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INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS PER INTERNET
A partir del dilluns 7 de juny, a les 10 h  
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com 

INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir del 7 de juny, 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.

ENS RETROBEM!
Tots els tallers d’estiu es duran a terme de manera presencial, respectant 
les mesures de seguretat vigents en cada moment: aforament limitat, 
distància de seguretat, ús correcte de la mascareta, hidrogel, ventilació 
i control de temperatura. 
La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial. Si la situació 
sanitària 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 ins-
cripció. No ens aturem!

Tallers nous              Tallers i activitats virtuals

TALLERS CULTURALS

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA FUSIÓ                                         

Dimarts, de 20 a 21 h
Del 29 de juny al 20 de juliol 
Preu: 17,04 €                                 

A càrrec de Judit Belenguer

FIT BOXING                                             

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h  
Del 28 de juny al 19 de juliol 
Preu: 17,04 €                                                    

Entrenament funcional a través de 
la boxa on treballarem la tècnica i 
el físic sense confrontació. Aprofi-
tarem l’exercici cardiovascular que 
implica aquest esport per passar 
una estona entretinguda i saluda-
ble mentre alliberem l’estrès i toni-
fiquem el cos. 
A càrrec d’Air Active 

FITNESS HIPOPRESSIU                                            

Dimecres, de 20 a 21 h
Del 30 de juny al 21 de juliol 
Preu: 17,04 €                                                  

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
Del 28 de juny al 19 de juliol 
Preu: 17,04 €                                                  

Disciplina marcial que ens ense-
nya a coordinar la respiració rea-
litzant seqüències de moviments 
lents de forma contínua, millorant 
el to muscular del nostre cos. 
A càrrec d’Acció Sant Martí

IOGA DINÀMIC                                           

Dimecres, de 10.30 a 11.30 h 
Del 30 de juny al 21 de juliol 
Preu: 17,04 €                                                 

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 30 de juny al 21 de juliol 
Preu: 17,04 €                                   
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VESPRES DE MÚSICA                

JAZZ ON THE GO:                        
ELS ESTILS DEL JAZZ                                            

Dimecres 7 de juliol, a les 18 h 

Xerrada en què es farà un repàs 
de les principals èpoques del jazz: 
el hot, el swing, el bebop, el cool i 
el contemporani. Les explicacions 
estaran acompanyades de frag-
ments sonors representatius en 
enregistraments ben seleccionats.
A càrrec de Juan Garcia-Alsina Goncharov

WOODEN JAZZ TRIO                                            

Dijous 8 de juliol, a les 19 h                          

Proposta musical que convida l’oi-
ent a submergir-se en una atmo-
sfera sonora ideal amb aquesta 
formació dedicada a la interpreta-
ció d’estàndards de jazz, inspira-
da en el so dels anys 50-60 que 
van encapçalar artistes com Wes 
Montgomery, Miles Davis, John 
Coltrane... Intèrprets: Nicolás Allo-
za a la guitarra, Pau Albert al con-
trabaix i Àlex Tovar a la bateria.

ÓPALO TRIO                                                  

Dijous 15 de juliol, a les 19 h                

Homenatge a la diversitat de mú-
siques i llengües del món des del jazz 
com a llenguatge musical i procés 
creatiu. Repertori constituït per mú-
sica llatinoamericana, estàndards de 
jazz i composicions originals intro-
duïdes al públic des del seu context 
històric i les seves curiositats.
Intèrprets: María Pascual a la veu, 
Miguel Gistau a la guitarra i Oscar 
Tinoco al contrabaix.

