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ÍNDEX

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS EN LÍNIA 
A partir del dimecres 1 de setembre, a les 10 h  
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com 
INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE 
A partir del dimecres 1 de setembre, a les 10 h 
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h, i de dilluns a divendres, de 16 a 21 h 
El pagament dels cursos es farà 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 major part dels tallers i activitats de tardor es duran a terme de mane-
ra presencial, respectant les mesures de seguretat vigents en cada mo-
ment: aforament limitat, distància de seguretat, ús correcte de la masca-
reta, hidrogel, ventilació i control de temperatura. No es podrà compartir 
material en cap taller presencial i, en cas que calgui, cadascú haurà de 
portar i endur-se el seu propi material.

        Tallers virtuals     

El Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán és un equipament públic 
que recull i centralitza propostes culturals, associatives i ambientals del 
barri de Vallvidrera. 
No ens aturem!
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.
A partir de l’1 d’octubre, degut als treballs de millora a l’edifici del Centre 
Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán, les activitats i serveis es trasllada-
ran temporalment a l’equipament del Mercat Cultural de Vallvidrera.
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HUMANITATS

PASSEJADES PER LA BARCE-
LONA MÉS DESCONEGUDA

Dijous, de 17 a 19 h                  
Del 7 d’octubre a l’11 de 
novembre (6 sessions)               
Preu: 51,11 €
A través de 6 rutes temàtiques, 
ens endinsarem en alguns dels 
barris més autèntics de la ciutat 
i descobrirem episodis històrics 
que van transformar-la. Totes 
les Barcelones que fan de Bar-
celona una ciutat fascinant.
A càrrec d’Alba Casaramona

 
EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA FUSIÓ

Dimarts, de 20 a 21.15 h   
Del 28 de setembre al 23 
de novembre (8 sessions)              
Preu: 42,59 €
Expressa’t a través del movi-
ment amb una proposta de ball 
que fusiona estils com el funk, 
hip-hop, jive, club, jazz, salsa, 
balls llatins i, fins i tot, dansa 
del ventre, juntament amb pa-
trons d’aeròbic fàcils de seguir!
A càrrec de Judit Belenguer
 

RECURSOS

TÈCNIQUES DE DIBUIX 

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h                       
Del 28 de setembre al 14 
desembre (10 sessions)           
Preu: 28,50 €
Seguirem aprenent i practicant 
tècniques de dibuix, durant 
aquest trimestre aprofundirem en 
la representació de la figura hu-
mana, coneixerem les tècniques 
tradicionals i experimentarem 
amb nous recursos i materials. 
A càrrec de Ricardo Hermida

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL
 

TAITXITXUAN-TXIKUNG    

Dilluns, de 19 a 20 h                 
De 27 de setembre al 22 
de novembre (8 sessions)                            
Preu: 34,07 €
Disciplina marcial que ens en-
senya a coordinar la respiració 
realitzant seqüències de movi-
ments lents de forma contínua, 
de manera que ens millora el to 
muscular.
A càrrec d’Aitor Barrena, d’Ac-
ció Sant Martí

AIR CAMP: ENTRENAMENT 
FUNCIONAL 

Dimecres, de 19 a 20 h                     
Del 29 de setembre al 24 
de novembre (9 sessions)                       
Preu: 38,33 €
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

IOGUILATES            

Dimecres, de 10.15 a 11.45 h                      
Del 29 de setembre al 24 
de novembre (9 sessions)         
Preu: 57,50 €
Enforteix i tonifica la musculatura 
corporal, especialment la zona ab-
dominal, amb exercicis relaxants 
per millorar la flexibilitat i corregir 
els nostres hàbits posturals.
A càrrec de Lucrecia Guio Leiman

FITNESS HIPOPRESSIU

Dimecres, de 20:15 a 21:15 h                      
Del 29 de setembre al 24 
de novembre (9 sessions)    
Preu: 38,33 €
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
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PILATES 90’

Dimarts, de 18 a 19.30 h                  
Del 28 de setembre al 23 
de novembre (8 sessions)         
Preu: 51,11 €
Sessió intensa d’entrenament 
que equilibra força, flexibilitat i 
el control postural, una benefi-
ciosa activitat física i mental.
A càrrec de Juliette Zimel, d’Air 
Active
 

PILATES 60’

Dijous, de 20.15 a 21.15 h                            
Del 7 d’octubre al 25 de 
novembre (8 sessions)             
Preu: 34,07 €
Mètode d’entrenament que 
equilibra força, flexibilitat i el 
control postural, una beneficio-
sa activitat física i mental.
A càrrec de Juliette Zimel, d’Air 
Active

