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INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS: 
A partir del dilluns 4 d’abril

INSCRIPCIONS PER INTERNET:  
A partir del dilluns  4 d’abril, a les 10 h 
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE: 
A partir del dilluns  4 d’abril, a les 16 h
De dilluns a divendres, de 16 a 21 h, i dimarts i dimecres de 10 a 14 h

El pagament dels cursos es farà en el moment de la inscripció. El 
centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin 
un nombre mínim de persones inscrites.  Reducció dels imports als 
cursos: informeu-vos-en al mateix centre.
Els tallers es duran a terme de manera presencial aplicant la normati-
va vigent i les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

        Taller NOU     

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                        

TALLERS CULTURALS

HUMANITATS

RUTES PER LA                   
BARCELONA MÉS              
DESCONEGUDA
Dijous, de 17 a 19 h            
Del 5 de maig al 9 de juny   
(6 sessions) Preu: 52,71 €
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 cares de Barcelona que 
la converteixen en una ciutat 
fascinant us esperen!
Professor: Pere Cowley

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA FUSIÓ
Dimarts, de 20 a 21.15 h            
Del 26 d’abril al 14 de juny  
(8 sessions) Preu: 43,92 €
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!
Professora: Judit Belenguer

RECURSOS

TÈCNIQUES DE DIBUIX           
Dimarts, d’11.30 a 13 h             
Del 3 de maig al 14 de juny  
(7 sessions) Preu: 46,13 € 
A través de diferents dinàmiques 
i de pràctiques senzilles, apren-
drem pautes sobre el dibuix i el 
color que ens ajudaran a millorar 
els nostres acabats i obres finals. 
Aprofundirem en tècniques de 
dibuix i la composició, a través 
d’algunes tècniques clàssiques 
de dibuix. Experimentarem 
també amb altres tècniques i 
recursos més moderns per a la 
realització dels nostres treballs. 
Professor: Ricardo Hermida



TALLERS CULTURALS

BRIDGE: EXERCITA LA 
TEVA MENT
Dimarts, de 16.30 a 18 h       
Del 3 de maig al 14 de juny  
(7 sessions) Preu: 46,13 € 
Millora la teva memòria, la con-
centració i l’habilitat per resoldre 
dificultats amb aquest joc de 
cartes i, alhora, esport olímpic.
Professor: Joan Maria Moregó, 
de l’Ass. Promobridge

SKETCHING URBÀ 
Dijous, d’11 a 13 h                   
Del 5 de maig al 9 de juny   
(6 sessions) Preu: 52,71 €
Realitzarem dibuixos frescos i 
espontanis en racons urbans de 
Barcelona. Aprendrem tècniques 
per representar amb rapidesa 
i velocitat per plasmar racons i 
ambients. També descobrirem 
materials fàcils de transportar i 
utilitzar en diferents espais.
Professor: Ricardo Hermida

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

TAITXITXUAN-TXIKUNG  
Dilluns, de 19 a 20 h                 
De 25 d’abril al 13 de juny       
(7 sessions) 6 de juny festiu 
Preu: 30,75 €
Disciplina marcial que ens en-
senya a coordinar la respiració 
realitzant seqüències de movi-
ments lents de forma contínua, 
de manera que millora el to 
muscular del nostre cos.
Professor: German Frias, d’Ac-
ció Sant Martí

IOGUILATES              
Dimecres, de 10.30 a 11.45 h             
Del 27 d’abril al 8 de juny    
(7 sessions) Preu: 38,43 €

Enforteix i tonifica la musculatura 
corporal, especialment la zona ab-
dominal, amb exercicis relaxants 
per millorar la flexibilitat i corregir 
els nostres hàbits posturals.
Professora: Lucrecia Guio Leiman

FITNESS HIPOPRESSIU
Dimecres, de 20 a 21 h             
Del 4 de maig al 15 de juny 
(7 sessions) Preu: 30,75 €
Un entrenament específic per 
tonificar el cos i enfortir el sòl 
pelvià, alhora que millora la 
musculatura estabilitzadora de 
la columna vertebral.
Professor: Tomas Carrillo, d’Air Active

