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Activitats gratuïtes

L’Elèctric serà l’espai d’algunes de 
les activitats que realitzaran les 
diferents festes majors de la zona.

MAS GUIMBAU-CAN  
CASTELLVÍ
 
Havaneres a càrrec del grup 
Pirats pel Mar el dissabte, 1 de 
setembre, a les 19:00 h
al centre cívic L’Elèctric.
S’organitza amb l’AVV de Mas 
Guimbau-Can Castellví

MAS SAURÓ       
 
Activitat infantil el dissabte, 15 
de setembre,  a les 12 h a la 
plaça de la Mina Grott. 
Sopar de veïns i veïnes, el 
dissabte 15 de setembre, al 
Centre Cívic L’Elèctric.
Cinema infantil a la fresca, el 
divendres, 14 de setembre a les 21 
h, a la Casa del Guarda del Pantà.
S’organitza amb l’AVV de Mas 
Sauró.

CAN RECTORET       
 
Festa de la gent gran el 
divendres, 14 de setembre, de 19 
a 23 h al centre cívic l’Elèctric.                                             
Organitza: AVV el Sanatori

Podeu veure la programació 
detallada al web del Centre Cívic.

CONCERT: GALEANO  
ENCENDIDO       

Divendres, 21 de setembre, a 
les 19 h 

Cançons basades en textos 
del escriptor Eduardo Galeano. 
Un viatge musical que es 
nodreix dels textos essencials 
de Galeano i els torna als 
paisatges i venes musicals 
de l’Amèrica Latina, cançons 
obertes i enceses amb la 
poesia del narrador uruguaià.
Gaddafi Núñez Cano

FESTES MAJORS A L’ELÈCTRIC                                                                                                   

SCÈNIC                                                                                                                                        

Renova el curs que estàs fent! Del 9 al 20 de juliol
Inscripcions: A partir del 3 de setembre
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.

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ                                                                                                                                     
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EXPOSICIONS                                                                                                                                          

“IL·LUSTRANT SUD-
AMÈRICA “  

Un viatge pel continent 
sud-americà a través 
d’il·lustracions. 
De l’1 al 29 d’octubre

Natura, persones, animals, 
ciutats, desert, gel, muntanyes, 
selva, mar. Tot un continent 
recollit en un quadern. Es farà 
una exposició i una xerrada 
narrant aquest viatge fent servir 
com a fil conductor les imatges 
del quadern.
Juan León García, arquitecte i 
il.lustrador. 

XERRADA SOBRE 
L’EXPOSICIÓ: 
“IL·LUSTRANT SUD-
AMÈRICA”

Dilluns, 1 d’octubre a les 18 h

Xerrada introductòria en la 
qual l’autor de l’exposició 
explicarà el seu viatge amb les 
imatges realitzades a través 
d’il·lustracions, és molt interessant 

veure com una il.lustració pot 
explicar moltes coses que una 
fotografia no explica.
Juan León García, arquitecte i 
il·lustrador. 

FOTOGRAFIES D’ESTIU 
DELS JOVES DE 
L’ELÈCTRIC

Del 5 al 26 de novembre

Mostra de fotografies fetes pels 
joves de l’Elèctric 

IN SEARCH OF LIGHT

Del 29 de novembre al 21 de 
desembre

Emocions captades en unes 
mil·lèsimes de segon, … en un 
obrir i tancar d’ulls.
Però perdurables en el temps, 
a retina, al cor.
Óscar Ballester Muñoz

TEATRE: ADEME      

Divendres, 9 de novembre, a 
les 19 h

ADEME és una versió 
actualitzada de la tragèdia de 
Medea d’Eurípides. Medea i 
Jasó estan casats, treballen a 
la mateixa empresa i tenen una 
filla. Jasó s’enamora de la filla 
del cap de l’empresa i deixa 
Medea. A partir d’aquí tot es 
complica, ja que Medea haurà 
de fer front a la maternitat tota 
sola amb l’única ajuda de la 
seva veïna, la Tina, i les coses 
a l’empresa no seran fàcils.
Companyia Les Gràcies