 

GENT GRAN
 

IOGA PER A GENT GRAN

Dimarts, de 10.30 a 11.30 h                   
Del 28 de setembre al 23 
de novembre (8 sessions)        
Preu: 34,07 €
Realitzarem aquest taller de ioga 
amb moviments suaus i treba-
llant la postura adaptada a l’edat.
A càrrec d‘Eva Mir
 

ACTIVA’T A PARTIR DELS 60 

Dimecres, de 12 a 13 h             
Del 29 de setembre al 24 
de novembre (9 sessions)         
Preu: 38,33 €
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

 
JOVES

INICIACIÓ A L’ANIMACIÓ 
STOP MOTION

Dijous, de 18.30 a 20 h                                             
Del 7 al 28 d’octubre                               
(4 sessions)                                   
Preu: 17,10 €
Taller en línia on ens expli-
caran els principis bàsics de 
l’animació en la tècnica de stop 
motion. Veurem el marc teòric 
bàsic, coneixerem diferents 
tècniques per realitzar anima-
cions de manera tradicional i 
realitzarem petits exercicis, per 
posar en pràctica i realitzar les 
nostres petites animacions.  
A càrrec de Stills Animation 

DONA

AUTODEFENSA FEMINISTA

Dilluns, de 20.15 a 21.15 h                     
Del 27 de setembre al 22 
de novembre (8 sessions)         
Preu: 34,07 €
Taller d’iniciació intergenera-
cional on a través de la boxa 
tailandesa ens dotem d’eines 
d’empoderament col.lectives 
com a dones.
A càrrec de Paula Lizarbe

INFANTS

KARATE-DO

Divendres, de 17.15 a 18.45 h                            
Del 8 d’octubre al 26 de 
novembre (7 sessions)                                 
Preu: 35,20 €
El Karate-Do és una disciplina 
marcial d’origen japonès que 
treballarem com una eina més 
en la formació dels nens i ne-
nes. El practicarem de manera 
tradicional, això vol dir que el 
vessant de competició no la 
tractarem. Per a nens i nenes a 
partir de 5 anys.
A càrrec d’Alex Rivas, d’Acció 
Sant Martí
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EXPOSICIONS                                                                                                                                         

“ALIMENTANT LA VIDA 
PER FER FRONT AL DES-
PLAÇAMENT FORÇAT A 
COLÒMBIA” 

Del 13 al 30 de setembre
L’exposició fotogràfica vol 
visibilitzar l’experiència de set 
dones que van ser expulsades 
de casa seva i desposseïdes de 
les seves terres, dels seus cultius 
i d’una abundància alimentària; 
també del seu teixit social i dels 
seus projectes de vida. En elles 
hi apareixen dones que rescaten 
la cuina com un lloc on no només 
es preparen aliments, sinó on 
es construeix memòria i es ge-
neren estratègies per superar el 
desarrelament, l’estigmatització i 
la precarietat. Aquesta exposi-
ció forma part d’un exercici de 
reconstrucció de la memòria del 
conflicte, i de reconeixement i 
dignificació de les víctimes de la 
violència a Colòmbia, que es va 
realitzar a Manizales l’any 2014. 

A càrrec de L’Etnogràfica. An-
tropologia per la transformació 
social
Xerrada de presentació: dilluns 13 
de setembre, a les 19.30 h

EXPOSICIÓ VIRTUAL DE 
L’ESPAI INFANTIL

Des de l’espai infantil es realit-
zaran activitats que posaran de 
relleu les capacitats artístiques 
dels més petits. El mes de de-
sembre gaudirem d’exposicions 
virtuals que recolliran les foto-
grafies realitzades pels infants, 
tot comparant la “Vallvidrera 
d’abans i ara”, amb motiu de 
l’annexió de Vallvidrera a Sarrià, 
i les creacions fruit de l’activitat 
“Art a les fosques”.

