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INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS: 
A partir del dilluns 27 de març

INSCRIPCIONS PER INTERNET:  
A partir del dilluns 27 de març, a les 10 h 
ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE: 
A partir del dilluns 27 de març, 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.

        Taller NOU     

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                        

TALLERS CULTURALS

HUMANITATS

PASSEJADES PER LA 
BARCELONA DELS           
ESTIUEJANTS

Dijous, de 17 a 19 h                 
Del 4 de maig al 8 de juny   
(6 sessions) Preu: 52,71 €
A través de sis rutes temàtiques 
ens endinsarem en la història 
de la ciutat. Ho farem a través 
de dos elements que van 
convertir les afores de la ciutat 
en un destí d’estiueig, símbol 
del passat industrial i obrer de 
Barcelona. Des del Guinardó 
a Vallcarca, de Sant Gervasi 
a Santa Coloma i Vallvidrera. 
L’estiueig de fa cent anys era un 
estiueig de proximitat. Sis rutes 
per descobrir la història més 
desconeguda i fascinant de la 
ciutat!
Professor: Pere Cowley

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA FUSIÓ

Dimarts, de 20 a 21.15 h       
Del 25 d’abril al 13 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

DIBUIX I PINTURA (III): 
TÈCNIQUES MIXTES DE 
COLOR

Dimarts, d’11.15 a 12.45 h 
Del 25 d’abril al 13 de juny  
(8 sessions) Preu: 52,71 € 
Continuarem aprenent i 
practicant tècniques de dibuix, 
aprofundint en la represen-
tació de la figura humana, la 
naturalesa i el paisatge a través 
de tècniques de color com 
l’aquarel·la o el llapis de color i 
experimentant amb nous recur-
sos i materials.  
Professor: Ricardo Hermida
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TALLERS CULTURALS

BRIDGE: EXERCITA LA 
TEVA MENT

Dimarts, de 16.30 a 18 h          
Del 25 d’abril al 6 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’Associació Promobridge

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

DEFENSA PERSONAL

Dilluns, de 19 a 20 h              
De 24 d’abril al 19 de juny        
(7 sessions) Preu: 30,75 €
Aprèn les nocions bàsiques 
i efectives de l’autodefensa 
potenciant la seguretat física i 
emocional a través de l’aug-
ment de la presa de conscièn-
cia de l’espai, de la postura i 
de la comunicació verbal i no 
verbal. 
Professor: Germán Frías, d’Ac-
ció Sant Martí

PILATES 90’

Dimarts, de 18.15 a 19.45 h     
Del 25 d’abril al 13 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: Natalia Canavosio

IOGUILATES              

Dimecres, de 10.30 a 11.45 
h Del 26 d’abril al 14 de juny  
(8 sessions) Preu: 43,92 €
Enforteix i tonifica la muscula-

tura corporal, especialment la 
zona abdominal, amb exercicis 
relaxants per millorar la flexibi-
litat i corregir els nostres hàbits 
posturals.
Professora: Natalia Canavosio

BANYS DEL BOSC 

Dimecres, de 10 a 12 h          
Del 3 de maig al 7 de juny (6 
sessions) Preu:  52,71 €
Posa pausa a les preocupa-
cions del teu dia a dia i aprèn 
a utilitzar els teus sentits per 
connectar amb la calma interior 
i viure amb més conscièn-
cia. Taller basat en la tècnica 
de benestar Banys del Bosc 
(Shinrin Yoku) que es realitza a 
la natura.
Professora: Katia Smol

SOL PELVIÀ

Dimecres, de 19 a 20 h         
Del 26 d’abril al 7 de juny       
(7 sessions) Preu: 30,75 €
Coneixerem i prendrem cons-
ciència de la zona del sol pelvià 
i a través d’exercicis pràctics 
aprendrem a treballar aquesta 
musculatura, conjuntament 
amb la faixa abdominal, el 
diafragma i la regió lumbar. En 
definitiva, tenir cura de la salut 
pèlvica i perineal femenina 
tant important en les diferents 
etapes de la vida. 
Professora: Vicky Llacuna

FITNESS HIPOPRESSIU

Dimecres, de 20.15 a 21.15 h                                              
Del 26 d’abril al 7 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.
Professora: Vicky Llacuna
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IOGA

Dijous, de 19 a 20 h                 
Del 27 d’abril al 15 de juny  
(8 sessions) Preu: 35,14 €
A través del silenci, la respira-
ció, la dansa, els estiraments i 
la relaxació, assolirem un major 
equilibri físic, mental i espiritu-
al, desenvolupant un sentiment 
d’harmonia i benestar amb un 
mateix i el seu entorn.
Professor: Dorothy Canela

PILATES 60’

Dijous, de 20.15 a 21.15 h  
Del 27 d’abril al 15 de juny  
(8 sessions) Preu: 35,14 €
Mètode d’entrenament que 
equilibra força, flexibilitat i el 
control postural, una beneficio-
sa activitat física i mental.
Professora: Natalia Canavosio

JOVES

INICIA’T A L’ANIMACIÓ 2D

Divendres, de 17 a 19 h                                                
Del 5 al 19 de maig                   
(3 sessions) Preu: 20,11 €        
A partir de 12 anys
Amb el programari lliure Blender 
coneixerem els principis bàsics 
de l’animació 2D i crearem el 
nostre personatge animat i les 
possibilitats per jugar amb ell.
Professor: Jordi Ambrosio