CONCERT: ANTOLOGIA DE 
LA SARSUELA

Divendres, 14 desembre,  
a les 19 h

El tenor José Alberto Aznar ens 
oferirà un recull dels romanços 
més universals de la sarsuela 
amb obres dels mestres més 
rellevants d’aquest gènere 
líric, com ara Pablo Sorozabal, 
Jacinto Guerrero, Reveriano 
Soutullo, Rafael Martínez Valls, 
Josep Ribas i d’altres. Aquestes 
obres han estat interpretades al 
llarg de la seva carrera artística 
pels tenors més rellevants 
de tots els temps, en són un 
exemple: Plácido Domingo, 
Josep Carreras, Alfredo Kraus, 
Jaume Aragall, Miguel Fleta, ...
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CALAIX DE SASTRE                                                                                   

Places limitades.
Cal inscripció prèvia

XERRADA: HISTÒRIA EN 
CLAU DE DONA 

Dijous, 15 de novembre a les 
18.30 h 

En aquesta xerrada farem 
un repàs de la història de la 
humanitat fixant-nos en el 
destacat paper que hi ha tingut  
la dona. Analitzarem quines 
han estat les aportacions que 
moltes dones han fet al llarg 
dels segles, entre d’altres, en 
els àmbits de la política, la 
filosofia, la ciència, l’economia, 
la societat i la religió.
A càrrec de Jorge Pisa

 
MAQUILLATGE ESCÈNIC 
DE BOLLYWOOD

Dijous, 27 de setembre i dijous, 
4 d’octubre a les 18 h

Trobarem la bellesa índia que 
tenim dins nostre a través 
del maquillatge social on 
aprendrem diferents formes 
de maquillar-nos els ulls. 
Coneixerem les diferents eines 
com els pinzells i com tenir-ne 
cura. També descobrirem el 
modern art del counturing per 
canviar les nostres faccions 
i adquirir aspecte asiàtic 
combinant llums i ombres.
A càrrec d’Adrià Corral

TALLER DE  
RISOTERAPIA

Dimarts, 11 de desembre, a 
les 19.30 h

Gràcies al riure terapèutic 
podràs sentir-te millor i més 
satisfet de la vida i de tu 
mateix!
A càrrec de Rocío Martín 

NATURALMENT. ELS REGALS DE LA TARDOR                                                                                

Places limitades
Cal inscripció prèvia

XERRADA: TALLER 
D’ORIENTACIÓ AMB MAPA 
I BRÚIXOLA

Dimecres, 21 de novembre, a 
les 18.30 h

Aquest xerrada servirà com 
la preparació de la sortida 
del dissabte 24 de novembre 
a la muntanya tot fent servir 
Internet i webs lliures de 
pagament. Com recercar 
informació, com preparar un 
track, com imprimir un mapa, 
com visionar la sortida en 3D i 
fer-la virtualment.
A càrrec de Jordi Noves

CAMINADA: SORTIDA 
PRÀCTICA D’ORIENTACIÓ 
AMB MAPA I BRÚIXOLA 

Dissabte, 24 de novembre, a 
les 10 h

De Vallvidrera superior fins a la 
vora de la torre de Sant Pere 
Màrtir i tornar.
A càrrec de Jordi Noves

PASSEJADA I TALLER: 
“FRUITS DEL BOSC A LA 
TARDOR”

Dilluns, 22 d’octubre, a les 16 h

Amb aquesta caminada 
aprendrem a identificar i 
reconèixer els fruits i les plantes 
medicinals del bosc més 
destacats a la nostra zona. 
Després realitzarem un taller a 
l’aula per saber-ne els seus usos i 
propietats i com poder-los aplicar 
des del respecte i la consciència 
ambiental.
A càrrec d’Alba Miralpeix
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TARDES DE LES ÀNIMES                                                                                                                                          

CASTANYADA DE LA GENT 
GRAN DE LES PLANES

Dimecres, 31d’octubre a les 17 h

Castanyes i moniatos són 
l’eix central de la festa. Vine a 
compartir amb la gent gran de les 
Planes aquesta tradicional festa!
Organitza Associació de Gent 
gran de les Planes i Centre Cívic 
l’Elèctric

TRICK OR TREAT  
(TRUC O TRACTE)

Dimecres 31 d’octubre, a les 17 h

Vine a gaudir de la tarda màgica 
de Halloween, farem un recorregut 
per les cases de les Planes a l’estil 
americà, demanant caramels. 
Després tornarem al Centre Cívic 
per passar pel túnel del terror que 
hauran preparat els joves.
Amb la col·laboració de 
l’Associació de Veïns de Mas 
Guimbau. 

