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Activitats gratuïtes

TeaTre

DE REPENTE EL ÚLTIMO 
VERANO 

Divendres, 27 d’abril a les 
19.30 h

En la Nova Orleans de 1937, 
una rica vídua, la senyo-
ra Vener, ofereix al doctor 
Cokrowicz els fons per crear 
un hospital, amb la condició 
que practiqui una lobotomia a 
la seva neboda Catherine. La 
senyora Vener es troba per-
torbada per la mort a Europa 
del seu fill Sebastià, amb qui 
viatjava tots els estius, menys 
el darrer, ja que el Sebastian va 
preferir com acompanyant la 
seva cosina Catherine.
Pros&Contres és una compa-
nyia formada per alumnes dels 
cursos de la cia. Professional 
Peixospeixeres Teatre. “De 
repente el último verano” és el 
seu cinquè espectacle.

MICRODEGUSTACIÓ 
TEATRAL       

Divendres, 1 de juny, a les 19.30 h

Un recorregut de tres micro-
peces, des de la comèdia fins 
al drama, i en diferents racons 
per omplir l’Elèctric del teatre 
de prop i de petits grans relats. 
Espectacles de petit format, 
aforament reduït, reserva la 
teva plaça amb antelació.
Guió: Anna Collell 
Direcció: Maria Voronkova

MÚSICa

MISS LOOPITA... AND ME       

Divendres, 18 de maig, a les 
19.30 h

‘Miss Loopita’, és un projecte 
en solitari del compositor i gui-
tarrista Carles Pérez, que jun-
tament amb el seu mostrejador, 
emprèn un viatge apropant-nos 
a les músiques d’arreu del 
món de caràcter més festiu: 
el flamenc, la rumba, la salsa, 
la cumbia, els ritmes africans, 
el reggae, el funky, la música 
balcànica... i tot acompanyat 
amb bases electròniques 
vingudes de la música oriental, 
els ritmes tropicals, el jungle, 
l’electrònica...

SCÈNIC                                                                                                                                                

“SAHARA, UN POBLE EN 
L’OBLIT” 

Del 16 d’abril al 6 de maig

Un poble oblidat és un poble 
sense futur, i el Sàhara és un 
clar exemple de país ignorat 
que fa més de quaranta anys 
que lluita per la seva llibertat i 
per la recuperació de les terres 
dels seus avantpassats.

Les imatges que trobareu a 
l’exposició, estan fetes als cam-
paments de refugiats de Smara 
i Dajla, dos de les cinc wilayes 
on malviuen més de 200.000 
persones entre homes dones 
i nens, i volen mostrar la vida 
que duen a terme enfrontats a 
la duresa del desert algerià i la 
situació d’incertesa que no els 
permet saber quin futur tindran.
Autor: Jordi Martínez Millan

EXPOSICIONS                                                                                                                                           
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NATURALment                                                                                                                                           

Cicle dedicat al descobriment i manteniment de la farmaciola na-
tural casolana. Des de l’essència de les dones sàvies i connectant, 
a través del respecte, amb la naturalesa i el nostre entorn natural. 
Les activitats del cicle són gratuïtes però de places limitades. Cal 
inscripció prèvia.

TALLER I CAMINADA AMB 
APP NATURE  

Taller:  2 maig  de 18.30 a 20 h                                 
Caminada:  4 maig a les 16 h                                 
(trobada davant del centre 
cívic l’Elèctric)

Després d’una xerrada en la qual 
es mostren 25 apps per als telè-
fons intel·ligents que permeten 
sortir a la muntanya i gaudir de 
la natura tot aprofitant algunes 
de les possibilitats multimèdia/
Internet/GPS de què disposen 
aquests aparells, sortirem a fer 
una excursió per Vallvidrera per 
posar-les en pràctica.
Guia: Jordi Noves