DESCOBREIX EL MÓN DEL 
LETTERING

Divendres, 5, 19 i 26 de 
maig, de 17.30 a 18.45 h         
(3 sessions) Preu: 12,57 €       
A partir de 12 anys
Gaudeix d’un viatge cal·ligràfic! 
Dissenya un cartell a l’estil 
de lettering popular creat al 
Perú. Amb colors fluor sobre 

fons negre donaràs força a les 
paraules que vulguis regalar 
al món. Poesia visual feta amb 
passió a pinzellades!
A càrrec de Nele Urbanowicz

GENT GRAN

IOGA PER A GENT GRAN

Dimarts, de 10.15 a 11.30 h 
Del 25 d’abril al 13 de juny  
(8 sessions) Preu: 43,92 €
Realitzarem aquest taller de ioga 
amb moviments suaus i treba-
llant la postura adaptada a l’edat.
Professora: Anna Rabanal

ACTIVA’T A PARTIR DELS 60

Dimecres, de 12 a 13.15 h  
Del 26 d’abril al 14 de juny  
(8 sessions) Preu: 43,92 €
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.
Professora: Natalia Canavosio

INFANTS

KARATE-DO

Divendres, de 17.15 a 18.45 h                                   
Del 28 d’abril al 9 de juny    
(7 sessions) Preu: 40,22 €
El Karate-Do és una disciplina 
marcial d’origen japonès que 
treballarem com una eina més 
en la formació dels infants.  El 
practicarem de manera tradici-
onal, això vol dir que la vessant 
de competició no la tractarem. 
Per a infants a partir de 5 anys.
Professor: Àlex Rivas, d’Acció 
Sant Martí



EXPOSICIONS                                                                                                                                           

VIATGE PER LA FAUNA I 
FLORA DE COLLSEROLA

Del 4 al 28 d’abril                    
Inauguració: dimecres 12 
d’abril, a les 18 h
En aquesta mostra el biòleg 
Rafa López, ens porta a fer un 
petit recorregut fotogràfic pel 
paisatge, la vegetació i la fauna 
de Collserola.
A càrrec de Rafael López Mar-
tín, biòleg, escriptor i divulgador 
científic.
Co-produïda pel CC Vallvidrera-
Vázquez Montalbán, CC l’Elèc-
tric i CB Can Rectoret

EXPOSICIÓ INFANTIL 
“COLLSEROLA NETA”  

Del 2 al 31 de maig                    
Inauguració: dimecres 3 de 
maig, a les 18 h
Mostra dels dibuixos creats pels 
infants inspirats en els elements 
recol·lectats a la sortida de 
Collserola Neta. També s’ex-
posarà totes les troballes que 
s’han trobat durant l’excursió. La 
finalitat d’aquesta exposició es 
conscienciar sobre la importàn-

cia del reciclatge i la preservació 
del nostre entorn, la nostra llar. 

EL TEATRE DE LES PLANTES

Del 6 al 28 de juny                     
Inauguració: dimarts 6 de 
juny, a les 18 h
“El teatre de les plantes” és una 
exposició realitzada entorn de la 
Serra de Collserola. En aquest 
projecte, les artistes Monica 
Kopatschek i Ana López busquen 
desplegar les formes i símbols 
recurrents de la naturalesa a 
través del gravat i l’aquarel•la. 
“El teatre de les plantes” és un 
projecte produït per l’Ajuntament 
de Sant Cugat, en el marc de la 
Convocatòria Projectes Artístics 
de Ciutat.
Amb motiu de la celebració del 
Dia Mundial del Medi Ambient 
del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi

Activitats gratuïtes.
Inscripcions obertes a partir del 27 de març, presencialment al centre 
o través d’Internet a ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
Llegenda

        Activitats ambientals 

        Activitats familiars 

        Activitats per a joves   

ACTIVITATS CULTURALS
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S’WONDERFUL AMB 
BLACK COFFEE QUARTET

Dissabte, 15 d’abril,                 
a les 12.30 h
El grup Black Coffee Quartet 
ens ofereix un deliciós recor-
regut per la història del jazz 
vocal des dels anys 40 fins a 
l’actualitat, passant per la bossa 
nova, el blues, el funky, el pop 
i la música de pel·lícules, amb 
temes de Duke Ellington, Cole 
Porter, George Gershwin, Ella 
Fitzgerald, Diana Krall o Norah 
Jones, entre d’altres.
Intèrprets: Sònia Ratera, veu; 
Pep Mateu, guitarra; Cèsar 
Garrido, baix; Christian Serra, 
bateria

TERRETA                              
JAZZ BRASILEIRO

Dissabte 13 de maig,                
a les 12.30 h
Terreta trio és un punt de tro-
bada entre les Balears, la Terra 
Alta i l’Empordà, un projecte de 
tres joves músics establerts a 
Barcelona, entre la música bra-
silera i el jazz. El trio reinterpreta 

estàndards i melodies buscant 
un so fresc, íntim i de qualitat. 
Intèrprets: Guillem Payaró, 
flauta; Xavier Vallés, guitarra; 
Alberto Solé, bateria

SERGI SIRVENT               
TRUMPET AFFAIRS

Dissabte 17 de juny,                 
a les 12.30 h
Sergi Sirvent ens presenta la 
versió més jazzística del seu 
grup Trumpet Affairs. En aquest 
cas ens ofereixen un repertori 
clàssic i elegant, conformat per 
coneguts standards del jazz i 
així poder gaudir plenament de 
l’hora del vermut amb aquests 
grans músics de l’escena 
catalana.
Intèrprets: Sergi Sirvent, 
trompeta; Jordi Matas, guitarra; 
David Mengual, contrabaix; 
Jordi Gardeñas, bateria