CICLE DE MÚSICA                                                                                                                       

DE TU A TU

Divendres 22 d’octubre, a 
les 19 h
Per celebrar la castanyada ens 
acompanyaran De tu a tu, gent 
propera i senzilla que fa temps 
que trepitja diversos escenaris 
d’arreu de Catalunya fent la seva 
música i en català. Pop rock, 
funky, reggae, swing, surf... 
Rodeja’t d’un fil conductor que 
uneix aquests patrons rítmics. 
Intèrprets: Gerard Español, gui-

tarra i veu; Joan Giralt, guitarra 
i veu; Oriol Piqué, baix; Pau 
Oliva, teclat, i, finalment, Jordi 
Fàbregas, bateria

T-MAKEN

Dissabte 23 d’octubre, a les 
12.30 h
T-maken és una proposta que 
neix de la passió per la música, 
el cant i la interpretació. Forma-
da per tres músics de trajectò-
ries artístiques molt diferents, 

Activitats gratuïtes, cal inscripció prèvia a les activitats a partir de l’1 
de setembre presencialment o en línia, a:
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.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 presencialitat, les adapta-
rem perquè es puguin portar a terme en format virtual.

        Activitats virtuals           Activitats ambientals           Dona i igualtat

        Cicle de Muntanya           Setmana Europea de la mobilitat

        Barcelona capital mundial de l’alimentació sostenible
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s’uneixen per explorar i presen-
tar noves vies de comunicació 
per tal de fer arribar la música a 
tots els públics. 
Intèrprets: Pedro Tomás, contra-
baixista; Mireia Sanchez, violinista 
i cantant; Tania Mittendorf, cantant

ALIYANA

Dissabte 20 de novembre, a 
les 12.30 h 

Aliyana és un projecte musical 
en format de duet que promou 
la diversitat cultural i la connexió 
amb la terra. Folklore llatinoa-
mericà i canari, aires del Brasil 
i composicions pròpies. La 
riquesa dels cants populars ins-
pira una trobada íntima, fresca i 
participativa.
Intèrprets: Yamila Castells a 
la veu, ukelele, guitarra i caixa 
chayera, i Yaiza Gómez a la veu, 
tambor gomer, caxixi i metal·lòfon

ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                                                       

BON PROFIT!

Dissabte 16 d’octubre,             
a les 11.30 h
T’imagines veure en directe com 
unes llavors es converteixen en 
hortalisses fresques? Desco-
breix la màgia de la cuina i fes-te 
un fart de riure, viurem una love 
story en forma de tragicomèdia 
shakesperiana on triomfa la 
convivència dins l’olla! A partir 
d’ara menjar coliflor, pastanaga 
o bròquil serà divertit. 
A càrrec de la Cia. Tanaka 
Teatre

UN DIA EMOCIONANT

Dissabte 13 de novembre,       
a les 11.30 h 
L’Àlex té un dia d’aquells en 
què sembla que res no sortirà 
del dret. Això farà que viatgi 
per un munt d’emocions que 
haurà d’aprendre a endreçar per 
poder continuar. Amb ganes, i 
una mica d’ajuda, aconseguirà 
donar-li la volta al seu dia!
A càrrec de la Cia. Routart
Recomanada per a infants fins 
a 5 anys 

PASSEJADES                                                                                                                                            

COLLSEROLA, MOBILITAT 
SOSTENIBLE?

Moure’s a peu, amb bici o amb 
cotxe
Dissabte 18 setembre, a les 9 h
Les muntanyes de Collserola 
són un atractiu per als milers 
de persones. Per gaudir de 
l’entorn, anar a peu és l’opció 
més recomanable. Són molts els 
mitjans de transport 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 natura 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
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PLOGGING VALLVIDRERA 

Combinació d’activitat                  
física i acció ambiental
Els dimarts 21 de setembre i 
5 d’octubre, a les 17.30 h 
Plogging és una pràctica 
iniciada a Suècia que combina 
l’esport i la cura de la natura. 
Ja fa un temps que ha arribat a 
Collserola i ara la durem a terme 
a l’entorn natural de Vallvidrera. 
Caminant , corrent o fent exer-
cici, descobrirem la muntanya, 
recollirem la brossa que trobem 
per terra i valorarem l’impacte 
humà en l’entorn natural.
Punt  de trobada, plaça del Cívic
Activitat dirigida per Daniel Loriot

CAMINS D’AIGUA: ESPAIS 
DE TROBADA

Passejada pels espais d’aigua 
del centre de Barcelona
Divendres 3 de desembre, a 
les 10 h (1a sessió ) i a les 
12 h (2a sessió) 
Ruta pel centre de Barcelona 
que permet la descoberta de 
les històries que amaguen 
populars fonts com la de Santa 
Anna, la font de Canaletes i la 
font de Portaferrissa, les restes 
de l’aqüeducte de Barcelona 
i de Collserola. Es tracta d’un 
recorregut que permet conèixer 
el funcionament del cicle de 
l’aigua a la ciutat.
Activitat de la Xarxa d’Equipa-
ments d’Aules Ambientals (XEAB)