XERRADA: MEDICINA 
HERBAL I ELS SEUS USOS 
POPULARS

Dimarts, 22 de maig, a les 
18.30 h

Alguna vegada t’has parat a 
observar les herbes espontànies 
que creixen per la ciutat i que 
despectivament anomenem 
“males herbes”? En aquesta 
xerrada presentarem aquestes 
petites herbetes que amaguen 
un gran potencial medicinal i en 
coneixerem els diversos usos i 
aplicacions. 
A càrrec de: Alma Ombú

“DISSOLT”

Del 10 al 31 de maig 

Art Dissolt es compon d’il-
lustracions amb una tècnica 
única i original: l’aplicació de 
dissolvents i altres productes 
químics en imatges impreses 
amb pinzells i diversos elements 
naturals. La tinta de les imatges 
es dissol i d’aquesta manera pot 
utilitzar aquesta tinta per pintar i 
crear un nou món amb els seus 
propis personatges.
Autora: Laia Arnan

“CAMPOS DE                      
REFUGIADOS”

Del 20 al 30 de juny 

21 fotografies que van fer 
els voluntaris de camps de 
refugiats dividits en 4 catego-
ries: interculturalitat, justícia 
climàtica, transformació social i 
voluntariat.
Autora: Nupelda
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CaMINaDa PeL BOSC De 
La FLOreSTa
Dimarts, 29 de maig, a les 16 h
Recorrerem el bosc de la 
Floresta en un bonic passeig i 
coneixerem les plantes medi-

cinals silvestres i en recolec-
tarem diverses aptes per a ús 
domèstic. Així,  recuperarem 
una antiga pràctica, prove-
ïnt-nos de la gran farmàcia de 
la Terra.
Guia: Alma ombú

CALAIX DE SASTRE                                                                                   

rUTeS UrBaNeS “La Bar-
CeLONa DeLS greMIS” 
Dimecres, 23 de maig a les 16 h 

La zona econòmica de la 
Barcelona dels segles XII XIII 
i XIV era la Ribera i el Born: 
flassaders, corders, car-
ders, assaonadors, mirallers, 
barreters, obradors, ; els 
nobles comerciants del carrer 
Montcada i els banquers de 
canvis nous i canvis vells. Tota 
aquesta activitat econòmica es 
reflecteix en el monument més 
impressionant del gòtic català: 
l’església dels gremis, Santa 
Maria del Mar.
Activitat guiada per MeriTxell 

Carreres, guia oficial de Ca-
talunya i cofundadora d’Adap-
tamBCN
Cal inscripció prèvia

 
CarrUSSeL De VarIeTéS

Divendres, 8 de juny a les 19.30 h

Playgrup teatre es vesteix de 
gala per presentar-nos un 
carrusel de música de tots els 
temps i estils amb molta llum 
i color.
De la mà de Playgrup Teatre

FeSTa D’eSTIU
Dimecres, 20 de juny, a les 
17.30 h
Per celebrar l’arribada de l’es-
tiu, el grup de gent gran amb 
col·laboració amb el Grup de 
Dones de les Planes, organit-
zen el dinar d’estiu i després el 
ball d’envelat.
A càrrec de Jordi’s Duo

AGRICULTURA DE PROXIMITAT A SARRIÀ-SANT GERVASI                                                                                 

Setmana del 2 al 9 de juny
Aquesta primavera, dins el cicle Agricultura de proximitat de Sarrià 
– Sant Gervasi, els centres cívics de muntanya Vallvidrera Vázquez 
Montalbán, L’Elèctric i el Casal de Barri Can Rectoret, proposem un 
seguit d’activitats coordinades entre els centres.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

CeNTre CIVIC L’eLÈCTrIC

VISITa a L’hOrT De CaN 
PUjaDeS  I  TaLLer De 
CUINa De DegUSTaCIó
Divendres, 8 de juny a les 18 h
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. 
A càrrec de: Coop. Can Pujades

TaLLer D’INTerCaNVI De  
LLaVOrS I eSqUeIxOS. 
aCTIVITaT FaMILIar
Divendres, 8 de juny, a les 
17.30 h
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. 
A càrrec d’Irene Marques
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CeNTre CÍVIC VaLLVIDre-
ra VÁZqUeZ MONTaLBÁN

exPOSICIó: “CONreUS I 
PaSTUreS a COLLSerOLa”
De l’1 al 30 de juny
A càrrec del Centre de Docu-
mentació i Recursos Educatius 
(CDRE) del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola.

jUgUeM a Ser PagÈS
Dimarts, 5 de juny, a les 17.15 h
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. 