PILATES 90’
Dimarts, de 18.15 a 19.45 h 
Del 26 d’abril al 14 de juny  
(8 sessions) Preu: 52,71 €
Sessió intensa d’entrenament 
que equilibra força, flexibilitat i 
el control postural, una benefi-
ciosa activitat física i mental.
Professora: Noemi Jiménez  

 

PILATES 60’
Dijous, de 20.15 a 21.15 h    
Del 28 d’abril al 9 de juny         
(7 sessions) Preu: 30,75 €
Mètode d’entrenament que 
equilibra força, flexibilitat i el 
control postural, una beneficio-
sa activitat física i mental. 
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JOVES

TEATRE 
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h 
Del 2 de maig al 13 de juny 
(6 sessions) Preu: 26,35 €
Taller per iniciar-se en el món 
del teatre a través d’exercicis 
pràctics d’improvisació i ex-
pressió corporal, tot aprenent 
tècniques que ens poden ser 
d’utilitat en la vida quotidiana.
Professora: Sònia Garà

GENT GRAN

IOGA PER A GENT GRAN
Dimarts, de 10.15 a 11.15 h  
Del 26 d’abril al 14 de juny  
(8 sessions) Preu: 26,81 €
Realitzarem aquest taller de ioga 
amb moviments suaus i treba-
llant la postura adaptada a l’edat.
Professora: Dorothy Canela

ACTIVA’T A PARTIR DELS 60
Dimecres, de 12 a 13.15 h  
Del 27 d’abril al 15 de juny  
(8 sessions) Preu: 33,52 €
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, flexibilitza-
rem i tonificarem el nostre cos.
Professora: Lucrecia Guio Leiman

DONA

AUTODEFENSA FEMINISTA
Divendres, de 19 a 20 h         
Del 27 de maig al 17 de juny 
(4 sessions) Preu: 17,52 €
Taller d’iniciació per ensenyar 
nocions bàsiques i efectives 
d’autodefensa davant una situ-
ació imprevista, i eines d’empo-
derament col·lectives, aprenent 
a donar una resposta tàctica a la 
possible violència utilitzant mèto-
des que estiguin al nostre abast.
Professora: Cristina Ortega

INFANTS

KARATE-DO
Divendres, de 17.15 a 18.45 
h Del 29 d’abril al 10 de juny  
(7 sessions) Preu: 35,20 €
Disciplina marcial d’origen ja-
ponès que treballarem com una 
eina més en la formació dels in-
fants. El practicarem de manera 
tradicional, sense competició. 
Per a infants a partir de 5 anys
Professor: Àlex Rivas, d’Acció 
Sant Martí
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EXPOSICIONS                                                                                                                                         

“LES TEXTURES DE LES        
ROQUES. VISIÓ MICROS-
CÒPICA DEL SUBSTRAT          
GEOLÒGIC DE CATALUNYA”
Del 9 al 27 de maig
De la visió microscòpica de les 
textures de les roques en deriven 
unes imatges d’una gran varietat 
estètica, al marge del seu signifi-
cat i de la seva utilitat. L’objectiu 
de l’exposició és il·lustrar un con-
junt de textures representatives 
de les roques ígnies, metamòrfi-
ques i sedimentàries que afloren 
a Catalunya. 
A càrrec de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya i la 
Universitat de Barcelona

IL·LUSTRACIONS EN CLAU 
DE DONA
De l’1 al 15 de juny
Les autores i autors del Col·lectiu 
d’Il·lustradors de Rubí City 
(CIRC) ens apropen una mostra 
seleccionada d’il·lustracions, en 
les quals, des d’un punt de vista 
feminista reinterpreten imatges 
amb la riquesa gràfica i varietat  
estilística del col·lectiu.
A càrrec del col·lectiu CIRC

EXPOSICIÓ INFANTIL          
“LA MAR DE PLÀSTICS”
Del 25 de maig al 17 de juny
Mostra de les creacions d’animals 
realitzades pels infants a partir de 
materials plàstics recuperats com 
a brossa del bosc de Collserola 
i de l’ús diari que fan els infants i 
famílies. L’objectiu és reivindicar a 
través de les escultures d’art i fer 
reflexionar a petits i grans sobre 
la contaminació que s’acumula en 
els ecosistemes marins tot perju-
dicant la qualitat de l’aigua com 
els seus efectes en les espècies 
que habiten els oceans.