JAZZ A LA PLAÇA                                                                                                                                

EL COCODRIL CREC

Divendres 19 de maig,               
a les 17.30 h 
Teatre d’ombres i música 
inspirat en la notícia real d’un 
cocodril encallat a la riba del riu 
Palu a Indonèsia, degut a les 
deixalles i a una roda de motoci-
cleta. El pobre cocodril quedarà 
atrapat per l’abundància de dei-

xalles engolides, serà aquesta la 
seva fi? O se’n sortirà?
Adreçat a infants a partir de 4 anys
A càrrec de la Cia. Cacauet

ESPECTACLES FAMILIARS                                                                                                                                       

Aquest trimestre gaudim del bon temps els dissabtes al matí amb un 
cicle de jazz en directe a la plaça del davant del centre cívic. 
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UN SANT JORDI                    
SOSTENIBLE 

Celebrarem aquesta diada amb 
tres propostes diferents per ex-
pressar un missatge sostenible, 
tot creant històries a través dels 
diversos llenguatges i elements 
que trobem a l’entorn. 

FEM HISTÒRIES, FEM 
CINEMA

Dimarts 18 d’abril,                     
a les 17 h
Combinem la llum, el dibuix i 
l’acetat per crear fotogrames 
i generar un àlbum col·lectiu 
il·lustrat, un recurs senzill per ser 
narrat i projectat. 
A partir de 4 anys

COLLSEROLA NETA

Dimecres 19 d’abril,                  
a les 17 h
Reprenem l’activitat impulsa-
da pels infants de Vallvidrera 
convocant menuts i adults a una 
nova acció de neteja i recollida 
de deixalles del bosc de Collse-
rola. Retirem plegats els residus 
per preservar l’espai i consci-
enciar al veïnat i visitants de 
Collserola a través de l’exposició 
de “Collserola Neta”. 

BIOGRAFISME

Divendres 21 d’abril,                    
a les 17 h
Posa en joc la teva imaginació 
i crea un dibuix reivindicatiu a 
partir dels residus cercats on la 
temàtica sigui la sostenibilitat, el 
medi ambient o el canvi climàtic. 
Les creacions formaran part de 
l’exposició infantil Collserola 
Neta. 

CONFECCIÓ DE                    
LLIBRETES

Dimecres 24 de maig,                
a les 17  h
Creació d’una llibreta a partir 
del paper plegat i elements 
reciclats. 
A partir de 4 anys

FESTA DE LA PRIMAVERA

Divendres 12 de maig,              
a les 17.30 h
Els equipaments de  muntanya,  
el Casal de Barri Cant Rectoret, 
el Centre Cívic Vallvidrera i el 
Centre Cívic l’Elèctric orga-
nitzarem la desena festa de la 
primavera. 
No us ho perdeu! Estigueu alerta 
a la programació, segur que us 
sorprendrà. Us hi esperem!

ACTIVITATS FAMILIARS                                                                                                                                       

ELS SECRETS DEL FONS 
DEL MAR

Dijous 22 de juny,                        
a les 17.30 h
La Júlia i en Pep, amics insepa-
rables, viuran unes aventures 
basades en els maldecaps que 
poden produir els residus a les 
platges, sobretot els plàstics, 
així com en la protecció del medi 
marí i de les nostres costes. A 
partir d’aquí, veurem que el món 
està en emergència climàtica, 
ens en sortirem?
Adreçat a infants a partir de 3 
anys
A càrrec de la Cia. Sensedrama



8 / 9

ACTIVITATS CULTURALS

DESCOBERTA DE LA        
MORELLA ROQUERA

Divendres 9 de juny,                 
a les 17 h
(Veure descripció a l’apartat 
“Aula Ambiental”). Activitat 
inclosa en la celebració del Dia 
Mundial del Medi Ambient del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
A càrrec d’Aleix Castejón, 
ambientòleg

COLLAGE I NATURA 

Dissabte 10 de juny,                   
a les 12 h
Taller creatiu per a tota la família
(Veure descripció a l’apartat 
“Aula Ambiental”). 
A càrrec de Cristina Sabaté, 
il·lustradora
Activitat inclosa en la matinal de 
celebració del Dia Mundial del 
Medi Ambient del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi a Vallvidrera

FINS AVIAT PRIMAVERA

Dijous 22 de juny,                      
a les 17.30 h
Tarda d’espais de joc a l’aire 
lliure per donar la benvinguda 
a l’estiu que culminarà amb 
l’espectacle “Els secrets del fons 
del mar”.
A càrrec de la Cia. Sensedrama 

LA BANDA OBAGA I SOLA-
NA DE COLLSEROLA 

Dissabte 6 de maig,                   
a les 10 h
Conduirem els nostres passos 
des de Vallvidrera Superior fins 
al Baixador de Vallvidrera fent 
un recorregut pels boscos de 
l’obaga, la font del Rector, la 
solana de Collserola protegida 
pel cim de Sant Pere Màrtir. 
Gaudirem de les vistes de mira-
dors diversos en un recorregut 
immers en la naturalesa. 
A càrrec de Rafael López Mar-
tín, biòleg, escriptor i divulgador 
científic
Activitat coorganitzada amb el 
CC l’Elèctric