CaMINaDa PeLS eSPaIS 
I PrOjeCTeS De CaN 
PUjaDeS
Dissabte, 9 de juny, de 10 a 12 h
Places limitades. Cal inscripció 

prèvia. 
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades

CaSaL De BarrI CaN 
reCTOreT

TaLLer D’herBeS arO-
MàTIqUeS I MeDICINaLS  
Dimecres, 6 de juny, a les 
18.30 h
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. 
A càrrec de la Cooperativa Can 
Pujades

MINICUINa De L’hOrT
Divendres, 8 de juny, a les 18 h
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. 
A càrrec de l’espai infantil

INFANTS                                                                                                                                          

Totes les xerrades i activitats són gratuïtes. Inscripció prèvia. Places 
limitades.

ACTIVITATS SENSORIALS 
PER A NADONS

A les 17.30 h

Activitat dirigida a famílies 
amb nadons de 0 a 3 anys, 
on poden experimentar amb 
diferents materials.
25 d’abril: Investiga                
23 de maig: textures de paper     
27 de juny: Teles i taulells 
sensorials

XERRADA “PARAULES 
DES DEL BRESSOL”

Dijous, 19 d’abril, a les 17.30 h 

Xerrada on aprendrem la 
importància de saber comu-
nicar correctament per tal de 
crear un vincle amb la lectura 
posteriorment.
Judith Navarro

TALLER: CAPSES DE     
RECURSOS

Dijous 10 de maig, 
de 17.30 a 19h                                                 
Dijous 31 de maig,                    
de 17.30 a 19h

Moixaines, contes i jocs de 
faldilla. Dirigit a famílies amb 
nadons de 0 a 3 anys. 
Activitat dirigida a docents, 
pares i avis per tal de saber 
comunicar de la manera ade-
quada les cantarelles de tota la 
vida i els contes tradicionals.
Judith Navarro

TALLER DE MANUALITATS 
DE SANT JORDI

Dilluns, 23 d’abril, a les 17.30 h

Taller infantil on aprendrem a 
elaborar un ex-libris i farem i 
menjarem roses comestibles.
Irene Marques 
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ESPAI INFANTIL - EL MINIELÈCTRIC                                                                                   

Espai lúdic per a famílies i 
infants de 3 a 11 anys, on 
poden gaudir de jocs, activitats 
i tallers. Horari: de dilluns a 
divendres, de 17 a 19.30 h 
Totes les activitats són gratu-
ïtes i cal inscripció prèvia.

CUINa: Per LLePar-Se 
eLS DITS
Dimarts, 17 i 24 d’abril, 15 i 22 
de maig i 19 i 26 de juny  De 
17.30 a 19 h
Dirigit a infants de 4 a 12 anys
Taller de cuina on aprendrem 
a experimentar amb nous 
aliments, descobrir nous sabors 
i la millor manera de manipu-
lar-los.
Irene Marques 

reCrearT
els divendres d’abril, a les 
17.30 h
Taller de creacions artístiques 
per gaudir creant.
Irene Marques 

jOCS D’INTerIOr I        
exTerIOr
Divendres, 4, 11, 18 i 25 de 
maig
Coneixerem jocs tradicionals 
fent ús de tots els espais tant 
exteriors com interiors de 
l’Elèctric!
Irene Marques 

TaLLer jarDÍ: SOM UNa 
PINYa
Divendres, 1, 8, 15 i 22 de juny 
de 17.30 a 18.30 h
Taller familiar per aprendre tot 
sobre el món de les llavors: com 
plantar-les, el millor moment per 
plantar-les, intercanviar-les, les 
seves necessitats, etc...
Irene Marques 