XERRADES                                                                                                                                     

INICIACIÓ A LA MUNTANYA

Dimarts 7 de setembre,           
a les 19 h 
Xerrada amb aplicació pràctica 
en què s’explicaran concep-
tes bàsics de com preparar 
una excursió, material bàsic, 
interpretació d’un mapa, etc. 
S’oferiran consells d’orientació, 
de seguretat, d’avaluació de ris-
cos, de valoració de la previsió 
meteorològica amb l’objectiu 
d’aprendre a fer una bona plani-
ficació horària per poder gaudir 
de la muntanya.
A càrrec de Jordi Agustí, mem-
bre del Grup Muntanyenc de 
Collserola

AVENTURA VERTICAL

Dijous 9 de setembre,             
a les 19 h
Xerrada en què l’escalador 
Armand Ballart ofereix un 
particular repàs a l’escalada en 
roca de tota la vida des d’una 
òptica oberturista. Després 
d’un nostàlgic viatge al passat i 
d’unes sortides a l’estranger per 
entendre els romàntics orígens 
de l’escalada, la seva trajectòria 
el condueix a refermar els valors 
fonamentals d’una activitat cen-
tenària, progressivament trans-
formada a favor d’un esport de 
moda arrossegat pel consum i 
la dificultat.
A càrrec d’Armand Ballart
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COMMEMORACIÓ ANNEXIÓ SARRIÀ A BARCELONA                                                                                                                                    

L’AGROECOLOGIA 
COM A RESPOSTA A LA                             
GLOBALITZACIÓ                                           
ALIMENTÀRIA 

Dijous 14 d’octubre,              
a les 19 h
En aquesta xerrada parlarem 
de la necessitat de la sobira-
nia alimentària en les nostres 
vides i conversarem de manera 
dinàmica sobre conceptes com 
els circuits curts de comerci-
alització i l’agroecologia, com 
a alternativa necessària a la 
globalització alimentària. A més, 
explicarem què són els obra-
dors compartits, i com poden 
fer viable l’elaboració de pro-
ductes agroecològics i impulsar 
la petita pagesia a Collserola.
En col·laboració amb la Biblio-
teca Collserola - Josep Miracle.
A càrrec de Zaira Arlandi

QUÈ PODEM FER I COM 
ACTUEM QUAN DETECTEM 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

Dimecres 24 de                        
novembre, a les 18.30 h
La violència masclista a les llars 
no cessa i, durant el confina-
ment, es va agreujar. Parlarem 
de què hem de fer quan detec-
tem un cas al nostre entorn i 
donarem eines  de prevenció i 
suport a la dona. Abordarem la 
temàtica des del punt de vista 
pràctic actual.
Amb motiu del Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere.
A càrrec del PIAD

Míting contra l’agregació de Sarrià a Barcelona, el novembre de 1921 al cinema Spring del passeig 
de la Bonanova. © Mercedes de Quadras Feliu, Arxiu família Quadras

VOLS CONÈIXER COM ERA 
SARRIÀ FA CENT ANYS?

Sessió de films
Dimecres 3 de novembre,       
a les 18:30 h
Farem un petit recorregut cine-
matogràfic al començament del 
segle XX  per redescobrir imat-
ges de la memòria col·lectiva 
del districte de Sarrià els anys 
propers a la seva annexió a la 
ciutat de Barcelona.
Material cedit per la Filmoteca 
de Catalunya, amb la col-
laboració de Josep Arnella

SARRIÀ, VILA I BARRI

Passejada històrica per Sarrià
Dissabte 13 de novembre, a 
les 10 h
Més enllà de les amples vies 
de comunicacions i les zones 
modernes, Sarrià avui encara 
conserva racons plens de be-
llesa on es pot rememorar amb 
facilitat l’antic poble que va ser, 
sobretot pels voltants del carrer 
Major de Sarrià. La pintoresca 
plaça de Sant Gaietà, el passeig 
Mallofré i el carrer de Canet, 
entre molts d’altres, ens perme-
ten fer un viatge en el temps a 
través de les històries que hi van 
trobar escenari.
A càrrec d’Alba Casaramona
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VALLVIDRERA I EL                                            
CENTENARI DE                  
L’ANNEXIÓ DE SARRIÀ         
A BARCELONA
Xerrada
Dimecres 17 de novembre, a 
les 18.30 h
El novembre del 2021 farà 100 
anys de la pèrdua de la inde-
pendència municipal de Sarrià 
en ser agregat per Barcelona, 
tot i que els seus habitants es 
van resistir a aquesta annexió 
fins que al principi del segle XX 
van haver de claudicar. L’efemè-
ride és significativa per a la po-
blació del barri de Sarrià perquè 
aquest esdeveniment forma part 
de la seva història. En aquesta 
xerrada es pretén aprofundir 

sobre què va significar pels 
habitants de Sarrià de l’època 
aquesta annexió i com es va 
viure concretament a Vallvidre-
ra, que uns anys abans havia 
estat annexionada a Sarrià. 
A càrrec de Jesús Mestre Campi