TÚNEL DEL TERROR I 
MAQUILLATGE DE POR!

Dimecres, 31 d’octubre, a les 19 h

Vine a visitar el túnel més esperat 
i tenebrós de les Planes... T’hi 
atreveixes?
Aquest any t’hi esperen uns 
pallassos d’allò més sinistres...
A més, podrem maquillar-nos 
terroríficament... 
Els joves que vulguin actuar-hi 
s’han de posar en contacte amb 
el Centre Cívic abans del 10 
d’Octubre.

RUTA URBANA:  
SOM LLEGENDA

Dimecres, 31 d’octubre a les 18 
a les 20.30 h

Barcelona és història, és art, 
arqueologia i patrimoni però 
també té un gran recull 
de llegendes i anècdotes 
curioses que configuren 
el  caràcter de la ciutat: 
Esperits, incendis, 
execucions,  penitències, 
amor, miracles, martiris, 
calaveres,verges negres i àngels.
A càrrec de Meritxell Carreres

ASSOCIACIÓ DE DONES DE LES PLANES                                                                                

Organitza grup de Dones de les 
Planes i Centre Cívic l’Elèctric. 
Places limitades, cal inscripció 
prèvia.

CAMINADA PEL LABERINT 
D’HORTA

Dimecres, 10 d’octubre, a les 10 h

El parc del Laberint d’Horta 
és el testimoni dels últims 200 
anys de la història de la ciutat 
de Barcelona. El parc ocupa 
els terrenys d’una finca del 
marquès de Llupià, de Poal 
i d’Alfarràs, un home molt 
il·lustrat i amant de la ciència. 
Els camins d’aquest parc i 
els seus edificis ens parlen 
de les visites de personalitats 
històriques importants, com els 
reis d’Espanya Carles IV, Ferran 

VII i Alfons XIII
A càrrec de Meritxell Carreres

RAVAL DE LES HORTES I 
CONVENTS 

dimecres, 28 de novembre, 10 h

El raval dels horts i convents:  
Temps era temps que quan 
alguna institució religiosa volia 
instal·lar-se a Barcelona, l’únic 
lloc on hi havia espai lliure era 
el Raval. Farem un recorregut 
pel passat assistencial i 
conventual del Raval. On són 
els convents d’ex prostitutes, 
l’hospital dels leprosos o els 
grans hospicis medievals?  
Reconvertits en altres usos per 
a la ciutat.
A càrrec de Mertixell Carreres



ACTIVITATS CULTURALS 6 / 7

VESPRADES D’HIVERN                                                                                   

CONCERT DE NADAL
 
Concert de la coral de 
l’Elèctric 
Una bona data perquè la coral 
de l’Elèctric tregui les seves 
millors gales i ens faci gaudir 
d’un gran concert de caire 
nadalenc.
Direcció a càrrec de Germán de 
la Riva

FESTA INFANTIL DE 
NADAL I CAGAR EL TIÓ
 
No et perdis la festa de Nadal 
d’aquest any a l’Elèctric! Entra 
al nostre web on donarem tota 

la informació de cara a octubre!
Activitat organitzada 
conjuntament amb l’Associació 
de Veïns de Mas Guimbau - Can 
Castellví

DINAR I BALL DE NADAL 
DE LA GENT GRAN

Dimecres, 19 de desembre a 
les 17h

Dinar de Nadal organitzat per 
l’Associació de Gent Gran de 
les Planes i el grup de Dones 
de les Planes. Obert a tots els 
socis i gent que vulgui formar-
ne part i a partir de les 18 h ball 
d’envelat
A càrrec de Duo Jordi’s Vila

