.com. Les 
activitats presencials s’adap-
taran a les mesures sanitàries 
vigents en cada moment.

TALLERS MULTIMÈDIA

RETOCA CANÇONS 

Dimarts 11 de maig,                 
de 10.30 a 12 h
Amb el programa gratuït Au-
dacity, aprendrem a retocar tot 
tipus de fitxers d’àudio.

INICIACIÓ ALS FULLS         
DE CÀLCUL AMB              
OPENOFFICE

Dimarts 25 de maig,                 
de 10.30 a 12 h
Amb aquest programa gratuït, 
aprendrem a utilitzar aquesta 
eina ofimàtica tan útil. 

FES COMPRES SEGURES 
A INTERNET

Dimarts 15 de juny,                
de 10.30 a 12 h
Amb unes eines gratuïtes i 
senzills consells aprendrem 
a comprar amb seguretat a 
Internet. 

ACTIVITATS PER A INFANTS

JUGUEM AL TANGRAM

Divendres 30 d’abril, a les 
16.45 h
Passa-t’ho bé amb la versió 
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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.
L’horari del bar pot variar en funció 
de les mesures per superar la pan-
dèmia, vigents en cada moment.

per a tauletes d’aquest joc 
tradicional. 

FEM UN VÍDEO MUSICAL

Divendres 28 de maig, a les 
16.45 h
Amb les tauletes crearem un 
vídeo al qual afegirem música.

PARXÍS EN LÍNIA

Divendres 11 de juny, a les 
16.45 h
Repta els teus amics per veure 
qui és millor al parxís. 

QUANT EN SAPS DE        
L’ESPAI MULTIMÈDIA?

Les tardes de juny
Farem un joc de preguntes per 
trobar qui coneix millor l’espai. 
Tens el mes de juny per donar 
les teves respostes.

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

CALAIX DE LES ENTITATS                                                                                                                                  

15A EDICIÓ DE LA FIRA 
AGRÍCOLA DE COLLSEROLA

Diumenge 9 de maig
Organitzada per la Coopera-
tiva de Consum Ecològic Can 
Pujades en col·laboració amb 
l’Associació Collserola Pagesa. 
Pagesia, planters i llavors. Tro-
bada de la Xarxa de Graners 
de Catalunya.      
Per a més informació:
canpujades.org

Activitats paral·leles:

Divendres 7 de maig, a les 19 h
Presentació de l’avaluació 
del primer cicle i propostes 
de futur del projecte “Ali-
mentem Collserola”
amb Arran de Terra cooperativa.

Divendres 4 de juny, a les 19 h
L’Associació Can Pujades de 
Consum i Projectes compar-
teix les seves propostes de 

treball de la seva Comissió 
del Germinador
Activitat inclosa en el Cicle 
d’Agricultura de Proximitat

CONCERT DE PRIMAVERA                                        
AMB LA CORAL         
COLLSEROLA

Dissabte 22 de maig, a les 
12.30 h
La coral Collserola Vallvidrera 
segueix ben viva. Malgrat la 
pandèmia seguim assajant 
amb seguretat i entusiasme, en 
un espai provisional que facilita 
mantenir les distàncies obliga-
des i la sonoritat necessària. 
Renovem el repertori i creixem 
en cantaires. Ben aviat podrem 
oferir-vos nous concerts. La 
il·lusió no ens deixa deturar.
Les restriccions vigents en 
el moment de fer el concert 
poden afectar a la seva realit-
zació.



CALENDARI

MAIG

ABRIL

JUNY

DEL 6 AL 30                   EXPOSICIÓ: “RICARDO PLÁSTIKO”

DM. 13       18 h              XERRADA: “CUIDEM EL BOSC, EL BOSC ENS CUIDA”

DJ. 15        18 h             ACTIVITAT PUNTUAL:
                                      FEM RUSCS D'ABELLES SILVESTRES (TALLER VIRTUAL)

DS. 17       12.30 h        CICLE DE MÚSICA: QUEJÍO

DS. 24        9 h                PASSEJADA: SORTIDA A LA RURAL

DJ. 29        18 h              XERRADA: “BARCELONA COMESTIBLE: QUÈ PODEM FER
                                       PER UNA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE”

DC. 2         18 h              XERRADA “PLÀSTIC AL PLAT”