Activitats gratuïtes. Inscripcions obertes a partir del 4 d’abril,
presencialment al centre o través d’Internet a:
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
CICLES CULTURALS

        IV Cicle d’Agricultura de Proximitat
        del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
En les setmanes properes al Dia Mundial pel Medi Ambient es realitzaran acti-
vitats entorn de l’agricultura de proximitat a diferents equipaments del districte.

        Cicle Dones
Les activitats englobades en aquest cicle tenen una visió de gènere que 
posa de manifest el paper social i cultural de la dona en la societat actual.

        Aula Ambiental
El Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán és una de les aules ambien-
tals del districte de Sarrià - Sant Gervasi, ofereix serveis i recursos dirigits 
a la ciutadania per fomentar la cultura de la sostenibilitat. En els diferents 
serveis de l’equipament podeu trobar les activitats que hi estan vinculades.

MÚSICA                                                                                                                       

DOS - GUITAR DUO
Divendres 29 d’abril, a les 
19.30 h

DOS és un duo de guitarra 
clàssica nascut de la curi-
ositat. Clàssica i jazz, res-
pectivament, conflueixen en 
arranjaments propis i aliens 
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d’autors contemporanis que 
els guien en el seu camí cap a 
un discurs propi.
Intèrprets: Elisabeth Roma i 
David G. Aparicio (guitarres)

KOKOPELLI
Dissabte 28 de maig, a les 
12.30 h
Kokopelli és un projecte que 
combina un seguit de cançons 
d’autoria pròpia amb algunes 
versions dels artistes que més 
han definit el seu so i les seves 
composicions. El duo destaca 
per la seva atmosfera acollidora 
i per la sensibilitat amb què 
aborden el repertori, a mig camí 
entre el jazz, r&b i el neo-soul. 
Fa tres anys que actuen a sales 
de prestigi del territori com 
Jamboree (Barcelona) i la Nova 
Jazz Cava (Terrassa).

Intèrprets: Aurora Coca (veu) 
i Samuel Fernández (guitarra 
i veu)

GOSTO BCN
Dimecres 22 de juny, a les 19 h
Per celebrar la cloenda de pri-
mavera, gaudirem de l’actuació 
de Gosto BCn, un projecte 
que neix de fusionar la música 
tradicional que es reprodueix a 
zones rurals d’Algèria, en forma 
de nanes o literatura oral musi-
cada, amb ritmes de producció 
catalana com la rumba o el 
rock. Aquesta unió resulta en un 
entremesclat d’estil propi amb 
lletres adaptades, que transiten 
amb naturalitat del bereber, al 
francès i al castellà i català.
Intèrprets: Hakim Zamoum, Pau 
Rosselló i Àngel Armenteros

PASSEJADES                                                                                                                                       

DIBUIX A L’ENTORN DE 
COLLSEROLA
21 d’abril, a les 11.30 h
Farem un recorregut per l’entorn 
natural del barri mentre dibuixem 
a les nostres llibretes elements 
de la natura que no podem 
trobar en altres punts de la ciutat 
i aprenem a respectar i cuidar  
l’entorn mentre fem les activitats.
A càrrec de Ricardo Hermida

DESCOBRIM EL BOSC A 
LA PRIMAVERA
4 de juny, a les 10 h
Itinerari familiar en el qual ens 
endinsarem en el món dels ani-
mals, arbres i plantes del Parc 

Natural de Collserola. Acom-
panyades d’una guia, biòloga i 
coneixedora de la biodiversitat 
del medi natural, observarem 
l’entorn i descobrirem el bosc 
mediterrani.
A càrrec d’Animal Latitude
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XERRADES                                                                                                                                              