TALLER D’INICIACIÓ A LA 
IMPRESSIÓ 3D

 Dimarts, 13 i 20 de novembre, 
de 18 a 20.30 h

En aquest curs aprendràs les 
possibilitats de la impressió 
3D, t’ensenyarem a fer servir 
un programa per dissenyar els 
objectes que se’t puguin ocórrer 
i idees que tinguis en projecte, 
i veuràs com fer-los realitat 
mitjançant una impressora 3D. 
Places limitades.
A càrrec de Norbert Rovira, 
fundador del grup 3D Print 
Barcelona

 

TALLER: COMPRA PER 
INTERNET

Dimarts, 27 de novembre i 
4 de desembre de 17.30 a 
19.30h

T’agradaria comprar el que 
volguessis i que t’arribés a casa 
sense haver de moure’t del 
sofà? En aquest taller aprendràs 
a adquirir en línia tot allò que 
necessites i així fer la teva vida 
més fàcil i còmode. Places 
limitades. És imprescindible 
tenir correu electrònic.
A càrrec de David Recasens

TALLER: DEL 
CURRÍCULUM AL 
RIDÍCULUM

Dimarts, 16 i 23 d’octubre de 
18 a 19.30h

Coneixeràs com elaborar 
un currículum més adequat, 
atractiu i singular, que 
et permeti no passar 
desapercebut a l’hora de cercar 
feina. 
A càrrec de David Recasens

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                  

Totes les activitats són gratuïtes, cal inscripció a totes les activitats i 
sortides. Places limitades.
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ESPAI D’ADOLESCENTS I JOVES                                                                                   

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 17 de setembre

Si ets un mestre del tennis taula 
o bé un aprenent, aquesta és 
la teva tarda. Disposarem de 
taula i pales per fer partits i 
entrenaments.
Els dies 15 d’octubre i 10 de 
setembre hi haurà torneig de 
ping-pong, per a participants de 
12 a 18 anys. Amb premi per a la 
persona guanyadora i finalista.

TALLER DE PERCUSSIÓ

Quinzenalment els dimarts, de 
19 a 20h 
Del 2 d’octubre al 27 de 
novembre.

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

TARDA JOVE

Els dimarts, de 17 a 19h 
A partir del 18 de Setembre

Tarda per desenvolupar i donar 
vida a diverses inquietuds dels 
adolescents i joves: Jocs de 
taula, sessions de cinema, jocs 
d’ordinador, manualitats...

MULTIESPORT

Els dijous, de 17 a 19:30h 
A partir del 13 de Setembre

Espai per a practicar diversos 
esports, alguns d’allò més 

originals i altres de més 
tradicionals. Puntualment 
també es realitzaran 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.

V JORNADA JOVE 
COLLSEROLA: NOVES 
TECNOLOGIES I 
VIDEOJOCS

 Dijous, 15 de novembre, de 17 
a 21 h

Jornada plena d’activitats 
dins del món de les noves 
tecnologies: Robòtica, 
videojocs, realitat virtual... 
Un munt de tallers de la mà 
d’experts en cada matèria
L’activitat es realitzarà al Centre 
Cívic l’Elèctric. Organitzada 
pel CC Vallvidrera Vázquez 
Montalbán, el CB Can Rectoret 
i el CC L’Elèctric.



ACTIVITATS CULTURALS 8 / 9

TÚNEL DEL TERROR AMB 
MAQUILLATGE DE POR

Dimecres, 31 d’octubre, a les 
19.00 h

Vine a visitar el túnel més 
esperat i tenebrós de les 

Planes... T’hi atreveixes?
Aquest any t’hi esperen uns 
pallassos d’allò més sinistres...
A més, podrem maquillar-nos 
terroríficament... 
Els joves que vulguin actuar-hi 
s’han de posar en contacte amb 
el Centre Cívic abans del 10 
d’Octubre.

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.

JUGAR I APRENDRE

Dijous, del 20 de setembre al 
20 de desembre, de 17:45h 
a 19:15h (excepte dijous 1 
de novembre i dijous 6 de 
desembre)

Reforçar els coneixements de 
diverses matèries d’una manera 
lúdica i dinàmica mitjançant el joc.
Dirigit a infants de 8 a 12 anys. 
Places limitades.