Entrenament per enfortir i tonificar 
glutis, abdominals i cames (GAC), 
zones que, moltes vegades, són 
les més afectades del cos a causa 
de la vida sedentària. 
A càrrec de Lucrecia Guio  

PILATES 60’                                          

Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Del 29 de juny al 20 de juliol 
Preu: 17,04 €                                   

A càrrec de Juliette Zimel,
d’Air Active  

 
TÈCNIQUES DE DIBUIX.               
EL COS HUMÀ                               

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h 
Del 29 de juny al 20 de juliol 
Preu: 17,04 €                                                 

En aquest taller seguirem apre-
nent tècniques de dibuix aquesta 
vegada per centrar-nos en la re-
presentació del cos humà. 
A càrrec de Ricardo Hermida 

CREATIVITAT

Activitats gratuïtes, cal inscripció prèvia a les activitats a partir del 7 
de juny presencialment o en línia, a:
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
Les places són limitades i es realitzaran sota les mesures neces-
sàries de seguretat indicades per les autoritats sanitàries en cada 
moment. Si les mesures preventives no permeten la presencialitat, 
les adaptarem perquè es puguin portar a terme en format virtual.

TALLERS CULTURALS



PASSEJADA                               

LA VILA VELLA DE                            
L’HOSPITALET                                         

Dissabte 17 de juliol, a les 9 h                        

Descobrirem la sorprenent vila 
vella de l’Hospitalet, que poc té a 
veure amb el que actualment és 
la ciutat. Si avui dia l’Hospitalet 
de Llobregat és la segona ciutat 
més gran de Catalunya després 
de Barcelona, antigament era 
un poblet de pocs habitants de-
dicats bàsicament al conreu de 
terres. D’aquella època en que-

den uns quants edificis que no 
deixen indiferent als passejants: 
Ca n’Arús, l’Harmonia, la Talaia, 
Can Sumarro, el preciós carrer 
Xipreret o els Jardins de Can Bu-
xeres en seran alguns dels pro-
tagonistes.
A càrrec d’Alba Casaramona

SERVEIS                               

AULA AMBIENTAL                               

Servei d’educació i informació ambiental del districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi. Situat al Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán, al cor de Collse-
rola, ofereix serveis i recursos dirigits a la ciutadania per fomentar la cultura 
de la sostenibilitat.

CICLE MASIES DE L’ENTORN DE COLLSEROLA                                 

“VISIONS SINGULARS DE               
MASIES DE SANT JUST”                                         

Del 5 al 28 de juliol                        

Exposició de fotografies que 
mostra l’estat actual d’algunes 
masies de Sant Just Desvern. Si 
mirem atentament les fotografies 
ens podem acostar als orígens 
de la masoveria, a les dones i als 
homes que per un jornal conre-
aven les terres, els corrals amb 
bestiar, els cellers… L’exposició 
presenta imatges actuals de de-
talls d’interiors, d’entorns i d’edi-
ficis amb un ric valor històric i 
arquitectònic.
A càrrec de Víctor Murillo López 
(Federació Catalana de Fotografia)

DIBUIXA LA TEVA MASIA                

Activitat artística
Convocatòria oberta a tothom 
que vulgui dibuixar una masia de 
Collserola! Heu de fer arribar el 
vostre dibuix al centre cívic i amb 
tots els dibuixos rebuts, farem una 
mostra a l’espai del centre i també 
els publicarem a les xarxes soci-
als. Hi haurà un dibuix guanyador 
que tindrà premi! Vols participar-hi 
i no saps per on començar? 
Dijous 8 de juliol, a les 17.30 h fa-
rem una sessió en línia amb el di-
buixant Ricardo Hermida perquè 
ens doni els consells indispensa-
bles per fer-ho!
Termini per participar: podeu en-
viar o portar els vostres dibuixos 
al centre fins el 26 de juliol.