VALLVIDRERA               
ABANS I ARA
Activitat infantil
Divendres 12 i 19 de novem-
bre, a les 17.15 h
Caminada on a partir de foto-
grafies de Vallvidrera de fa cent 
anys descobrirem on es troben 
aquests punts emblemàtics per 
refotografiar-les i mostrar si el pas 
del temps ha modificat aquests 
racons. A partir de 7 anys.

ACTIVITATS CULTURALS

MEMORIAL MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN                                                                                                                                    

Durant el mes de novembre realitzarem el memorial Manuel Vázquez 
Montalbán, amb activitats variades, dirigides a diferent públic, per apro-
par la figura de l’escriptor barceloní a les veïnes i reforçar el lligam entre 
l’autor i el barri i entre el barri i la cultura Vallvidrera.
Així és podrà gaudir el dimecres 10 de novembre d’un recital de poesia 
o el dilluns 8 de novembre d’un scaperoom inspirat en el detectiu Pepe 
Carvalho.
Podreu consultar totes les activitats i detalls a la web.

CALENDARI FESTIU                                                                                                                                           

FESTA MAJOR DELS BARRIS DE MUNTANYA 2021                                                                                                                                    

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

VALLVIGIMCANA

Activitat infantil
Dimarts 14 de setembre, a 
les 17.15 h
Esteu preparades per concursar 
amb les dinamitzadores de l’espai 
infantil? Haureu de posar a prova 
les vostres habilitats i l’enginy 
per superar les diferents proves i 
reptes que s’han preparat.

ESPECTACLE INFANTIL DE 
FESTA MAJOR

Dimecres 15 de setembre,       
a les 17.30 h
El Negro, veí de la muntanya, 
ens portarà la màgia dels seus 
divertits espectacles. Caracte-
ritzat per barrejar el teatre de 
carrer  i el circ, sempre sota 
la mirada de clown, ens farà 
passar una bona estona per 
celebrar la festa major.
Coordinat amb la Biblioteca 
Collserola-Josep Miracle
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ÉS TARDOR A VALLVIDRERA                                                                                                                                    

CELEBRACIÓ DE LA        
CASTANYADA

Divendres 22 d’octubre, a 
les 17.30 h 
Taller de fanalets de tardor i 
jocs són algunes de les pro-
postes per celebrar la casta-
nyada, amb els més petits i 
petites de la casa. Podeu venir 
amb la vostra disfressa i par-
ticipar en el concurs de la dis-
fressa més original. Acabarem 
amb xerinola amb una actuació 
musical per moure l’esquelet.

TALLER INFANTIL

KAHOOT CASTANYADA O 
HALLOWEEN, TU DE QUI 
ETS?

Dijous 28 d’octubre, a les 
17.15 h
Jugarem amb la platafor-
ma Kahoot a la vegada que 
posarem a prova els nostres 
coneixements sobre la cultura 
popular i els seus orígens de 
les tradicions d’aquesta esta-
ció de l’any. 

ÉS NADAL A VALLVIDRERA                                                                                                                                    

BÚSTIA REIAL A        
COLLSEROLA

Del 20 desembre al 5 gener
S’acosta l’arribada dels Reis 
d’Orient, i com a acte indis-
pensable farem l’entrega de les 
cartes amb els desitjos i regals 
que voldríem que ens portessin. 
Per tal d’entregar les cartes ens 
haurem d’apropar als diferents 
punts del barri de Vallvidrera on 
trobareu la bústia reial. 

TALLERS INFANTILS

PERSONALITZA L’ARBRE 
DE NADAL

Dilluns 29 de novembre, a 
les 17.15 h 
Aviat baixarem l’arbre del tras-
ter i treurem la pols a la nostra 
decoració, però posar cada 
any els mateixos guarniments 
us avorreix? Què et sembla re-
novar-los? Proposta de creació  
per enlluernar l’arbre de Nadal.

CREACIÓ TIÓ DE NADAL  

Dimarts 30 de novembre,        
a les 17.15 h
Us agradaria fabricar el famós 
tronc de Nadal? Construirem 
amb elements de la natura i 
reciclats el nostre tió de Nadal. 