TALLER JARDÍ

Dimecres, 5, 12, 19, 26 de 
setembre, 3 i 10 d’octubre de 
17:30 a 18:30h

Taller per aprendre tot sobre 
el món de l’hort i el jardí: 
com germinar les llavors, 
millor moment per plantar, 
necessitats de les plantes...

TRICK OR TREAT (TRUC O 
TRACTE) 

Dimecres,  31 d’octubre a 
partir de les 17 h

Vine a gaudir de la tarda 
màgica de Halloween, farem 
un recorregut per les cases 
de les Planes a l’estil americà, 
demanant caramels. Després 
tornarem al Centre Cívic per 
passar pel túnel del terror que 
hauran preparat els joves. Amb 
la col·laboració de l’Associació 
de Veïns de Mas Guimbau. 

DOLÇOS DE TARDOR

Els dimarts 16 i 23 d’octubre 
de 17:30 a 19h.

Vine a gaudir fent receptes de 
cuina de dolços típics de la 
tardor.

JOCS A LA PLAÇA DEL 
CENTRE!

Els dilluns 3 de setembre, 1 
d’octubre, 5 de novembre i 
3 de desembre, de 17:30h a 
19:30h.

El primer dilluns de cada mes 
aprendrem plegats jocs de 
carrer d’ahir i d’avui. 
Dirigit a infants de 4 a 12 anys

CREA EL TEU CALENDARI 
D’ADVENT

Els dimarts 13, 20 i 27 de 
novembre de 17:30 a 19h.

T’agraden els calendaris 
d’advent? Vols regalar-li un 
al teu germà/na, cosí/na o 
a algun amic/ga? O et ve de 
gust fer el teu propi? Vine 
a l’Elèctric a compartir un 
espai creatiu destinat a fer 
originals calendaris d’advents 
personalitzats. No t’ho perdis! 
Places limitades. 

FESTA INFANTIL DE NADAL 
I CAGAR EL TIÓ
 
No et perdis la festa de Nadal 
d’aquest any a l’Elèctric! 
Estigues atent al nostre web on 
donarem tota la informació de 
cara a octubre!



EXPRESSIÓ                                          

CORAL

Dimarts, de 18 a 19.30  h 
Del 2 d’octubre > al 4 de 
desembre. 10 sessions 
Preu: 48,28 €

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

COUNTRY

Dimarts, de 19.30 a 21 h 
Del 2 d’octubre > al 4 de 
desembre. 10 sessions 
Preu: 48,28 €

Coneix les coreografies 
d’aquest ball nascut als Estats 
Units que permet ballar en grup 
i passar una bona estona.
Professora: Ana Modvala

SEVILLANES

Dimecres de 19.30 a 21 h 
Del 3 d’octubre > 12 de 
desembre. 10 sessions 
Preu: 48,28 €

Curs amb parella o individual. 
Aprèn un dels balls més 
tradicionals i característics 
d’Andalusia nascut a la ciutat 
de Sevilla.
Professora: Isabel Marsol

BOLLYWOOD

Dijous, de 19.30 a 21 h 
27 de setembre > 20 de 
desembre. 10 sessions 
Preu: 48,28 €

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

DIVERTEIX-TE AMB EL 
GÒSPEL! 

Divendres, de 18 a 19.30 h 
Del 28 de setembre> 30 de 
novembre. 7 sessions 
Preu: 33,80 €  

Treballa en grup cançons 
actuals i clàssiques de la 
música gòspel, soul, pop/rock 
i musicals acompanyats de 
coreografia. Treballarem tècnica 
vocal conjunta i descobriràs 
diferents repertoris.
Professora: Romina Krieger

BALLS DE SALÓ

Dissabtes, de 19 a 20.30 h 
El 29 de setembre > 22 de 
desembre. 10 sessions 
Preu: 48,28 €

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

TALLERS PER A PÚBLIC GENERAL



RECURSOS                                          

CUINA VEGETARIANA 
D’HIVERN  

Dijous, de 19 a 20.30 h 
4 d’octubre>8 de novembre.         
5 sessions 
Preu: 24,14 € 