LES LIBÈL·LULES I ELS 
ESPIADIMONIS DE LA 
RIERADA

Dijous 8 de juny, a les 9.30 h 
Recorregut naturalístic per 
conèixer els habitants de la 
rierada, els espiadimonis i les 
libèl·lules, fàcils de veure, però 

difícils de fotografiar. Comen-
cem l’itinerari a la Floresta, 
endinsar-nos per un tros 
boscós fins a la masia de Can 
Modolell passant pel costat de 
la rierada i per un corriol que 
ens durà a Les Planes.
A càrrec de Rafa López Martín 
biòleg, escriptor i divulgador 
científic
Activitat coorganitzada amb el 
CC l’Elèctric

VISITEM UN APIARI 
AL PARC NATURAL DE 
COLLSEROLA

Dissabte 10 de juny,                  
a les 10 h
Vine a conèixer un dels apiaris 
didàctics de Melvida, al Parc 

PASSEJADES                                                                                                                                       
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XERRADES                                                                                                                                              

XERRADA-TALLER DE 
MUSICOTERÀPIA PER A 
GENT GRAN

Dimecres, de 17 a 18.30 h    
Del 7 al 28 de juny
Aprendrem a reconèixer les 

emocions i les treballarem a 
través del moviment i la relaxació 
amb la música com a fil per 
connectar-hi de manera amable 
i creativa. 
Activitat organitzada per la Creu 
Roja amb l’Associació de Gent 
Gran de Vallvidrera

Natural de Collserola, on ens 
presentaran i explicaran de 
manera lúdica les sinergies 
que es generen entre la fauna 
i la flora. Ens familiaritzarem 
amb les abelles vestits amb 
els EPIS d’abellaires, farem un 
taller d’espelma de cera natural 
d’abella i un tastet de la mel de 
temporada! 
A càrrec de Melvida, projecte 
d’apicultura sostenible de la 
Serra de Collserola. 
Activitat inclosa al Vè Cicle  
d’Agricultura de Proximitat 
del Districte de Sarrià – Sant 
Gervasi

OBSERVEM LA FLORA I 
FAUNA QUE ENS ENVOLTA 
AL PARC DE LA TAMARITA 

Dissabte 10 de juny,              
a les 11 h
Gaudeix en família d’una passe-

jada pels Jardins de la Tamarita 
per observar la biodiversitat 
existent dins d’aquest parc urbà 
i descobreix quina importàn-
cia té aquest jardí històric que 
conserva la natura enmig de la 
ciutat. 
A càrrec de La Fàbrica del Sol. 
Activitat inclosa en la celebració 
del Dia Mundial del Medi Ambi-
ent del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi

COLLSEROLA                      
MODERNISTA

Dissabte 27 de maig, a les 
9.30 h
Excursió guiada per edificis i 
fonts modernistes de Collserola 
per conèixer, de manera entre-
tinguda i amena, el patrimoni 
històric-arquitectònic resultant 
del gran fenomen urbanístic 
que experimenta la serra de 
Collserola a la fi del segle 
XIX i principis del XX. La ruta 
connecta els vestigis de major 
interès (fonts de Can Ribes i la 
Rabassada, Tibidabo, Estació 
FGC de Les Planes, etc.)  al 
mateix temps que s’acompanya 
d’una privilegiada panoràmica 
de l’àrea metropolitana.
A càrrec de Bruno Laso Gálvez, 
arqueòleg i guia turístic.
Amb motiu del Dia Europeu 
dels Parcs. Activitat en col-
laboració amb el Consorci del 
Parc Natural de la Serra de 
Collserola, el CC l’Elèctric i el 
CB Can Rectoret.
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TANCA ELS ULLS I                
ESCOLTA VALLVIDRERA 

Ruta sensorial per descobrir                      
els sons del barri                                                  
Dilluns 24 d’abril, a les 17 h
El llenguatge de la natura a 
través del vent, els ocells i 
l’aigua de les fonts ens envolta i 
ens allunya del soroll del trànsit 
proper al barri de Vallvidrera. 
Coneixerem com es gestiona 
la contaminació acústica en els 
entorns urbans, com interpretar 
el mapa estratègic del soroll i 
a identificar el valor subjectiu 
dels sons amb el sonòmetre.
Activitat de la Xarxa d’Equipa-
ments Ambientals de Barcelona 
- XEAB

10.000 ROSERARS             
EXCEPCIONALS

Visita al Roserar del 
Parc de Cervantes                                     
Dimecres 10 de maig,                
a les 12.30 h
Descobrirem roses de tot 
el món que a la primavera 
inunden amb colors i per-
fums extraordinaris el Parc de 
Cervantes. Seu del Concurs In-
ternacional de Roses Noves de 
Barcelona, aquest roserar és 
una col·lecció excepcional de 
més de 10.000 tipus de roses. 
Activitat de la Xarxa d’Equipa-
ments Ambientals de Barcelona 
– XEAB

L’AIRE QUE ES RESPIRA   
A BARCELONA

Visita a una cabina 
de control atmosfèric                                   
Divendres 19 de maig,                 
a les 10.30 h
Farem una ruta pels voltants de 
la Vall d’Hebron, entre la Ronda 

de Dalt i el barri del Carmel, 
i visitarem una estació de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de 
la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA). Reflexionarem sobre 
el model de ciutat i les conse-
qüències que té la contamina-
ció de l’aire en la nostra salut.
Activitat de la Xarxa d’Equipa-
ments Ambientals de Barcelona 
– XEAB

OBJECTES AMB              
MOLTA VIDA 

Visita a les instal•lacions de 
“Reparat millor que nou”                                             
Dimarts 23 de maig,                       
a les 17 h
Visitarem aquest servei de 
suport i assessorament gratuït 
a la ciutadania que posa a dis-
posició un espai amb les eines 
necessàries i personal qualifi-
cat per reparar, posar a punt o 
canviar l’aspecte d’un objecte o 
aparell envellit. 
Activitat de la Xarxa d’Equipa-
ments Ambientals de Barcelona 
– XEAB