DaNSa eN FaMÍLIa 
Tres dissabtes de juny a les 
17.30 h (9/16/30 de juny)
Activitat dirigida a famílies i 
infants de 4 a 11 anys. 
Descobrirem a través de la 
dansa a compartir moments 
enriquidors, sobretot emocio-
nalment.
Lali Ribalta

PINTUra CreaTIVa I ex-
PerIMeNTaL
Dijous, de 17.30 a 18.15 h      
17 de maig > 21 de juny
Gaudeix i juga a experimentar 
amb l’art de crear. Una activitat 
plena de color, joc, diversió i 
sorpreses.
Dirigit a infants de 4 a 12 anys.
Sandra Partera 

VI FESTA INFANTIL DE LA PRIMAVERA                                                                                    

Divendres 25 de maig, a les 17.30 h 
Els tres equipaments de la muntanya n’hem preparat una de grossa! 
Oblideu-vos de la tecnologia durant una estona i engresqueu-vos 
superant les proves de la gimcana tradicional que us hem preparat. 
Veniu i gaudiu de l’espectacle final amb tota la família. 
Cal fer inscripció al centre cívic Vallvidrera V. M., al centre cívic  
l’Elèctric o al Casal de Barri Can Rectoret.
Activitat que es realitzarà al Centre Cívic l’Elèctric.
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ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                   

TaLLer: aPLICaCIONS 
MÒBIL SeNZILLeS I MOLT 
ÚTILS Per a geNT graN
Dimecres 25 d’abril, 9 i 23 de 
maig, i 6 de juny de 17.30 a 19 h
Vine a conèixer un seguit d’ei-
nes pel teu telèfon molt fàcils 
d’emprar i que simplificaran i 
milloraran la teva vida.

TaLLer: NarraCIó      
eSPOrTIVa
Dimarts 8, 15 i 22 de maig de 
17.30 a 19.30 h
T’agrada la ràdio? Comentes els 
partits mentre jugues a la con-

sola? Creus que tens fusta de 
periodista esportiu? Vine i aprèn 
a radiar partits de futbol i altres 
competicions i descobreix el 
narrador que portes dins.

TaLLer: aPrÈN a UTILIT-
Zar TWITTer
Dijous,  31 de maig i 7 de juny 
de 17 a 19 h
Entra al món Twitter, la famosa 
xarxa social que et permetrà es-
tar informat immediatament del 
que passa a casa teva i a arreu 
del món. Aprendràs a piular i a 
interactuar amb els teus refe-
rents de la manera més eficaç.

RESOLUCIÓ DE DUBTES INFORMÀTICS
Tens alguna qüestió o problema amb el teu dispositiu electrònic? Nosal-
tres t’ajudem a resoldre-ho.
Activitats gratuïtes, cal inscripció a totes les activitats. Places limitades.

ESPAI D’ADOLESCENTS I JOVES                                                                                   

Un espai plural adreçat a tots els 
adolescents i joves que vulguin 
apropar-s’hi. Un punt de troba-
da, de relació, convivència i par-
ticipació. Totes les activitats 
són gratuïtes. Cal inscripció 
prèvia. A partir de 12 anys.

TARDA DE PING-PONG + 
TORNEIG

Dilluns, de 17 a 20 h 
A partir del 9 d’abril

Ja siguis un mestre del tennis 
taula o bé un aprenent.. Aques-
ta és la teva tarda. Disposarem 
de taula i pales per fer partits i 
entrenaments.
El dia 28 de maig hi haurà tor-
neig de ping-pong, per a par-
ticipants de 12 a 17 anys. Amb 
premi per al guanyador/a i 
finalista.

TARDA JOVE

Dimarts, de 17 a 20h 
A partir del 10 d’abril

Tarda per desenvolupar i donar 
vida a diverses inquietuds dels 

adolescents i joves: Jocs de 
taula, iniciació als esports de 
contacte, manualitats, ball...