CREACIÓ FIGURES DEL 
PESSEBRE

De l’1 al 21 de desembre
Reprenem la recreació del pes-
sebre de Vallvidrera perquè any 
rere any pugui ser més gran. 
Participa-hi creant la figura que 
per a tu no hi pot faltar i porta-
la al cívic.
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TALLERS SOBRE EDUCA-
CIÓ AFECTIVA I SEXUAL

Dijous 23 de setembre i 7 
d’octubre, a les 17.15 h
La sexualitat ens acompanya 
durant totes les etapes vitals de 
l’ésser humà, és important acom-
panyar des de petits tot incidint 
en els blocs propis de cada etapa.
A partir de dinàmiques participa-
tives acompanyarem els infants 
en la creació de la seva pròpia 
identitat i creixement emocional i 
afectiu, tot descobrint els canvis 
corporals, les emocions, les rela-
cions afectives per educar en re-
lacions afectives igualitàries des del 
respecte amb un mateix i amb l’altre. 
A càrrec de Mandràgores 
Activitat per a infants d’entre
9 i 11 anys 

TUNEJA EL TEU MITJÀ 
SOSTENIBLE 

Dimecres 22 de setembre, a 
les 18 h 
Taller de decoració de bicicle-
tes, patinets i skates. Porta el 
teu mitjà de transport sostenible 
i personalitza’l posant-hi el teu 
toc personal. A partir de 7 anys.
En col·laboració amb la Biblio-
teca Collserola-Josep Miracle. 

TALLER DE HENNA

Dijous 30 de setembre, a les 
17.15 h  

Us agradaria aprendre a crear 
i dissenyar a la vostra pell, la 
tècnica del tatuatge amb la 
famosa henna? Veniu!
A partir de 8 anys.

MENJADORS D’OCELLS 

6 d’octubre, a les 17.45 h
Crearem el nostre menjador 
d’ocells per després penjar-ho 
al bosc de Collserola o bé, a un 
lloc tranquil del pati de casa. 
En col·laboració amb la Biblio-
teca Collserola-Josep Miracle.

SLIME COMESTIBLE

Dilluns 18 d’octubre, a les 
17.15 h
Per petició popular per part 
de les expertes l’experimen-
tació del “moc”, Ens retem de 
nou per aconseguir fer Slime 
comestible. 

PETITS CARVALHOS 

Dilluns 8 de novembre, a les 
17.15 h 
Els petits detectius més cone-
guts del centre cívic hauran de 
resoldre un misteriós cas. Un 
joc en format escape room.
A partir de 8 anys.

ESPAI INFANTIL I ADOLESCENT                                                                                                                                       

SERVEIS

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. 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 I TALLERS                                                                                                                                       



SERVEIS

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                                                  

Activitats gratuïtes. Places
limitades. Cal inscripció prèvia:
multimedia@ccvazquezmontalban.com

SERVEI DE CONSULTA

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@ccvazquezmontalban.com

TALLERS MULTIMÈDIA 
PER A GENT GRAN

INICIACIÓ A LES TAULETES 
I TELÈFONS INTEL·LIGENTS

Dimarts 5, 19 i 26 d’octubre, 
de 10.30 a 12 h
Coneixerem com funcionen 
els mòbils i tauletes Android, i 
aprendrem a configurar-les al 
nostre gust. Cal portar el mòbil 
o tauleta Android. 

VALLVIDRERA ABANS I 
ARA

Divendres 12 i 19 de novem-
bre, a les 17.15 h
Caminada on a partir de fotogra-
fies de Vallvidrera de fa cent anys 
descobrirem si el pas del temps 
ha modificat aquests racons. 
Activitat per commemorar l’an-
nexió de Sarrià a Barcelona.  
A partir de 7 anys 
 

CREA I JUGA AMB NEU 
ARTIFICIAL

Dilluns 15 de novembre, a 
les 17.15 h
Creació de neu artificial a partir 
de materials no tòxics per a 
infants. Vine i experimenta 
creant figures. 

ART A LES FOSQUES

Dilluns 22 i dijous 25 de 
novembre, a les 17.15 h
Vine i endinsa’t en un espai on 
podràs jugar, viure una experi-
ència màgica i explorar amb di-
ferents elements i la llum negra 
o anomenada ultraviolada.