DESCOBERTA DE LA       
MORELLA ROQUERA

Divendres 9 de juny,                  
a les 17 h
Vine a descobrir en aquesta 
sortida l’origen etimològic de 
Vallvidrera, relacionat estreta-
ment amb una planta medi-
cinal amb el nom de Morella 
Roquera. En aquesta sortida 
aprendrem quina importància 
tenia aquesta planta a Vallvi-
drera, tant que fins i tot  és la 
que dona nom a la vall. Activitat 
inclosa en la celebració del 
Dia Mundial del Medi Ambient 
del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. 
A càrrec d’Aleix Castejón, 
ambientòleg

COLLAGE I NATURA

Taller creatiu per 
a tota la família                                             
Dissabte 10 de juny,                        
a les 12 h
En aquest taller posarem al teu 
abast elements de la natura i 
de la plàstica per crear un/una 

AULA AMBIENTAL



AULA OBERTA DE CREACIÓ 

Dimarts, de 10.30 a 12.30 h    
Del 25 d’abril al 13 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 12 
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 12 d’abril per fer 
activitats, xerrar i passar una 

AULA AMBIENTAL

FEM BARRI                                                                                                                                             

Espanta-Pantalles! Un follet 
del bosc que ve a recordar-nos 
que hem d’estar en contacte 
amb la natura, i passar també 
estones amb la família, amb els 
amics i amb la nostra creativitat 
manual. Inventarem cadascú 
aquest personatge que potser 
ens podrà ser molt útil! Vine 
a descobrir el que pots fer 
amb les teves mans i la teva 
creativitat!
A càrrec de Cristina Sabaté, 
il•lustradora. Activitat inclosa en 
la celebració del Dia Mundial 
del Medi Ambient del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi

MATINAL DEL DIA MUNDIAL                                               
DEL MEDI AMBIENT DEL 
DISTRICTE DE SARRIÀ                    
SANT – GERVASI A                
VALLVIDRERA

Dissabte 10 de juny                 
de 10 a 13.30 h

Passejada, a les 10 h
“Visitem un apiari al Parc 
Natural de Collserola” 

Passejada familiar, a les 11 h
“Observem la flora i fauna 
que ens envolta al Parc de la 
Tamarita” 

A la plaça: 

Espai de lectura, de 12 a 13.30 h
“Biblionatura” 

Activitat familiar, de 12 a 13.30 h
“Collage i natura”

Taller de llavors, de 12.30 a 
13.30 h
“Bibliollavors” 

Coorganitzada per la Biblio-
teca Collserola Josep Miracle 
i el Centre Cívic Vallvidrera 
Vázquez Montalbán

KOKEDAMA 

Dimarts 13 de juny, a les 18 h
Aprèn una tècnica mil•lenària 
japonesa de Kokedama per 
crear boniques plantes vives 
sense testos. Cultivarem la 
nostra planta en una bola de 
substrat coberta per molsa. 
Vine a descobrir una forma 
creativa i elegant de presentar 
plantes a casa teva i converteix 
els teus espais en oasis de vida 
i bellesa!
A càrrec d’Alejandra Chaverra, 
de Skilbo.
Activitat inclosa en la celebració 
del Dia Mundial del Medi Ambi-
ent del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi

Participa a les activitats impulsades i coorganitzades pels veïns i 
veïnes de Vallvidrera que ens ofereixen noves oportunitats per teixir 
vincles a través d’iniciatives pròpies posades al servei del barri i la 
ciutadania. 



FEM BARRI
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bona estona. Si voleu partici-
par-hi sol·liciteu més informació 
al centre cívic.
Organitzat per l’Associació de 
Gent Gran de Vallvidrera

CIRCULA LA ROBA

Espai de segona mà on cercar 
allò que necessites i allargar 
l’ús de la vida tèxtil. 

Del 3 fins al 14 d’abril porta’ns 
les peces de roba que ja no 
utilitzes: aquestes han d’estar 
en bon estat i netes. 
Reserva’t el 14 d’abril a les 
17 h per venir a la plaça del 
davant del centre cívic i renova 
el teu armari! La roba sobrant 
es portarà a entitats que ho 
necessitin.
Activitat impulsada per les 
veïnes de Vallvidrera. 

Servei amb inscripció prèvia trimestral: 
1 dia/setmana:  14,38 € 
2 dies/setmana: 28,78 €
Inscripcions presencials al centre a partir de dilluns 27 de març, a les 
16 h. De dilluns a divendres de 16 a 19 h 
El pagament del servei de l’Espai infantil es farà en el moment de la 
inscripció.  Reducció dels imports del servei de l’espai infantil i docu-
mentació a presentar: informeu-vos-en al mateix centre o bé, a través 
del web. 

*ESPAI PER A FAMÍLIES 
(0-3 ANYS)

Dilluns i dimecres, de 16.45 
a 19.30 h 
Espai de trobada i joc lliure pen-
sat per a la petita infància i les 
seves famílies, on poder explo-
rar, descobrir les possibilitats de 
l’espai i materials, tot  afavorint 
el desenvolupament de relacions 
i vincles entre ells, amb els altres 
infants i famílies. 
Adreçat a infants d’entre 0 i 3 
anys i a les seves famílies i els 
dimecres poden venir acompa-
nyats dels germans i germanes 
grans, 
* Els dilluns és recomanable per 
a famílies amb infants fins als 18 
mesos. 
* Els dimecres és recomanable 
per a infants d’entre 18 mesos 
als tres anys.