MULTIESPORT 

Els dijous, de 17 a 19h             
A partir del 12 d’abril

Espai per a practicar diversos 
esports, alguns d’allò més origi-
nals i altres de més tradicionals. 
Puntualment també es realitza-
ran altres activitats lúdiques a 
l’espai Jove del CC l’Elèctric.
Organitzat conjuntament pel 
CC l’Elèctric i els educadors de 
carrer de Sarrià - Sant Gervasi.

TALLER DE PERCUSSIÓ

Els divendres, de 17.30 a 18.30 h 
A partir del 20 d’abril

Taller d’iniciació a la percussió, 
de la mà de Xavi Vilanova, cap 
del colla dels Tabalers de Sarrià.



ACTIVITATS CULTURALS 8 / 9

DONES DE LES PLANES                                                                                   

Trobades els dilluns quinzenals de 17 a 19.30 h.
Activitats organitzades pel grup de Dones de Les Planes conjuntament 
amb l’equip del Centre Cívic L’Elèctric. Cal inscripció prèvia.

VISITa aL LaBerINT 
D’hOrTa
Dimecres, 11 d’abril, a les 
10.30 h
Guia: Oleguer Biete

rUTa CIrCULar PeLS 
eDIFICIS D’aVINgUDa TI-
BIDaBO FINS arrIBar aL 
ParC De La TaMarITa
Dimecres, 9 de maig, a les 
10.30 h
Guia: MeriTxell Carreres, guia 

oficial de Catalunya i cofunda-
dora d’AdaptamBCN

TrOBaDa PrIMaVeraL De 
L’aSSOCIaCIó De DONeS 
I L’aSSOCIaCIó De geNT 
graN De LeS PLaNeS 
Dimecres, 18 d’abril, a les 17 h
Festa grossa a l’Elèctric per ce-
lebrar la primavera! Vine a ballar 
i a passar una bona estona amb 
música per a totes les edats!

FEM BARRI                                                                                                                                   

BarrISTOP

Iniciativa de col·laboració 
veïnal basada en l’aprofita-
ment dels desplaçaments d’un 
vehicle, registrat prèviament, 
per dur un veí o veïna, també 
registrat, des del lloc on es 
trobin fins al lloc on pactin. Per 
a més informació us podeu 
adreçar al CC l’Elèctric o al CB 
Can Rectoret.

eSPaI De TrOBaDa Per 
a geNT graN
Cada dimecres de 16.30 a 19.30 h
L’Associació de Gent Gran de 
les Planes es reuneix cada 

dimecres a l’Elèctric per gaudir 
d’un espai comú i realitzar 
activitats.

grUP De DONeS De LeS 
PLaNeS 
Trobades quinzenals, els 
dilluns de 17 a 19.30 h
Grup per compartir, créixer i 
gestionar activitats pròpies per 
a les dones de les Planes de 
totes les edats.

CLOENDA DE CURSOS                                                                                                      

Divendres, 29 de juny, a partir de les 17 h.



EXPRESSIÓ                                          

CORAL

Dimarts, de 18 a 19.30 h 
24 d’abril > 26 de juny                                          
9 sessions                                               
Preu: 43,45 €

Vols formar part de la coral del 
Centre Cívic l’Elèctric? Vine a 
aprendre les tècniques de respi-
ració i vocalització necessàries 
per poder ser un artista en els 
nostres concerts.
Professor: Germán de la Riva

BOTTYDANCE

Dimarts, de 19.30 a 20.30 h                                                
24 d’abril > 19 de juny                                       
8 sessions                                                    
Preu: 25,75 €

Booty Dance o Twerk és un ball 
urbà amb orígens a l’Àfrica que 
es concentra en tot tipus de 
maneres de moure els malucs 
i el cul. Aprendrem a controlar 
el nostre cos treballant diverses 
tècniques d’aïllament mentre 
millorem la coordinació, la

musicalitat i l’equilibri. Prepara’t 
per suar!
Professora: Maria Moreira

SEVILLANES

Dimecres, de 19.30 a 21 h 
25 d’abril > 20 de juny                                        
9 sessions                                                 
Preu: 43,45 €