DS. 5          9 h               PASSEJADA FAMILIAR PER COLLSEROLA

DV. 4          19 h             PRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL GERMINADOR
                                      DE CAN PUJADES

DS. 12       11 h             ESPECTACLE FAMILIAR DE MÀGIA

DS. 12        9 h                PASSEJADA: ELS TRES TURONS DE BARCELONA

DEL 14 AL 30                 EXPOSICIÓ “TOT VA A PARAR AL MAR”

DM. 15       10.30 h        MULTIMÈDIA: FES COMPRES SEGURES A INTERNET

DJ. 17         18 h             XERRADA: “EL PROJECTE DE CAN CALOPA”

DV. 18        19 h              CICLE DE MÚSICA: AIXOPLUC

DS. 19       12.30 h         ACTIVITAT PER A JOVES: DUEL DE PUNXADISCOS

DEL 3 AL 28                   EXPOSICIÓ: “COLLSEROLA, TAST DE BIODIVERSITAT”

DV. 7          19 h              AVALUACIÓ I PROPOSTES DE FUTUR DEL PROJECTE
                                       “ALIMENTEM COLLSEROLA”

DG. 9         10 h             15ª EDICIÓ DE LA FIRA AGRÍCOLA DE COLLSEROLA

DM. 11       10.30 h        MULTIMÈDIA: RETOCA CANÇONS

DV. 14         17.30 h         ESPECTACLE FAMILIAR: LA FAMÍLIA DE LES GERMANES 
                                        ALGABA

DS. 22        12.30 h         CONCERT DE PRIMAVERA AMB LA CORAL COLLSEROLA

DM. 25       10.30 h         MULTIMÈDIA: INICIACIÓ ALS FULLS DE CÀLCUL AMB
                                        OPENOFFICE

DJ. 27         17.30 h        XERRADA PER A FAMÍLIES:
                                       “PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR”

27 MAIG     18 h             TALLER PER A JOVES: CREA EL TEU ALTAVEU
10 JUNY     

DS. 29        12.30 h        CICLE DE MÚSICA: ALBA CASARAMONA I JOAN BERENGUER
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MAIG

ABRIL

JUNY

DJ. 8       17.15 h            SLIME COMESTIBLE

DJ. 15     17.15 h            FANG O PASTA DE SAL

DM. 20   17.15 h            ETS MÉS DE LLIBRE, ROSA O DRAC?

DJ. 22     17.15 h             KAHOOT I EL DRAC

DV. 23,    17.15 h            TALLER DE SANT JORDI

DV. 30     16.45 h            MULTIMÈDIA, JUGUEM AL TANGRAM

DV. 7       17.15 h            SÚPER V EN ACCIÓ 

DJ. 13     17.15 h            DIVERSITAT FAMILIAR

DV. 14     17.30 h           ESPECTACLE FAMILIAR: LA FAMÍLIA DE LES GEMANES 
                                      ALGABA

DJ. 20,    17.15 h            COMPLEMENTS DE NATURA

DV. 21                             EXPOSICIÓ DIVERSITAT FAMILIAR 

DJ. 27     17.30 h            XERRADA PER A FAMÍLIES:
                                       “PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR”

DE L’1 AL 21                  MULTIMÈDIA: QUANT EN SAPS, DE L’ESPAI MULTIMÈDIA?

DJ. 3       17.15 h            ELS OCEANS

DV. 4       17.15 h           SÚPER V EN ACCIÓ

DS. 5       11 h                 PASSEJADA FAMILIAR PER COLLSEROLA

DJ. 10     17.15 h            JOCS AMB SÚPER V I ELS OCEANS

DEL 14 AL 30                 EXPOSICIÓ “TOT VA A PARAR AL MAR”

DV. 11     16.45 h            MULTIMÈDIA: PARXÍS EN LÍNIA

DS. 12    11 h                 ESPECTACLE FAMILIAR DE MÀGIA
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Telèfon: 93 406 90 53
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vallvidreravazquezmontalban
ccvazquezmontalban@ccvazquezmontalban.com

centre.civic.vallvidrera.vazquez.montalban

@CCVallvidrera

@cc_vallvidrera

Canal: Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán

           211, 128, 111 i 218

     S1, S2: Peu del Funicular

     Vallvidrera superior

Dimarts, dimecres de 10 a 14 h 
De dilluns a divendres de 16 a 21 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