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIÓ ACTIVITATS
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LA VIDA RURAL DE               
COLLSEROLA                                          

Dimecres 30 de juny, a les 18 h

Històries de vida a les masies 
del nostre entorn
Xerrada divulgativa
La serra de Collserola representa 
una illa de natura a tocar de l’asfalt 
de Barcelona. A part del seu patri-
moni natural, destaca el seu patri-
moni cultural amb més de 150 ma-
sies. Els protagonistes d’aquest 
paisatge humà són masovers i 
propietaris que han vist condicio-
nada la seva manera de viure per 
l’entorn natural que els rodeja i per 
les transformacions que s’hi han 
anat produint.
A càrrec d’Eugeni Casanova Solanes

PASSEJADA A SANT PERE           
MÀRTIR                                             

Dissabte 3 de juliol, a les 9 h                   

Itinerari circular des de Vallvidrera 
que careneja el vessant meridional 
de la serra entre pinedes de repo-
blació i prats d’albellatge i gines-
ta fins a arribar a St. Pere Màrtir. 

Des d’aquest turó gaudirem d’una 
magnífica panoràmica de la vall de 
Sant Just, el delta del Llobregat i el 
massís del Garraf.
A càrrec de l’Associació Collserola 
Verda

LA SERRA DE                                   
L’ARRABASSADA I EL                    
PANTÀ DE CAN BORRELL                        

Dissabte 10 de juliol, a les 9 h          

Partint de Vallvidrera i vorejant 
el Tibidabo arribem al Viaducte 
de Can Ribes per continuar res-
seguint la carena de la Serra de 
l’Arrabassada fins al pantà de Can 
Borrell, un espai aquàtic de singu-
lar bellesa. La ruta continua fins a 
la masia de Can Borrell per acabar 
a Sant Cugat.
A càrrec de Joan Solé, de ROADA, 
Projectes ambientals i educatius 

PASSEJADES

ESPAI MULTIMÈDIA 

FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL

Dimarts 6, 13 i 20 de juliol, de 
10.30 a 12 h                                          

Avui dia, el mòbil és el dispositiu 
preferit per a fer fotos. En aquest 
taller configurarem la càmera del 
mòbil i descobrirem aplicacions 
gratuïtes per millorar i retocar les 
fotos.  

ACTIVITATS PER A INFANTS I ADOLESCENTS 

Activitats puntuals i gratuïtes amb inscripció prèvia diària 
Propostes d’activitats i excursions sota les mesures necessàries per a 
la seguretat 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 activitats, en 
funció de l’evolució de les mesures sanitàries del moment. 
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TASTETS DE REGGAE                                                    

Dijous 1 de juliol, a les 17.15 h  

En motiu del dia internacional del 
Reggae ens apropem a aquest 
estil de música i vida a partir de 
dues propostes. Des de creació 
de complements per als cabells 
fins a instruments per fer xivarri, 
perquè volem endinsar-nos en 
aquesta festa i gaudir-ne!
Aquesta activitat es durà a terme 
a l’exterior del centre cívic

CREACIÓ DE NIUS                       

Dijous 8 de juliol, a les 17.15h        

Des dels més petits amb mate-
rials no estructurats fins als més 
grans creant els seus propis nius 
per al nostre meravellós bosc, 
que tant ens estima i cuidem. 

CREACIÓ DE TAMPONS I         
PINTURA AMB ESPÈCIES                                                          

Dijous 15 de juliol, a les 17.15h    

Tornen les estampacions amb 
tampons, però aquest cop vosal-
tres els creareu. Acabarem expe-
rimentant a partir de pintura amb 
espècies. 
Aquesta activitat es durà a terme 
a l’exterior del centre cívic 

LLAVORS                               

Dijous 22 de juliol, a les 17.15h

Veniu a descobrir i a observar les 

diferents llavors i els elements 
naturals, on a més podreu plan-
tar-les en diversos materials na-
turals i reciclats. Recordeu un 
cop les tingueu de cuidar-les 
perquè hi puguin créixer bé. Po-
seu-hi molt d’amor!

PREMSA DE FLORS                    
I COLLAGE LLIURE                    

Dijous 29 de juliol, a les 17.15h

Algun cop heu premsat flors i amb 
elles heu volgut fer un collage? 
Doncs aquesta tarda és el mo-
ment per experimentar i crear el 
vostre propi collage lliure, amb els 
elements que ens ofereix la natura.