Qui diu que la cuina vegetariana 
és avorrida? En aquest taller 
aprendrem com fer cuina d’hivern 
de cullera amb productes 
de proximitat i de Collserola, 
Professor: Frank R. Liebsch

INICIACIÓ A LA  
FOTOGRAFIA  

Dilluns, de 18 a 19 h 
1 d’octubre >5 de novembre.      
6 sessions 
Preu: 19,31 €

Taller pràctic on aprendrem 
conceptes compositius i maneig 
de la teva càmera fotogràfica 
caminant per la natura. 
Professor: owl life photo Lluís 
Giménez 

SALUT I CREIXEMENT                      
PERSONAL                                                                                                                            

MÈTODE PILATES GRUP 1

Dilluns, de 18 a 19 h. 
Preu:35,40 € 

MÈTODE PILATES GRUP 2

Dilluns, de 19 a 20.30 h. 
1 d’octubre > 10 de desembre. 
11 sessions 
Preu: 53,11 €

Exercicis d’estiraments i 
enfortiment del cos enfocats a 
la flexibilitat i la potenciació per 
tal d’afavorir una bona postura. 

GIMNÀSTICA  
HIPOPRESSIVA

Dilluns, d’11 a 12 h 
1 d’octubre >3 Desembre.     
10 sessions 
Preu: 32,19 €

Vols corregir postures? Vols 
enfortir el teu sòl pelvià? La 
gimnàstica hipopressiva fa tot 
això i més! Millora el rendiment 
esportiu, la circulació, ajuda 
en la prevenció de prolapses, 
hernies i la incontinència 
urinària.
Professora: Silvia Lezcano   
 

MARXA NÒRDICA PER 
COLLSEROLA

Dimecres, de 18 a 19.30 h 
26 de setembre>24 d’octubre. 
5 sessions 
Preu: 24,14 € 

Descobreix aquesta activitat 
esportiva molt completa, per 
a totes les edats i situacions 
físiques, que apropa la 
salut a les persones i ajuda 
a socialitzar.  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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INFANTS                                        

DANSA I EXPRESSIÓ PER 
INFANTS

Dimarts, de 17 a 18 h 
2 d’octubre> 6 de novembre. 6 
sessions 
Preu: 19,31 €

Taller dirigit a infants amb 
l’objectiu de donar-lis confiança 
en el seu cos, mitjançant el 
moviment i la seva projecció 
continuada en l’espai..
Professora: Eulàlia Rodrigo

TEATRE EN ANGLÈS  
PER INFANTS

Dijous, de 17.30 a 18.30 h.  
Del 4 d’octubre > 20 de 
desembre .9 sessions 
Preu: 28,97 €

Vine a aprendre anglès de 
manera dinàmica i entretinguda! 
Aprendrem nou vocabulari a 
través del teatre.
Professora: Rut Blasco Calafell

TALLERS PER A PÚBLIC GENERAL

CURS D’ESTAMPACIÓ  
TEXTIL

Dimarts, de 18 a 19.30 h 
2 d’octubre>6 de novembre. 6 
sessions 
Preu:19,31 €

Es tracta d’un curs per iniciar-se al 
món de la tampografia i entendre 
el funcionament de la tècnica. 
El curs va adreçat a qualsevol 
persona (a partir de 10 anys) 
interessada en el món del gravat 
i l’estampació que vulgui fer un 
tast d’aquesta tècnica en la seva 
versió tèxtil. Aprendrem a realitzar 
tampons i estampar-los sobre 
samarretes, bosses, draps, etc.
Informació addicional: Caldrà 
abonar un suplement per material 
el primer dia de classe
Professora: Espai Brut

JOVES                                               

SHUFFLE DANCE

Dimecres, de 18.30 a 19:30 h 
Del 3 d’octubre > 5 de 
desembre. 9 sessions 
Preu: 28,97 €

Aprén els secrets d’aquet ball de 
moda, que consisteix en realitzar 
moviments ràpids dels talons i els 
dits dels peus, a ritme de música 
electrònica.
Professor: Óscar Cabero
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ESPAI MULTIMÈDIA                                                                           

Dilluns i dijous, de 10 a 13 
h, i les tardes de dilluns a 
divendres, 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.