OBRADORS COMPAR-
TITS A COLLSEROLA:                     
REALITAT O FICCIÓ? 
Dijous 28 d’abril, a les 18 h

En aquesta xerrada parlarem de 
la viabilitat a l’hora de posar en 
marxa un o diversos Obradors 
Compartits a Collserola. També 
coneixerem diferents models 
d’obradors compartits tant a 
Catalunya com a la resta de 
l’Estat espanyol que ens podri-

en servir de model i inspiració.
A càrrec de Zaira Arlandi de 
l’Associació La Catalitzadora: 
Projectes de Transformació 
EcoSocial a Collserola

L’ECOFEMINISME I L’ES-
PERIT COMUNITARI 
Dijous 16 de juny, a les 18 h 
Depenem de les relacions 
entre nosaltres i de la cura de 
les persones i el planeta per 
a sobreviure. En la xerrada es 
compartiran algunes experièn-
cies sobre com aterrar la visió 
ecofeminista i la lògica comu-
nitària, a través de la presenta-
ció del manual de cures a les 
comunitats.
A càrrec de Mireia Parera de Fil 
a l’Agulla

MONOGRÀFICS I TALLERS                                                                                                                                          

CREA EL TEU PERFUM 
SÒLID
Dilluns 2 de maig, a les 
18.30 h
En aquesta sessió aprendrem 
com es fan els perfums sòlids 
i veurem com preparar-ne de 
100% vegetals, aptes per a 
persones veganes. Parlarem 
dels olis essencials, les seves 
propietats i les seves caracte-
rístiques aromàtiques, i seguint 
unes regles bàsiques de perfu-
meria, cadascú podrà elaborar 
el seu perfum personalitzat 
sense tòxics. Cada persona 
s’endurà a casa el perfum 
sòlid en un petit envàs que es 
proporcionarà al taller.
A càrrec de Zero Waste Bcn

CUINA EQUATORIANA 
AMB PRODUCTES DE 
PROXIMITAT
Dimecres 25 de maig, a les 
18.30 h
Farem un viatge cultural per la 
gastronomia equatoriana on 

coneixerem més sobre aquest 
país divers i de pràctiques cu-
linàries ancestrals. Aprendrem 
i cuinarem un plat típic amb 
llegums, hortalisses i verdures 
de proximitat. Els aliments no 
podran menjar-se a la cuina, 
recomanem que porteu una 
carmanyola per endur-vos a 
casa les vostres racions.
A càrrec de Jackeline Villalba 
d‘Abrazo Cultural

CUINA RESIDU ZERO
Dissabte 11 de juny,  a les 
10.30 h
Què fas amb les fulles verdes 
dels porros? Has menjat mai 
les fulles de la pastanaga? 
I la pell marró de la ceba, la 
llences? En aquest taller parla-
rem de maneres d’aprofitar al 
màxim els aliments i donarem 
algunes idees de com fer servir 
part de la fruita i la verdura que 
tendim a llençar. Prepararem 
dues receptes: un pesto i unes 
croquetes d’aprofitament.
A càrrec de Zero Waste Bcn



AULA OBERTA DE CREACIÓ 
Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia                               
Dimarts, de 11.30 a 13.30 h 
Del 3 de maig al 21 de juny
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.

TROBADES DE GENT 
GRAN A VALLVIDRERA
Els dimecres, a partir del 20 
d’abril, de 17.30 a 19.30 h
El grup de gent gran es seguirà 

reunint a l’equipament de 
manera regular els dimecres 
a partir del 20 d’abril, per fer 
activitats, xerrar  i passar una 
bona estona. Si voleu partici-
par-hi sol·liciteu més informació 
al centre cívic.
Organitzat per l’Associació de 
Gent Gran de Vallvidrera 2021