EXCURSIONS                                     

Dilluns 5, 12, 19 de juliol, a les 
17.15h                                                               

Durant aquest juliol us proposem 
recórrer els camins de l’entorn 
de Collserola per trencar amb 
la quotidianitat de les propostes 
de l’espai i posar en joc els cinc 
sentits. 

ACTIVITATS PER A JOVES 

REGGAE AL PARC                                                       

Dijous 1 de juliol, de 17 a 18.30 h 
i de 19 a 20.30 h                           

Amb motiu del dia internacional 
del Reggae gaudirem d’una jor-
nada de Sound System a la pla-

ça del Centre Cívic. Amb l’equip 
de so i actuació de Red Land 
Sound System i l’acompanya-
ment dels col·lectius Wisdom 
Link i KaparaSound, podreu 
passar una bona tarda escoltant 
reggae i els seus subgèneres.
Aquesta activitat es durà a terme 
a l’exterior del centre cívic 

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

Dimecres 14 de juliol, de 17.30 
a 19.30 h                                                       

Autoretratar-se i compartir la 
imatge a les xarxes és una pràc-
tica molt habitual entre les per-
sones joves, però, com són les 
nostres selfies i què diuen de 
nosaltres? Es poden llegir en 
clau de gènere? És una pràctica 
que pot esdevenir eina de de-
núncia o de transformació? En 
aquesta activitat en revisem al-

gunes implicacions socials i re-
alitzarem una pràctica creativa 
per a explorar els potencials ex-
pressius de l’autorepresentació.
A càrrec de Drac Màgic, cultura 
audiovisual

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.

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

CALENDARI

JULIOL

JUNY
DC. 30            18 h         XERRADA: “LA VIDA RURAL DE COLLSEROLA. HISTÒRIES DE 
                                       VIDA A LES MASIES DEL NOSTRE ENTORN”

DJ. 1               de 17 a 18.30 h i de 19 a 20.30 h  REGGAE AL PARC  

DJ. 1              17.15 h    ESPAI INFANTIL: TASTETS DE REGGAE  

DS 3                9 h           PASSEJADA: SANT PERE MÀRTIR 

Del 5 al 28                      EXPOSICIÓ: “VISIONS SINGULARS DE MASIES DE SANT JUST” 

DL 5, 12 i 19     17.15 h     ESPAI INFANTIL: EXCURSIONS 

DM. 6, 13 i 20   de 10.30 h a 12 h    MULTIMÈDIA: FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL 

DC. 7              18 h        XERRADA: “JAZZ ON THE GO: ELS ESTILS DEL JAZZ”  

Del 8 al 26                       CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA OBERTA “DIBUIXA LA TEVA MASIA” 

DJ. 8               17.15 h    ESPAI INFANTIL: CREACIÓ DE NIUS 

DJ. 8               17.30 h    SESSIÓ EN LÍNIA “DIBUIXA LA TEVA MASIA”  

DJ. 8               19 h         VESPRES DE MÚSICA: WOODEN JAZZ TRIO 

DS. 10            9 h          PASSEJADA: LA SERRA DE L’ARRABASSADA I EL PANTÀ DE        
                                      CAN BORRELL 

DC. 14            17.30 h    TALLER PER A JOVES: DESMUNTANT LA SELFIE 

DJ. 15             17.15 h    ESPAI INFANTIL: CREACIÓ DE TAMPONS I PINTURA AMB ESPÈCIES 

DJ.15              19 h         VESPRES DE MÚSICA: ÓPALO TRIO 

DS. 17             9 h          PASSEJADA: LA VILA VELLA DE L’HOSPITALET 

DJ. 22             17.15 h    ESPAI INFANTIL: LLAVORS 

DJ. 29             17.15 h    ESPAI INFANTIL: PREMSA DE FLORS I COLLAGE LLIURE 



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

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