PROPOSTES PUNTUALS:

COS I MOVIMENT 

Dilluns 8 i dimecres 10 de 
maig, a les 17 h
Transformem l’espai per donar 
cabuda a les expressions mo-
trius i espontànies dels infants 
com saltar, enfilar-se, córrer, 
rodar, etc.

BOCINS DE NATURA

Dimecres 31 de maig,              
a les 17 h
Els materials naturals de l’entorn 
proper seran els protagonistes 
del joc lliure. Activitat amb motiu 
de la Setmana de la Natura

INSTAL·LACIÓ MARÍTIMA 

Dimecres 7 de juny, a les 17 h
Recrearem el mar amb diferents 
elements relacionats amb 
aquest on els infants descobri-
ran  les possibilitats del paratge 
marítim. Activitat amb motiu del 
Dia Mundial dels Mars i Oceans

ESPAIS DE JOC A             
L’EXTERIOR

Dilluns 12, 19 i dimecres 14 i 
21 de juny, a les 17 h
Propostes a l’exterior on com-
partir estones de joc lliure abra-
çat per l’entorn de Collserola. 

ESPAI INFANTIL                                                                                                                                         



ESPAI INFANTIL

*ESPAI INFANTIL                 
(4-8 ANYS)

Dimarts i divendres de 16.45 
a 19.30 h
Espai de joc lliure on els infants 
decideixen a què jugar, tot 
actuant en funció dels seus 
interessos i necessitats que li 
permeten descobrir i construir la 
seva realitat. En tot moment, són 
acompanyats de dos professi-
onals que observen, preparen 
i adeqüen l’espai i materials i 
acompanyen des de l’afecte i 
seguretat.
 
PROPOSTES PUNTUALS:

CAU DE PARAULES

Dimarts i divendres 25 i 28 
d’abril, a les 17 h
Instal•lació de joc lliure on ens 
endinsarem en el món de les 
paraules, narracions i grafismes. 

COS I MOVIMENT

Divendres 5 i dimarts 9 de 
maig, a les 17 h
Proposta psicomotriu que con-
vida a transitar des del placer 
del moviment al plaer de pensar 
i imaginar. 

PAISATGES NATURALS

Divendres 26 de maig,             
a les 17 h
Proposta ambientada en la 
naturalesa, on els infants es 
convertiran en investigadors a 
partir d’experiments, manipu-
lacions, entre d’altres. Activitat 
amb motiu de la Setmana de la 
Natura.

ARQUITECTURA NATURAL 

Dimarts 6 de juny, a les 17 h 
Aprofitant els elements recollits 
del bosc confeccionarem 
diferents propostes decoratives 
amb materials de la natura. Ac-
tivitat amb motiu de la Setmana 
de la Natura.

DESCOBERTA DE LA       
MORELLA ROQUERA

Divendres 9 de juny,                 
a les 17 h
(Veure descripció a l’apartat 
“Aula Ambiental”) Activitat 
inclosa en la celebració del Dia 
Mundial del Medi Ambient del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
A càrrec d’Aleix Castejón, 
ambientòleg

*FEM COLLA (9 A 12 ANYS) 

Dijous de 16.45 a 19.30 h
Espai lúdic i de relació per a 
infants d’entre 9 i 12 anys on de 
la mà de dues dinamitzadores, 
podran compartir el seu temps 
d’oci, així com realitzar tallers, 
jocs i activitats adequades a 
les seves característiques i 
interessos.

PROPOSTES PUNTUALS:

ENFILA’T A LA COSTURA

Dijous 27 d’abril                                                  
i 4 de maig, a les 17 h
Taller amb una durada de dues 
sessions on iniciar-se al brodat 
senzill passant abans pel dis-
seny i confecció d’una idea que 
es culminarà amb la personalit-
zació d’una peça de roba, com 
una bossa de tela, samarreta, 
dessuadora, etc. 

JOCS DE MOVIMENT

Dijous 11 de maig, a les 17 h
Es realitzaran diferents dinàmi-
ques on el fil conductor serà la 
consciència corporal i la pulsió 
motriu. 

LÍNIA DEL TEMPS

Dijous 18 i 25 de maig,            
a les 17 h
Proposta que convida cada 
infant a endreçar fets rellevants, 
experiències i records del seu 
pas i infantesa al cívic a través 
de la creació d’una línia del 
temps. En col·laboració amb 
l’espai digital.
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ESPAI INFANTIL

7XDESCOBRIR: GIMCANA 
JOVE

Del 17 d’abril al 4 de maig
Gimcana organitzada conjunta-
ment pels centres cívics i espais 
joves del Districte de Sarrià - 
Sant Gervasi, on coneixerem tots 
els equipaments i la temàtica 
general de les activitats que 
ofereixen, amb una diversitat de 
proves dinamitzades per cada 
centre. La Gimcana acabarà la 
tarda del divendres 5 de maig 
amb una cloenda a la Casa 
Sagnier, on celebrarem una festa 
amb activitats musicals, berenar 
i sorteig per als que hagin acom-
plert la Gimcana.