VISIONAT DE CURTME-
TRATGES A COLLSEROLA 
I CINEFÒRUM
Dijous 16 de juny, a les 20 h
Primera sessió d’un cicle de 
curtmetratges i cinefòrums de 
diferents realitzadors vinculats 
a Collserola i Vallvidrera que 
s’allargarà durant tot l’any. En 
aquesta primera tarda de cine-
ma projectarem curtmetratges 
acompanyats d’un cinefòrum 
i presentarem el projecte. 
Estigueu atents a la pàgina web 
i butlletins per completar la 
informació.
Amb la col•laboració de Marta 
Fonolleda i Vicenç Fonolleda

ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

LA RATETA VOLADORA 
Dissabte 7 de maig, a les 
11.30 h
Espectacle familiar en què 
coneixerem la Rateta voladora, 
la nostra rata feminista a qui 
se li ha trencat l’escombra que 
necessita per poder volar pels 
aires. En el temps d’arreglar-la, 
succeeix una passarel•la d’ani-
mals que per la seva condició de 
mascles es creuen amb el dret 
de molestar-la. La Rateta Vola-
dora, però, no té por de plantar 
cara a l’assetjament constant i 
dona una resposta clara i activa 
davant de la situació. 

A càrrec de la cia. Mitja i mit-
joneta 

RECRE’ART
Dilluns 2 de maig, a les 
17.15 h
Se’ns acut alguna manera de 
reaprofitar aquella roba que 
ja no utilitzem i que tenim 

FEM BARRI                                                                                                                                             

ACTIVITATS PER A FAMILIES I INFANTS                                                                                                                                          

Activitats puntuals i gratuïtes amb inscripció prèvia. Cal inscripció 
prèvia, presencialment al centre, o en  les activitats per infants a 
infants@ccvazquezmontalban.com i en les activitats familiars a tra-
vés d’Internet a ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
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oblidada al fons de l’armari? 
En aquest taller provarem de 
respondre afirmativament: Sí! 
El taller consisteix a modificar 
de manera creativa roba antiga 
que ja no usem (caldrà portar 
de casa una peça de roba per 
modificar per participant). 
A càrrec de Lorena Balena
Activitat dirigida a famílies amb 
infants a partir de 2 anys 

MÚSICA EN FAMÍLIA
Dilluns 13 de juny, a les 
17.15 h
Espai lúdic i respectuós on els 
infants són convidats a jugar 
amb els sons, els timbres i el 
moviment. Oferint-los repertori 
perquè puguin expressar-se 
amb i per mitjà de la música, 
obrim possibilitats on desenvo-
lupar la seva creativitat i sensi-
bilitat musical. Es gaudeix d’un 
temps que la família es dedica a 
compartir, jugar i sentir i gaudir. 
Activitat dirigida a famílies amb 
infants d’entre 1 i 3 anys.
A càrrec de Cecilia Paulozzi - 
Tata Inti SCCL 

CALENDARI FESTIU

SANT JORDI A                      
VALLVIDRERA

Un grapat d’activitats on con-
jugarem als tallers tradicionals 
propis de la diada de Sant 
Jordi i capgirarem la llegenda 
tot adaptant-nos a les noves 
realitats. 

CONTE SONOR 
Dijous 21 i 28 d’abril, a les 
17.15 h
Els llibres els podem mirar, 
tocar, escoltar i narrar! Una 
proposta per endinsar-nos en 
la redacció i gravació d’un audi-
oconte i crear l’adaptació de la 
llegenda de Sant Jordi. 

PREDIADA SANT JORDI 
Divendres 22 d’abril, a les 
17.15 h
Propostes de tallers previs a la 

vigília de Sant Jordi per endins-
ar-nos i omplir de color i vida 
la plaça del Cívic perquè una 
festivitat popular com aquesta 
l’hem de viure al carrer. 

JUGUEM ENTRE                    
HISTÒRIES
Dilluns 25 d’abril, a les 17.15 h
Proposta d’un espai preparat i 
pensat per als més menuts on, 
a  partir de material no estructu-
rat, els infants podran jugar lliu-
rement i ser els protagonistes 
de les seves pròpies narracions 
i conquestes.  