Curs amb parella o individual. 
Aprèn un dels balls més tradici-
onals i característics d’Andalu-
sia nascut a la ciutat de Sevilla.
Professora: Isabel Marsol

BOLLYWOOD

Dijous, de 19.30 a 21 h 
19 d’abril > 21 de juny                                              
10 sessions                              
Preu: 48,28 €

Procedent del mestissatge més 
pur i agafant les formes lliures 
d’Occident i les clàssiques 
hindús.
Professor: Dev

DANSES POLINÈSIES

Divendres, de 17.30 a 19 h 

TALLERS PER A PÚBLIC GENERAL

Pre-inscripcions: del 12 al 23 de març

Inscripcions: 
A partir del 3 d’abril
Dilluns i dijous, de 10 a 14 h
De dilluns a dissabte, de 16 a 21 h

Ja pots fer les inscripcions en línia   
https://inscripcions.cclelectric.com/ccivic/

Les inscripcions presencials dels cursos es faran mitjançant targeta 
de crèdit o en efectiu en el moment de la inscripció.
En cas de donar-se de baixa un cop iniciat el període d’activitats no 
se’n farà cap devolució.
El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin 
un nombre mínim de persones inscrites.

REDUCCIÓ DELS IMPORTS ALS TALLERS                                                                        

Les persones interessades a acollir-se a la reducció de preus dels 
tallers s’han d’adreçar a la recepció del Centre Cívic, dins de l’horari 
d’obertura, i sol·licitar la informació del procediment que cal seguir.

INSCRIPCIONS ALS TALLERS                                                                                                                                      

TALLERS



27 d’abril > 22 de juny                                    
9 sessions                                        
Preu: 43,45 €    

Descobrirem la sensualitat, el 
ritme i la força de les danses 
ancestrals que es ballen a les 
illes de Pasqua i Tahití.
Professora: Laura dels Estels

BALLS DE SALÓ

Dissabtes, de 19 a 20.30 h 
21 d’abril > 16 de juny                                       
8 sessions                                             
Preu: 38,62 € 

Per continuar aprenent tècni-
ques de ball de saló i assegurar 
els passos ja apresos d’altres 
trimestres.
Professora: Muntsa Bellmunt

SALUT I CREIXEMENT                      
PERSONAL                                                                                                                            

MÈTODE PILATES GRUP 1

Dilluns, de 18 a 19 h 
16 d’abril  > 25 de juny                                               
9 sessions                                       
Preu: 28,97 €

MÈTODE PILATES GRUP 2

Dilluns, de 19 a 20.30 h 
16 d’abril  > 25 de juny                                             
9 sessions                                       
Preu: 43,45 €

Exercicis d’estiraments i en-
fortiment del cos enfocats a la 
flexibilitat i la potenciació per tal 
d’afavorir una bona postura. 
Professora: Angie Pérez

haTha IOga
Dilluns, de 10 a 11.30 h                                                
23 d’abril  > 25 de juny                                         
8 sessions                                      
Preu: 38,62  €
A través de la pràctica d’ asa-
nes (postures), de tècniques de 
respiració i de la relaxació, ens 
endinsarem en aquesta disci-
plina per obtenir així una major 
consciència i equilibri a nivell 
físic, mental i emocional.
Professora: Marta Robles 
 

Marxa NÒrDICa Per 
COLLSerOLa
Dimarts, de 16.30 a 18 h                                                
24 d’abril  > 19 de juny                                           
8 sessions                                       
Preu: 38,62 €
Descobreix aquesta activitat 
esportiva molt completa, per 
a totes les edats i situacions 
físiques, que apropa la salut a 
les persones i ajuda a socia-
litzar. Gran part de l’activitat 
es realitza a l’aire lliure. Inclou 
lloguer dels bastons especials 
de marxa nòrdica.
Professor: Fernando Bartolomé 
(nordic walking terapeutic)
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ESPAI INFANTIL                                                                           

De dilluns a divendres, de 17 
a 19.30 h
Espai lúdic per a famílies i infants 
de 3 a 11 anys, on pots gaudir de 
jocs, activitats i tallers dirigits i 
també d’activitats lliures.