COM FER EL TEU                  
VIDEOBOOK

Divendres 12 de maig,              
a les 18 h
Ets una actriu o actor i vols 
preparar el teu videobook? En 
aquest taller pràctic et donarem 
consells i trucs per fer-lo.
Per a joves a partir de 16 anys

JOCS DE ROL JÚNIOR

Divendres 19 de maig i 9 de 
juny, a les 17 h
Vols viure aventures on l’únic 
límit és la teva imaginació? Us 
hem preparat dues aventures 
fantàstiques.
Per a joves a partir de 12 anys

ESCAPA’T DEL 
CANVI CLIMÀTIC.                                        
ESCAPE ROOM PER FER 
FRONT A L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Dijous 8 de juny, a les 17.30 h
Jugarem al primer escape room 
de temàtica ambiental de la 
ciutat. L’astúcia, el coneixement 
i el treball en equip seran clau 
per acomplir la missió: evitar una 
catàstrofe i escapar-se del canvi 
climàtic. 
Activitat de la Xarxa d’Equipa-
ments Ambientals de Barcelona 
- XEAB

ESPAI DE TROBADA JOVE

Divendres de 17 a 19 h
El centre cívic ofereix un espai 
per a joves d’entre 11 i 16 anys on  
poder compartir amb els seus 
iguals tot socialitzant, generant 
noves experiències i construint 
un lloc propi dins del barri. 
*Per participar-hi es requereix 
l’autorització prèviament firmada 
dels tutors. Per a més informació 
escriu a ccvazquezmontalban@
ccvazquezmontalba.com

ENQUADERNACIÓ AMB 
MATERIAL RECICLAT

Dijous 1 de juny, a les 17 h
Taller pràctic per conèixer el 
món de l’enquadernació, les 
seves tècniques, materials i 
eines per crear llibres de manera 
artesanal.
A càrrec de Nele Urbanowicz, 
il·lustradora i artista plàstica.

COMIAT

Dijous 15 de juny a les 17 h
Després d’anys compartint 
riures, afecte i records, alguns 
integrants de Fem Colla s’aco-
miaden de nosaltres i comen-
cen una nova etapa! Farem un 
pica-pica i confeccionarem una 
samarreta on deixarem gravats 
missatges, dibuixos i vivències.

Activitats gratuïtes sota inscripció prèvia a través de la web a partir 
del 27 de març.

JOVES



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
 

COMPRANT EN LÍNIA 

Dimarts 18 d’abril,                      
a les 10.30 h
Vols fer la compra des de casa, 
de forma senzilla i sense carre-
gar pes? Vine i n’aprendràs.

MILLORA LES FOTOS          
AMB EL MÒBIL

Dimarts 16 de maig,                  
a les 10.30 h
Treballarem amb l’aplicació 
gratuïta Snapseed per fer que 
les fotos llueixin més. Cada 
alumne haurà de portar el seu 
mòbil.

COM FUNCIONA LA MEVA 
SALUT

Dimarts 6 de juny,                      
a les 10.30 h
Ens donarem d’alta del servei 
de consulta en línia i apren-
drem a utilitzar-lo.

TALLERS DIGITALS

FEM UN EBOOK

Dijous 20 d’abril,                          
a les 18.30 h
Crearem un ebook amb eines 
gratuïtes, pensant en la seva 
publicació.

GESTIONA I RETOCA LES 
FOTOS

Dijous 11 de maig,                      
a les 18.30 h
Amb el programari gratuït 
Photoscape X farem retocs 
complexos de forma senzilla.

LES BIBLIOTEQUES           
EN LÍNIA

Dijous 8 de juny, a les 18.30 h
Coneix el sistema en línia de 
les biblioteques de Barcelona, 
i aprèn a cercar al catàleg, i 
descarrega llibres electrònics, 
pel·lícules i cançons.
Amb la col•laboració de la 
Biblioteca Collserola – Josep 
Miracle

ACTIVITATS PER A                 
INFANTS

ENDEVINA EL LLOC DEL 
MÓN

Divendres 28 d’abril,                 
a les 16.45 h
Troba les claus i descobreix a 
quina part del món et trobes. A 
partir de 9 anys

TRIVIAL DEL CANVI          
CLIMÀTIC

Dimecres 17 de maig,              
a les 16.45 h
Farem un petit concurs on 
podràs mostrar quant saps de 
la crisi climàtica. A partir de 6 
anys

QUI VIU AL BOSC

Dimecres 14 de juny,                
a les 16.45 h
Descobreix els nostres veïns 
de la muntanya, els animals 
que són a Collserola. A partir 
de 6 anys

ESPAI DIGITAL



ALTRES SERVEIS

CESSIÓ I LLOGUER        
D’ESPAI

Consulteu-ne les condicions al 
web o al mateix centre.

QUIOSC DE TRÀMITS I 
SERVEIS

L’Ajuntament de Barcelona 
posa al teu abast aquest canal 
d’atenció per agilitzar la gestió 
dels tràmits més freqüents, 
alhora que et facilita l’accés a 
la informació de la ciutat, dins 
del centre cívic.

INTERCANVI DE LLIBRES

El bookcrossing és una 
iniciativa oberta a tothom per 
intercanviar llibres, revistes i 
DVDs, amb l’objectiu d’apropar 
la lectura, el cinema i potenciar 
l’intercanvi al barri.