CREACIÓ HISTÒRIA        
CONJUNTA
Divendres 29 d’abril, a les 
18.15 h
Per celebrar Sant Jordi farem 
el joc creatiu “cadàver exqui-
sit” que consisteix a fer una 
invenció col•lectiva. Entre els 
infants dels tres equipaments 
d’infants de la muntanya (CC 
Vallvidrera-Vázquez Montalbán, 
CB Can Rectoret i CC L’Elèctric) 
elaborarem una història. Un de 
nosaltres començarà i enviarà 
l’escrit per correu al següent 
equipament, així successiva-
ment fins a aconseguir una 
història completa.

10A FESTA DE LA               
PRIMAVERA 
Divendres 20 de maig, a les 
17.30 h
Un cop més els tres equipa-
ments de muntanya, el Casal de 
Barri Cant Rectoret, el Centre 
Cívic Vallvidrera i el Centre Cívic 
l’Elèctric organitzarem la de-
sena festa de la primavera. No 
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JOCS DE ROL
Dissabtes, a partir del 30 
d’abril, a les 10.30 h
Descobreix i explora mons de 
fantasia amb el joc de rol més 
famós, Dungeon and Dragons. 
A partir de 18 anys.

JOCS DE ROL JUNIOR
Els divendres, a partir del 29 
d’abril, a les 17.15 h 
Continuaran les partides de rol 
iniciades al hivern, explorant 
mons de fantasia a través de la 
interpretació, la imaginació i el 
treball en equip.
A partir de 12 anys

TALLER PRIMERS AUXILIS 
EN MUNTANYA
Dijous 12 de maig, de 18 a 20 h
Taller teoricopràctic dirigit 

a persones amb interès pel 
senderisme i la muntanya. 
Coneixerem les lesions més 
comunes i com tractar-les, 
a més d’aprendre a fer una 
farmaciola bàsica. 
Amb la col·laboració de Cristina 
Pereferrer, de A Bordo del 
Mundo

FEM EL CURRÍCULUM A 
LINKEDIN - VIRTUAL
Dilluns 16 de maig, a les 19 h
Linkedin és una de les eines 
més utilitzades per buscar 
feina i una forma de contactar 
amb empreses. En aquest 
taller ens farem un compte i 
crearem el nostre currículum.

FOTOGRAFIA AMB EL 
MÒBIL
Dimecres 15 de juny, a les 19 h
Aprendrem a millorar les 
fotografies,i coneixerem APP 
que ens permeten retocar-les.

us ho perdeu! Estigueu alerta 
a la programació, segur que us 
sorprendrà. Us hi esperem!

ACTIVITATS PER A LA 
PRIMERA INFÀNCIA

Els dilluns les propostes d’es-
pais i materials estan enfocats 
per a infants de la primera in-
fància (0-3 anys) fins als 5 anys. 
Els infants menors de 4 anys 
cal que vinguin acompanyats 
d’un adult. Entre les propostes 
per als més menuts destaquem: 
Recre’Art, la Mar i els plàstics, 
transvasaments culinaris, músi-
ca en família i racons a la plaça. 

Consulta el web per veure les 
activitats completes.

ACTIVITATS PER A INFANTS

Els dijous les activitats puntuals 
van dirigides a infants d’entre 6 
a 12 anys adaptant les activitats 
i materials a les necessitats i 
moment evolutiu dels infants. 
Com t’agradaria veure el teu 
barri? Personalitza la teva roba, 
disseny d’impressió 3D i cuina 
de proximitat són alguns dels 
tallers proposats.
Consulta  el web per veure totes 
les activitats.

JOVES

Activitats gratuïtes sota inscripció prèvia a través de la web a partir del
4 d’abril.
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ACTIVITATS CULTURALS

ESPAI DIGITAL

ACTIVITATS PRESENCIALS

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@ccvazquezmontal-
ban.com 

TALLERS MULTIMÈDIA 
PER A GENT GRAN

SEGURETAT A INTERNET
Dimarts 3, 10 i 17 de maig, 
de 10.30 a 12 h
En aquest taller aprendrem les 
eines bàsiques per mantenir 

els nostres dispositius i els 
nostres comptes segurs.