SERVEI DE PRÉSTEC DE 
JOGUINES 

Trobeu a faltar els jocs de l’es-
pai infantil? Les dinamitzadores 
i el dinamitzador de la munta-
nya us volem presentar el nou 
servei de préstec de joguines. 
Veniu al centre cívic, escolliu 
el vostre joc preferit i empor-
teu-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 

JOVES                                                                                                                                  

TALLER D’INICIACIÓ A 
LA SONORITZACIÓ DE 
DIRECTES

Dilluns, del 15 al 29 de no-
vembre de de 17 a 18.30 h
T’agradaria saber com funciona 
una taula de mescles? O un 

micròfon? Aprèn les nocions 
bàsiques de la sonorització 
d’espectacles en viu, des de les 
característiques bàsiques del 
so al material tècnic utilitzat.
Activitat gratuïta, per joves a 
partir de 16 anys, cal inscripció 
prèvia.
A càrrec de l’Associació Juvenil 
Musical La SoniK
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NO ET PERDIS A INTERNET

Dimarts 9, 16 i 23 de novem-
bre, de 10.30 a 12 h
Ens endinsarem en el món 
d’Internet i aprendrem a cercar 
informació, comprar de manera 
segura, a reservar entrades 
i més coses. Cadascú ha de 
portar el seu ordinador, mòbil 
o tauleta. 

ACTIVITATS EN LÍNIA

EDICIÓ DE VÍDEO

Dilluns 27 de setembre, de 
19 a 20 h
Descobrirem el món de l’edició 
de vídeo amb el programa 
gratuït ShotCut. Farem vídeos 
amb fotos, altres vídeos i 
música. 

FEM PRESENTACIONS 
AMB OPEN OFFICE

Dilluns 18 d’octubre, de 19 
a 20 h
Farem les nostres primeres 
presentacions de diapositives 
amb aquest programa gratuït. 

INICIACIÓ AL                     
PROGRAMARI LLIURE

Dilluns 15 de novembre, de 
19 a 20 h

Ens endinsarem en el món del 
programari lliure i gratuït, on 
descobrirem bones alternatives 
al programari comercial. 

ACTIVITATS PER A INFANTS

DIVERTIM-NOS                  
PROGRAMANT!

PROGRAMEM AMB 
SCRATCHJR

Divendres 15 d’octubre, a 
les 17.15 h
Programarem de manera sen-
zilla amb les tauletes i farem un 
bonic vídeo. A partir de 6 anys. 

MOU EL ROBOT

Divendres 5 de novembre, a 
les 17.15 h
En aquest divertit joc haurem 
de fer que el robot arribi al final 
del circuit. A partir de 6 anys. 

DESCOBRIM SCRATCH

Divendres 26 de novembre, 
a les 17.15 h
Crearem un petit joc amb 
aquesta aplicació de progra-
mació. A partir de 9 anys. 

GENT GRAN                                                                                                                                  

GRUP DE GENT GRAN DE 
VALLVIDRERA

Els dimecres, a partir del 22 
de setembre, 17 a 19 h
El grup de gent gran de Vallvi-
drera es reunirà a l’equipament 
de manera regular els dimecres 
a partir del 22 de setembre, per 
fer activitats, xerrar  i passar 
una bona estona. Si voleu 
participar-hi sol·liciteu més 
informació al centre cívic.

AULA OBERTA DE CREA-
CIÓ PER A LA GENT GRAN 

Dimarts, de 12.30 a 14 h       
Del 29 de setembre al 23 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.
Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia



CALENDARI

OCTUBRE

SETEMBRE

NOVEMBRE

DC. 3         18.30 h        SESSIÓ DE CINEMA: VOLS CONÈIXER COM ERA SARRIÀ
                                      FA 100 ANYS?

DL. 15, 22  17 h             TALLER D’INICIACIÓ A LA SONORITZACIÓ DE DIRECTES
i 29,

DM. 9, 16   10.30-12 h   MULTIMÈDIA: NO ET PERDIS A INTERNET
i 23,

DS. 13       10 h             PASSEJADA: SARRIÀ, VILA I BARRI

DS. 13        11.30 h         ESPECTACLE FAMILIAR “UN DIA EMOCIONANT”

DL. 15        19 a 20 h      MULTIMÈDIA: INICIACIÓ AL PROGRAMARI LLIURE

DS. 17        18.30 h        XERRADA: “VALLVIDRERA I EL CENTENARI DE L’ANNEXIÓ DE        
                                       SARRIÀ A BARCELONA”

DS. 20        12.30 h        CICLE DE MÚSICA. ALIYANA

DM. 24       18.30 h        XERRADA: “QUÈ PODEM FER I COM ACTUEM QUAN                           
                                       DETECTEM VIOLÈNCIA MASCLISTA”