ESPAI D’ADOLESCENTS       
I JOVES                                                                           

De dilluns a divendres, de 17 
a 20 h
Servei obert a tots els joves 
amb l’objectiu de crear un es-
pai obert i dinamitzat perquè 
els joves siguin els protagonis-
tes de les seves decisions i es 
puguin crear espais associ-
atius.

SERVEIS

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                           

Dilluns i dijous, de 10 a 13 h, i 
les tardes de dilluns a diven-
dres, de 16.30 a 20 h
Espai obert a tothom amb cinc 

ordinadors i amb accés lliure a 
Internet on podeu consultar el 
correu electrònic, fer treballs, 
cercar informació... Els dies 
d’activitat programada l’espai 
romandrà tancat.
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CESSIÓ I /O LLOGUER 
D’ESPAIS

SUPORT A LA CREACIÓ                                                                           

Els dilluns i dijous al matí po-
sem a la teva disposició espais 
per a la creació.

ESPAI D’ART                                                                          

Servei d’exposicions: Necessi-
tes un espai per exposar-hi la 
teva obra? Posa’t en contacte 
amb nosaltres i fes de l’Elèc-
tric el teu Espai d’Art.l’Elèctric 
el teu Espai d’Art.



CALENDARI

ABRIL

dl 17 h Espai de trobada del grup de dones de les planes. 
Quinzenals

dl 17 a 20 h Espai Jove: Tarda de Ping-Pong (a partir del 9 Abril)

dm 17 a 20 h Espai Jove:  Tarda Jove (a partir del 10 Abril)

dc
16.30 a 
19,30 h

Espai de trobada de la gent gran de les Planes.

dj 17 a 19 h Espai Jove: Multiesport (a partir 12 Abril)

dv 17,30 Infants - Recreart

dv
17,30 a 
18,30 h

Espai Jove: Taller de percussió (a partir 20 Abril)

dl i dj 10 a 13 h Espai Multimèdia

dl i dv 16,30 a 20 h Espai Multimèdia

dl a dv 17 a 19,30 h Minielèctric (de 3 a 11 anys)

dm 17 
i 24

17,30 a 19 h
Infants - Cuina: Per llepar-se els dits (de 4 a 12 
anys)

dc 18 17 h Festa de Primavera de l’associació de dones i 
l’associació de Gent Gran de les Planes

dj 19 17,30 h Xerrada “Paraules des del Bressol”

dc 25 17,30 a 19 h
Multimedia: Taller - Aplicacions mòbil senzilles i 
molt útils per a gent grans

dc 25 17,30 h.
Activitat sensorials per a nadons: Investiga (per 
famílies amb nadons de 0 a 3 anys)

dv 27 19,30 h. Scènic: Teatre – “De Repente el último verano”

16 abril 
- 6 maig

Exposició: Sahara, un poble en l’oblit

dl 17 h Espai de trobada del grup de dones de les pla-
nes. Quinzenals

dl 17 a 20 h Espai Jove: Tarda de Ping-Pong 

dm 17 a 20 h Espai Jove:  Tarda Jove 

dc
16.30 a 
19,30 

Espai de trobada de la gent gran de les Planes.

dj 17 a 19 h. Espai Jove: Multiesport

dv
17,30 a 
18,30

Espai Jove: Taller de percussió 

dl i dj 10 a 13 h Espai Multimèdia

dl i dv 16,30 a 20 h Espai Multimèdia

dl a dv 17 a 19,30 h Minielèctric (de 3 a 11 anys)

dm 2 18,30 a 20 h Naturalment: Taller APP Nature

dv 4 16 h Naturalment: Caminada APP Nature

dm 8-15 
i 22

17,30 a 
19,30

Multimedia: Taller - Narració esportiva

dm 15 
i 22

17,30 a 19 Infants - Cuina: Per llepar-se els dits (de 4 a 12)

dv 18 19,30 h
Scènic: Concert – “Miss Loopita ... and me” de 
Carles Perez

MAIG
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dl
17 a 
19,30 h

Espai de Trobada del grup de dones de les planes. 
Quinzenals

dl 17 a 20 h Espai Jove: Tarda de Ping-Pong 

dm 17 a 20 h Espai Jove:  Tarda Jove 

dc
16.30 a 
19,30

Espai de trobada de la gent gran de les Planes.