FEM TRÀMITS PER                
INTERNET
Dimarts 7, 14 i 21 de juny, de 
10.30 a 12 h
Avui dia, les administracions 
públiques i les companyies 
de serveis afavoreixen els 
tràmits en línia. En aquest taller 
veurem com fer-los, des de 
l’ajuntament fins a les compa-
nyies elèctriques, i coneixerem 
mètodes d’identificació, com la 
Cl@ve PIN.

ACTIVITATS EN LÍNIA

COM FUNCIONA E-BIBLIO
Dilluns 9 de maig, a les 19 h
Prepararem l’ordinador per 
descarregar-nos llibres des de 
la xarxa de biblioteques en línia.

RETOCA LES IMATGES 
RAW
Dilluns 23 de maig, a les 19 h
Amb el programa gratuït RawT-
herapee, ens iniciarem amb el 
retoc RAW i la seva exportació 
a JPG.

FES VÍDEOS AMB LES 
FOTOS
Dilluns 20 de juny, a les 19 h
Farem vídeos senzills amb les 
nostres fotos amb el programa 
gratuït Fotos de Windows.

TALLER DE SONORITZA-
CIÓ DE DIRECTES
Dissabte 11 de juny, d’11 a 
13.30 h
Taller on s’ensenyen les bases 

del so per a concerts i esdeve-
niments en directe. Taller dirigit 
a músics o persones interessa-
des en esdeveniments en direc-
te. El taller es realitzarà dret i 
serà majoritàriament pràctic.
A càrrec de La Sonik



ACTIVITATS CULTURALS

A QUIN JOC JUGARÀS?
Divendres 6 de maig , a les 
17,15 h
A les tauletes descobrirem un 
munt de jocs diferents per a 
jugar. A partir de 9 anys.

DISSENY D’IMPRESSIÓ 3D 
Dijous 26 de maig, a les 
17.15 h
Activitat dedicada al disseny i 
creació d’una peça tridimen-
sional a partir d’un programa 
senzill i intuïtiu com és Tinker-
card.  L’activitat es dividirà en 
dues sessions: un dia per fer 
el disseny en paper i en format 
virtual dinamitzat per un infant 
de l’Espai infantil, i un segon 

dia per anar a imprimir la peça 
dissenyada i conèixer l’equi-
pament tecnològic de la Casa 
del Mig. 

CREA EL TEU MÓN
Divendres 27 de maig, a les 
17,15 h
Bloc a bloc, crearem el nostre 
món i la nostra casa amb el 
programari lliure Minetest. A 
partir de 9 anys.

RESCATA EL TRESOR
Divendres 10 de juny, a les 
17,15 h
Corre i corre per a rescatar el 
tresor del temple. A partir de 
6 anys.

12 / 13

ACTIVITATS PER A INFANTS



CALENDARI

MAIG

ABRIL

JUNY

1 AL 15                         EXPOSICIÓ: IL·LUSTRACIONS EN CLAU DE DONA 

DS. 4          10 h             ITINERARI DESCOBRIM EL BOSC A LA PRIMAVERA

DM. 7,        10.30 h        ESPAI DIGITAL: FEM TRÀMITS PER INTERNET
14 I 21

DS. 11        11 h             JOVES - TALLER DE SONORITZACIÓ DE DIRECTES

DS. 11        10.30 h        TALLER DE CUINA RESIDU ZERO

DC. 15        19 h               JOVES - ESPAI DIGITAL:FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL

DJ. 16        18 h              XERRADA: ECOFEMINISME I L’ESPERIT COMUNITARI

DJ. 16        20 h             VISIONAT DE CURTMETRATGES A COLLSEROLA I CINEFÒRUM

DLL. 20      19 h             ESPAI DIGITAL: FES VÍDEOS AMB LES FOTOS - VIRTUAL

DC. 22        19 h             MÚSICA: GOSTO BCN

DJ. 21        11.30 h         ITINERARI DIBUIX ENTORN COLLSEROLA

DJ. 28        18 h              XERRADA: “OBRADORS COMPARTITS: UN MOTOR PER A LA                
                                       CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES AGROALIMENTARIS
                                       TERRITORIALITZATS”