DM. 7         19 h             XERRADA: “INICIACIÓ A LA MUNTANYA”

DJ. 9          19 h              XERRADA: “AVENTURA VERTICAL”

DEL 13 AL 30                EXPOSICIÓ “ALIMENTANT LA VIDA PER FER FRONT AL
                                      DESPLAÇAMENT FORÇAT A COLÒMBIA”

DL. 13        19.30 h       XERRADA DE PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ “ALIMENTANT LA VIDA                 
                                     PER FER FRONT AL DESPLAÇAMENT FORÇAT A COLÒMBIA”

DC. 15       17.30 h       ESPECTACLE FAMILIAR DE FESTA MAJOR

DS. 18        9 h               PASSEJADA: COLLSEROLA, MOBILITAT SOSTENIBLE? 

DM. 21       17.30 h        ACTIVITAT: PLOGGING VALLVIDRERA

DL. 27                            INICI TALLERS CULTURALS DE TARDOR

DL. 27        19 a 20 h     MULTIMÈDIA: EDICIÓ DE VÍDEO - V

DM. 5         17.30 h        ACTIVITAT: PLOGGING VALLVIDRERA

DM. 5, 19   10.30-12 h   MULTIMÈDIA: INICIACIÓ A LES TAULETES I TELÈFONS 
i 26                                 INTEL·LIGENTS

DJ. 14        19 h            XERRADA: “L’AGROECOLOGIA COM A RESPOSTA A LA
                                     GLOBALITZACIÓ ALIMENTÀRIA” 

DS. 16       11.30 h        ESPECTACLE FAMILIAR “BON PROFIT!”

DL. 18        19 a 20 h      MULTIMÈDIA: FEM PRESENTACIONS AMB OPENOFFICE - V

DJ. 22        17.30 h        CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA

DJ. 22        19 h             CICLE DE MÚSICA DE TU A TU

DS. 23        12.30 h        CICLE DE MÚSICA T-MAKEN

DESEMBRE

DV. 3          10 i 12 h       PASSEJADA : CAMINS D’AIGUA
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OCTUBRE

SETEMBRE

NOVEMBRE

DM. 14   17.15h             VALLVIGIMCANA - FESTA MAJOR

DC. 15                            ESPECTACLE FAMILIAR DE FESTA MAJOR

DC. 22   18 h                 TUNEJA EL TEU MITJÀ SOSTENIBLE

DJ. 23     17.15 h            TALLER SOBRE EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL

DJ. 30     17.15h             TALLER DE HENNA

ALTRES SERVEIS

CESSIÓ I/O LLOGUER   
D’ESPAIS
Temporalment, les cessions d’es-
pai 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 con-
dicions 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

DC. 6      17.45 h            MENJADORS D’OCELLS

DJ. 7       17.15 h            TALLER SOBRE EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL

DV. 15    17.15 h            MULTIMEDIA: PROGRAMEM AMB SCRATCH JR

DS. 16    11.30 h           ESPECTACLE FAMILIAR “BON PROFIT!”

DL. 18     17.15 h            SLIME COMESTIBLE

DV. 22     17.30 h            CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA

DJ. 28     17.15 h            KAHOOT CASTANYADA O HALLOWEEN

DV. 5       17.15 h            MULTIMÈDIA. MOU EL ROBOT

DLL. 8     17.15 h           PETITS CARVALHOS

12 I 19    17.15 h           VALLVIDRERA ABANS I ARA 

DS. 13    11.30 h           ESPECTACLE FAMILIAR “UN DIA EMOCIONANT”

DL. 15     17.15 h            CREA I JUGA AMB NEU ARTIFICIAL

22 I 25    17.15 h            ART A LES FOSQUES

DV. 26     17.15 h            MULTIMÈDIA. DESCOBRIM SCRATCH

DL. 29     17.15 h           PERSONALITZA L’ARBRE DE NADAL

DM. 30    17.15 h           CREACIÓ TIÓ DE NADAL

DESEMBRE

DE l’1 AL 21                   CREACIÓ FIGURES DEL PESSEBRE

DEL 20 DES. AL 5 GEN.   BÚSTIA REIAL A COLLSEROLA



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
Consulta la web per subscriure’t al butlletí electrònic

centre.civic.vallvidrera.vazquez.montalban

@CCVallvidrera

@cc_vallvidrera

Canal: Centre Cívic Vallvidrera

CC_Vallvidrera

           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