dj 17 a 19 h. Espai Jove: Multiesport

dv
17,30 a 
18,30 h

Infants - Taller jardí : Som una pinya (activitat fami-
liar)

dv
17,30 a 
18,30 h

Espai Jove: Taller de percussió 

dl i dj 10 a 13 h Espai Multimèdia

dl i dv
16,30 a 
20 h

Espai Multimèdia

dl a dv 17 a 19,30 Minielèctric (de 3 a 11 anys)

dv 1 19,30 h Scènic: Microdegustació Teatral

dss 2-9 
i 16

17,30 h Dansa en família (famílies i infants de 4 a 11 anys)

dm 6
17,30 a 
19 h

Multimedia: Taller - Aplicacions mòbil senzilles i 
molt útils per a gent grans

dj 7 17 a 19 h Multimedia: Taller – Aprèn a utilitzar Twitter

dv 8 17.30 Taller d’intercanvi de llavors i esqueixos

dv 8 19.30 Carrussel de Varietés

dm 19 
i 26

17,30 a 
19 h

Infants - Cuina: Per llepar-se els dits (de 4 a 12 
anys)

dc 27 17,30
Activitat sensorials per a nadons: Teles i taulells 
sensorials (per famílies amb nadons de 0 a 3 anys)

dj 7-14 
i 21

17,30 a 
18,15 h

Infants – Pintura Creativa i experimental (de 4 a 12 
anys)

dv 29 17 h Cloenda de cursos

20 al 30 Exposició:  Camps de Refugiats

JUNY

dm 22 18,30 h. Naturalment: Xerrada: Medicina herbal i els seus 
usos populars

dc 9 i 23
17,30 a 
19 h

Multimedia: Taller - Aplicacions mòbil senzilles i molt 
útils per a gent grans

dc 23 17,30 h
Activitat sensorials per a nadons: textures de paper 
(per famílies amb nadons de 0 a 3 anys)

dc 23 16 h Rutes urbanes “La Barcelona dels Gremis”

dj 10
i 31

17,30 a 
19 h

Taller: Capses de recursos (famílies amb nadons de 
0 a 3 anys)

dj 17-24 
i 31

17,30 a 
18,15 h

Infants – Pintura creativa i experimental (de 4 a 12 
anys)

dv 25 17,30 h VI Festa Infantil de la Primavera 

dl 28 17 a 20 h
Espai Jove : Torneig de Ping-Pong (per a partici-
pants de 12 a 17 anys)

dm 29 16 h Naturalment: Caminada pel Bosc de la Floresta

dj 31 17 a 19 h Multimedia: Taller – Aprén a utilitzar Twitter

10 al 31 Esposició: “Dissolt”



MAPA

Centre Cívic l’Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 6.5 08017 Barcelona
Telèfon: 93 205 40 09  
cclelectric@cclelectric.com
@CCvicLElctric
Facebook. Centre Cívic l’Elèctric

Instagram: Centre Cívic l’Elèctric

      S1, S2: Les Planes

           118 i 128

Dilluns i Dijous de 10h a 14h
Dilluns a Dissabte de 16h a 21h

ADREÇA

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden 
incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo 
informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals 
se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat 
dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de  dades de caràcter personal 
dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció 
ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se 
al e-mail a la direcció assenyalada en qualsevol moment.

Gestió tècnica: Lúdic3

HORARIS
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118-128

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

Veniu, trieu i 
participeu-hi!  
Som molt a prop!