DV. 29        19.30 h         MÚSICA: DOS - GUITAR DUO

DS. DEL
30 AL 25   10.30 h         JOVES: JOCS DE ROL
DE JUNY

DLL. 2        18.30 h        TALLER CREA EL TEU PERFUM SÒLID

DM. 3,        10.30 h        ESPAI DIGITAL: SEGURETAT A INTERNET
10 i 17

DS. 7         11.30 h        ESPECTACLE FAMILIAR: LA RATETA VOLADORA 

DLL. 9       19 h             ESPAI DIGITAL: COM FUNCIONA E-BIBLIO - VIRTUAL

DEL 9                            EXPOSICIÓ: LES TEXTURES DE LES ROQUES. VISIÓ MICROS-
AL 27                            CÒPICA DEL SUBSTRAT GEOLÒGIC DE CATALUNYA

DJ. 12        18 h              TALLER PER A JOVES: PRIMERS AUXILIS EN MUNTANYA

DLL. 16      19 h             JOVES - ESPAI DIGITAL: FEM EL CURRÍCULUM A LINKEDIN - 
                                       VIRTUAL

DLL. 23      19 h             ESPAI DIGITAL: RETOCA LES IMATGES RAW - VIRTUAL

DC. 25       18.30 h         TALLER DE CUINA EQUATORIANA AMB ALIMENTS DE
                                       PROXIMITAT

DS. 28       12.30 h         MÚSICA: KOKOPELLI
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MAIG

ABRIL

JUNY

ALTRES SERVEIS

PUNT WI-FI

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

DLL. 2        17.15 h         TALLER FAMILIAR: RECRE’ART

DJ. 5 i        17.15 h         COM T’AGRADARIA VEURE EL TEU BARRI?
DLL. 9

DV. 6         17.15 h         ESPAI DIGITAL: A QUIN JOC JUGARÀS? 

DS. 7         11.30 h        ESPECTACLE FAMILIAR: LA RATETA VOLADORA 

DJ. 12        17.15 h       CUSTOMITZA LA TEVA ROBA

DLL. 16 i     17.15 h        ANIMALS RECIPLAST
DJ. 19

DV. 20         17.30 h        X FESTA DE LA PRIMAVERA

DLL. 23       17.15 h        LA MAR I ELS PLÀSTICS

DEL 25 AL                      EXPOSICIÓ INFANTIL: “LA MAR DE PLÀSTICS”
17 JUNY

DJ. 26        17.15 h         ESPAI DIGITAL: DISSENY D’IMPRESSIÓ 3D 

DV. 27        17.15 h         ESPAI DIGITAL: CREA EL TEU MÓN

DJ. 21        17.15 h        SANT JORDI: CONTE SONOR
i DJ. 28, 

DV. 22        17.15 h       SANT JORDI: PREDIADA ST JORDI

DLL. 25      17.15 h       SANT JORDI: JUGUEM ENTRE HISTÒRIES

DV. DEL 29   17:15 h         JOCS DE ROL JUNIOR
AL 17 JUNY

DV. 29         18.15 h        SANT JORDI: CREACIÓ HISTÒRIA CONJUNTA 

DJ. 2          17.15 h         CUINA DE PROXIMITAT

DV. 10        17.15 h         ESPAI DIGITAL: RESCATA EL TRESOR

DLL. 13      17.15 h        TALLER FAMILIAR: MÚSICA EN FAMÍLIA

DM. 15       16.30 h        VISITA AL FAB CASA DEL MIG

DLL. 20       17.15 h        SÚPER VERD, PREVENCIÓ D’INCENDIS

DC. 22        17.15 h        RACONS A LA PLAÇA



Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

MAPA

C. Elisa Moragas i Badia, 2 · 08017 Barcelona · Tel: 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 i dissabtes de 10 a 14 h
De dilluns a divendres de 16 a 21 h

ADREÇA TEMPORAL

CENTRE
CÍVIC 
VALLVIDRERA
VÁZQUEZ
MONTALBÁN
(TEMPORALMENT)

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