ESPAI D’ADOLESCENTS       
I JOVES                                                                           

Un espai plural adreçat a tots 
els adolescents i joves que 
vulguin apropar-s’hi. Un punt de 
trobada, de relació, convivència 
i participació

ESPAI NFANTIL-                 
MINIELÈCTRIC                                                                           

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.

CESSIÓ I /O LLOGUER 
D’ESPAIS

SUPORT A LA CREACIÓ                                                                           

Els dilluns i dijous al matí 
posem a la teva disposició 
espais per a la creació.

ESPAI D’ART                                                                          

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



CALENDARI

SETEMBRE

Dl 17 h. Espai de trobada del grup de dones de Les Planes  (Quinzenals)

Dl 17 a 20 h. Espai d’adolescents i joves: Tarda de Ping-Pong (a partir del 17 
Setembre)

Dm 17 a 19 h. Espai d’adolescents i joves: Tarda Jove (a partir del 18 Setembre)

Dc 16,30 a 18 h. Espai de trobada de la gent gran de Les Planes

Dj 17 a 19,30 h. Espai d’adolescents i joves: Multiesport (a partir de 13 Setembre)

Ds 1 19 h. Havaneres a càrrec del grup “Pirats pel Mar” al centre cívic l’Elèctric 
(Festes Majors Mas Guimbau-Can Castellví)

Dc 5-12-
19 i 26

17,30 a 
18,30 h Espai infantil: Taller Jardí 

Dv 14 21 h. Cinema infantil a la fresca (Festes Majors Mas Sauró)

Ds 15 12 h. Activitat infantil a la Pça. del Mina Grott  (Festes Majors Mas Sauró)

Ds 15 21 h. Sopar de veïns al Centre Cívic L’Electric (Festes Majors Mas 
Sauró)

Dv 21 19 h. Scènic: Concert “Galeano Encendido” de Gaddafi Núñez Cano

Dj 27 18 h. Maquillatge escènic de Bollywood, a càrrec d’Adria Corral

Dj 20 
i 27

17,45 a 
19,15 h Espai Infantil: Jugar i aprendre (de 8 a 12 anys)

Dl 17 h. Espai de trobada del grup de dones de Les Planes  (Quinzenals)

Dl 17 a 20 h. Espai d’adolescents i joves: Tarda de Ping-Pong. Dia 15 Torneig

Dm 17 a 19 h. Espai d’adolescents i joves: Tarda Jove 

Dc 16,30 a 18 h. Espai de trobada de la gent gran de Les Planes

Dj 17 a 19,30 Espai d’adolescents i joves: Multiesport

Dl 1 18 h. Xerrada sobre la exposició: Il·lustrant Sud-America a càrrec de 
Juan León Garcia, arquitecte i il·lustrador

Dm 2-16 
i 30 De 19 a 20 h. Espai d’adolescents i joves: Taller de Percussió

Dc 3 i 10 17,30 a 18,30 
h. Espai infantil: Taller jardí

Dj 4 18 h. Maquillatge escènic de Bollywood, a càrrec d’Adria Corral

Dj 4-11-18 
i 25

17,45 a 
19,15 h Espai Infantil: Jugar i aprendre (de 8 a 12 anys)

Dm 13 
i 27 19 a 20 h. Espai d’adolescents i joves: Taller de Percussió

Dc 10 10 h Caminada pel Laberint d’Horta per l’ass. de dones de les Planes, a 
càrrec de Meritxell Carreres

Dm 16 
i 23 18 a 19,30 h Espai multimèdia: Taller, del Currículum al Ridículum

Dm 16 
i 23 17,30 a 19 h Espai infantil: Dolços de tardor

Dl 22 16 h Passejada i taller “Fruits del Bosc a la Tardor” a càrrec 
d’Alba Miralpeix

Dc 31 19 h Tardes de les Ànimes – Tunel del terror i maquillatges de por!