BAR CÍVIC

De dimarts a divendres, de 9 a 
20 h. Dissabtes i diumenges, 
de 9 a 16 h
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CALENDARIS

ABRIL

MAIG

DEL 2 AL 31                  EXPOSICIÓ INFANTIL “COLLSEROLA NETA”  

DS. 6          10 h             PASSEJADA: LA BANDA OBAGA I SOLANA DE COLLSEROLA  

DC. 10       12.30 h         PASSEJADA: 10.000 ROSERARS EXCEPCIONALS

DV. 12        18 h              JOVES: COM FER EL TEU VIDEOBOOK

DS. 13        12.30 h         CONCERT: TERRETA 

DV. 19         10.30 h          PASSEJADA: L’AIRE QUE ES RESPIRA A BARCELONA

DV. 19        17.30 h         ESPECTACLE FAMILIAR: EL COCODRIL CREC

DV. 19        17 h              JOVES: JOCS DE ROL JUNIOR

DM. 23       17 h              VISITA: OBJECTES AMB MOLTA VIDA

DS. 27          9.30 h            PASSEJADA: COLLSEROLA MODERNISTA

DEL 4 AL 28                   EXPOSICIÓ: “VIATGE PER LA FAUNA I FLORA DE COLLSEROLA”

DV. 14        17 h             ESPAI CIRCULA LA ROBA

DS. 15       12.30 h        CONCERT: S’WONDERFUL amb BLACK COFFEE QUARTET

DEL 17 ABR
AL 4 MAIG                     JOVES: 7xDESCOBRIR. GIMCANA JOVE

DL. 24        17 h              PASSEJADA: TANCA ELS ULLS I ESCOLTA VALLVIDRERA

JUNY

DEL 6 AL 28                  EXPOSICIÓ: “EL TEATRE DE LES PLANTES”

DEL 7
AL 28         17 h             XERRADA-TALLER DE MUSICOTERÀPIA PER A GENT GRAN

DJ. 8           9.30 h          PASSEJADA: LES LIBÈL·LULES I ELS ESPIADIMONIS                          
                                        DE LA RIERADA

DJ. 8           17.30 h        JOVES: ESCAPA’T DEL CANVI CLIMÀTIC

DS. 10         10 h             PASSEJADA: VISITEM UN APIARI AL PARC NATURAL
                                        DE COLLSEROLA

DS. 10         11 h               PASSEJADA FAMILIAR: OBSERVEM LA FLORA I FAUNA QUE ENS 
                                          ENVOLTA AL PARC DE LA TAMARITA

DM. 13       18 h              TALLER PUNTUAL: KOKEDAMA

DS. 17        12.30 h         CONCERT: SERGI SIRVENT TRUMPET AFFAIRS

DJ. 22         17.30 h        ESPECTACLE FAMILIAR: ELS SECRETS DEL FONS DEL MAR

ABRIL

DM. 18       10.30 h        GENT GRAN: COMPRANT EN LÍNIA

DJ. 20        18.30 h         GESTIONA I RETOCA LES FOTOS

DV. 28         16.45 h         INFANTS: ENDEVINA EL LLOC DEL MÓN

CALENDARI DIGITAL

MAIG

DJ. 11        18.30 h        LES BIBLIOTEQUES EN LÍNIA

DM. 16       10.30 h         GENT GRAN: MILLORA LES FOTOS AMB EL MÒBIL

DC. 17        16.45 h         INFANTS: TRIVIAL DEL CANVI CLIMÀTIC
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CALENDARIS

ABRIL

MAIG

DEL 2
AL 31                             EXPOSICIÓ INFANTIL: “COLLSEROLA NETA”

DJ. 4           17 h             ENFILA’T A LA COSTURA

Dies 5, 8, 
9 i 10          17 h             COS I MOVIMENT

DJ. 11         17 h             JOCS DE MOVIMENT

DV. 12         17.30 h        FESTA DE LA PRIMAVERA

DJ. 18 i 25   17 h              LÍNIA DEL TEMPS

DV. 19         17.30 h        ESPECTACLE FAMILIAR: EL COCODRIL CREC

DC. 24        17 h             CONFECCIÓ DE LLIBRETES

DV. 26         17 h             PAISATGES NATURALS

DC. 31          17 h               BOCINS DE NATURA

DM. 18       17.15 h        FEM HISTÒRIES, FEM CINEMA

DC. 19        17 h             COLLSEROLA NETA

DV. 21        17 h            BIOGRAFISME

25 i 28        17 h            CAU DE PARAULES

DJ. 27         17 h             ENFILA’T A LA COSTURA

JUNY

DJ. 1          17 h            ENQUADERNACIÓ AMB MATERIAL RECICLAT

DM. 6         17 h             ARQUITECTURA NATURAL

DC. 7          17 h             INSTAL·LACIÓ MARÍTIMA

DV. 9           17 h             DESCOBERTA DE LA MORELLA ROQUERA

DS. 10         11 h             PASSEJADA FAMILIAR: OBSERVEM LA FLORA I FAUNA QUE ENS 
                                        ENVOLTA AL PARC DE LA TAMARITA

DS. 10          12 h             COLLAGE I NATURA

DL. 12 I 19
DC. 1 i 21    17 h             ESPAIS DE JOC A L’EXTERIOR

DJ. 15         17 h            COMIAT

DJ. 22         17.30 h       CLOENDA I ESPECTACLE FAMILIAR: ELS SECRETS DEL
                                       FONS DEL MAR

JUNY

DM. 6         10.30 h       GENT GRAN: COM FUNCIONA LA MEVA SALUT

DJ. 8           18.30 h        FEM UN EBOOK

DC. 14        16.45 h        INFANTS: QUI VIU AL BOSC

CALENDARI INFANTIL



Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

MAPA

c/ Elisa Moragas i Badia, 16- 34  08017 Barcelona
Telèfon: 934 06 90 53
https://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

CCVallvidrera

           211, 128, 111 i 218

      S1, S2: Peu del Funicular

      Vallvidrera superior

De dilluns a divendres de 16 a 21.30 h
i els dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 14 h.

ADREÇA

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.
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