Dc 31 17 h Tardes de les Ànimes – Trick or Treat

Dc 31 17 h Tardes de les Ànimes – Castanyada de la Gent Gran de les 
Planes

Dc 31 18 a 20,30 h Ruta urbana: “Som llegenda” a càrrec de la guia Meritxell 
Carreres

1 al 29 Exposició : “Il·lustrant Sud-America”  de Juan León Garcia, 
arquitecte i il·lustrador

OCTUBRE
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Dl 17 h. Espai de trobada del grup de dones de Les Planes  (Quinzenals)

Dl 17 a 20 h. Espai d’adolescents i joves: Tarda de Ping-Pong 

Dm 17 a 19 h. Espai d’adolescents i joves: Tarda Jove

Dc 16,30 a 
18 h. Espai de trobada de la gent gran de Les Planes

Dj 17 a 19,30 h. Espai d’adolescents i joves: Multiesport

Dj 8-15-
22 i 29

17,45 a 
19,15 h Espai Infantil: Jugar i aprendre (de 8 a 12 anys)

Dv 9 19 h. Scènic: Teatre “Ademe” de la Companyia Les Gràcies

Dj 15 18,30 h. Xerrada: “Historia en clau de dona” a càrrec de Jorge Pisa

Dj 15 17 a 21 h V Jornada Jove Collserola: Noves tecnologies i videojocs

Dc 21 18,30 h Xerrada: Taller d’orientació amb mapa i brúixola, a càrrec de 
Jordi Novés 

Ds 24 10 h. Caminada: Sortida pràctica d’orientació amb mapa i brúixola, a 
càrrec de Jordi Noves

Dm 27 17,30 a 
19,30 Espai Multimèdia – Taller: compra per internet

Dc 28 10 h. Ruta “Raval de les hortes i convents” per l’ass.Dones de les 
Planes i l’ass, de la Gent Gran, a càrrec de Meritxell Carreres

Dm 13 
i 20 18 a 20,30 h. Espai Multimedia – Taller d’iniciació a la Impressió 3D, a càrrec 

de Norbert Rovira

Dm 13-20 
i 27

17,30 a 
19 h Espai infantil: Crea el teu calendari d’Advent

5 al 26 Exposició: Mostra de fotografies fetes al estiu pels joves de 
l’Electric

29 Nvbr. 
al 21 
Dsbr.

Exposició: “In search Of Light” de Òscar Ballester Muñoz

NOVEMBRE

Dl 17 h. Espai de trobada del grup de dones de Les Planes  (Quinzenals)

Dl 17 a 20 h. Espai d’adolescents i joves: Tarda de Ping-Pong. Dia 10 Torneig

Dm 17 a 19 h. Espai d’adolescents i joves: Tarda Jove

Dc 16,30 a 
18 h. Espai de trobada de la gent gran de Les Planes

Dj 17 a 19,30 h. Espai d’adolescents i joves: Multiesport

Dm 4 17,30 a 
19,30 Espai Multimèdia – Taller: compra per internet

Dm 11 19,30 h Monogràfic de Risoterapia, a càrrec de Rocio Martín

Dj 13 i 20 17,45 a 
19,15 h Espai Infantil: Jugar i aprendre (de 8 a 12 anys)

Dv 14 19 h. Scènic: Concert “Antologia de la Sarsuela” a càrrec del Tenor José 
Alberto Aznar

Fins al 21 Exposició: “In serarch Of Light” de Öscar Ballester Muñoz

Festa infantil de Nadal i Caga Tió

Vesprades d’hivern: Concert de Nadal  de la Coral de l’Electric

Dinar de Nadal i Ball d’envelat, de la Gent Gran de Les Planes i el 
grup de Dones de Les Planes

DESEMBRE



MAPA

Centre Cívic l’Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 6.5 08017 Barcelona
Telèfon: 93 205 40 09  
cclelectric@cclelectric.com
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lelectric
@CCvicLElctric
Facebook. Centre Cívic l’Elèctric

Instagram: Centre Cívic l’Elèctric                                                       

      S1, S2: Les Planes

           118 i 128                                                        Gestió tècnica: Lúdic 3

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

ADREÇA

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades 
personals 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 Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat de Protecció de Dades 
és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. ludic3@ludic3.cat.
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Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

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


