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EXPRESSIÓ                                                    

CORAL
Dimarts, de 17 a 18.30 h                                                     
De l’1 d’octubre al 3 de desembre                                                    
(10 sessions)                           
Preu: 48,28 €
Vols formar part de la coral del 
Centre Cívic l’Elèctric? Vine a 
aprendre les tècniques de res-
piració i vocalització necessà-
ries per poder ser un artista en 
els nostres concerts.
Professor: Cristina Escolà

SEVILLANES
Dimecres de 19.30 a 21 h                        
Del 2 d’octubre a l’11 de 
desembre (10 sessions) (no hi 
haurà classe el 30 d’octubre)                                    
Preu: 48,28 €
Curs amb parella o individual. 
Aprèn un dels balls més tradici-
onals i característics d’Andalusia 
nascut a la ciutat de Sevilla.
Professora: Isabel Marsol

BOLLYWOOD
Dijous, de 19.30 a 21 h                                  
Del 3 d’octubre al 12 de            
desembre (11 sessions)               
Preu: 53,11 €
Procedent del mestissatge més 
pur i agafant les formes lliures 
d’Occident i les clàssiques hindús.
Professor: Dev Nataraja Dance

BALLS DE SALÓ
Dissabtes, de 19 a 20.30 h                                       
Del 28 de setembre al 14 
de desembre (9 sessions)                      
Preu: 43,45 €
Per continuar assolint tècniques 
de ball de saló i assegurar els pas-
sos ja apresos d’altres trimestres.
Professor: Xavier Perales

SALUT I CREIXEMENT                           
PERSONAL                                                                                   

DANSA URBANA I FEMINITAT
Els dijous, de 12 a 13 h                                                  
Del 3 al 31 d’octubre                                 
(5 sessions)                                                            
Preu: 16,09 €

TALLERS PER A PÚBLIC GENERAL
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Inscripcions: A partir del 2 de setembre
Dilluns i dijous, de 10 a 14 h
De dilluns a dissabte, de 16 a 21 h

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

El pagament dels cursos es farà 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 i fer la devolució 
de l’import en el cas que no es tingui un nombre mínim de persones 
inscrites o per raons que es considerin oportunes.

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                                                                                                                                     



Taller que utilitza la dansa per 
aprendre a connectar amb el 
cos de les dones i apoderar-les 
tot  treballant diverses tècniques 
d’autoconeixement per millorar 
la coordinació, la musicalitat i 
l’equilibri. Prepara’t per diver-
tir-te en un ambient de sororitat, 
respecte i voluptuositat!
Professora: Maria Moreira

MÈTODE PILATES GRUP 1
Dilluns, de 18 a 19 h.      
Preu:35,40 €

MÈTODE PILATES GRUP 2
Dilluns, de 19 a 20.30 h.                     
Del 30 de setembre al 9 de 
desembre (11 sessions)                          
Preu: 53,11 €
Exercicis d’estiraments i en-
fortiment del cos enfocats a la 
flexibilitat i la potenciació per tal 
d’afavorir una bona postura. 
Professor: Air Active

MARXA NÒRDICA 
Dilluns, de 17 a 18,30 h              
Del 30 de setembre al 28             
d’octubre (5 sessions)                                                
Preu: 24,14 €
Descobreix aquesta activitat 
esportiva molt completa, per a 
totes les edats i situacions físi-
ques, que apropa la salut a les 
persones i ajuda a socialitzar-se.  
L’activitat es realitza a l’aire 
lliure. Inclou lloguer dels bastons 
especials de marxa nòrdica.
les sortides es realitzaran des de 
diferents indrets per les proximi-
tats de Barcelona
Professor: Fernando Bartolomé  
Nòrdic Walking Terapèutic

RECURSOS                                                

COSMÈTICA NATURAL
Dimarts, de 19 a 20.30 h                

Del 8 d’octubre al 5 de                                                  
novembre (5 sessions)             
Preu: 24,14 € (suplement per 
ingredients 5 €)
Introducció a la cosmètica 
natural com a alternativa per tal 
d’evitar l’ús de
productes químics perjudicials 
per a nosaltres i la natura. Par-
larem del perill dels tòxics que 
porten alguns cosmètics tradi-
cionals. Prepararem receptes 
senzilles i a base d’ingredients 
d’origen vegetal que es poden 
aconseguir fàcilment. Entre 
d’altres coses prepararem de-
sodorant, xampú en pols, sabó 
i també hi inclourem algunes 
receptes aiurvèdiques.
Professor: Associació Zero 
Waste

JOIES AMB RESINA
Dimecres, de 18,30 a 20 h                                                     
Del 9 d’octubre al 13 de 
novembre (5 sessions) (no hi 
haurà classe el 30 d’octubre)      
Preu: 24,14 € (suplement per 
materials 10 €)
Crearem conjunts fets amb 
resina, que és un producte líquid 
que es converteix en sòlid quan 
el barregem amb catalitzadors 
especials, els muntarem a classe 
i te’ls podràs emportar a casa 
una vegada finalitzat el curs.
Professora: Laia Sampere

POSTRES VEGANES
Dijous, de 19 a 20,30 h                
Del 3 d’octubre al 31 d’octubre        
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BOLLYWOOD INFANTIL
Dijous, de 17,30 a 18,30 h                                                       
Del 3 d’octubre al 12 de              
desembre (11 sessions)           
Preu: 35,40 €
Procedent del mestissatge més 
pur i agafant les formes lliures 
d’Occident i les clàssiques 
hindús.
Professor: Diana Aguirre Nata-
raja Dance 

TALLER DE CIRC PER A 
INFANTS
Divendres, de 17.30 a 18.30 h                                       
El 4 i 18 d’octubre i el 8, 22 i 
29 de novembre (5 sessions)                       
Preu:16,09 €
Un espai lúdic i divertit dedicat 
a aprendre les diverses arts que 
formen el món del circ.
Professor: Mar, de la Compa-
nyia Passarell

Preu: 24,14 € (suplement 10 € 
per material)
Taller on aprendrem a elaborar  
tòfones, bescuits, mousses, 
cobertures..... Descobrirem 
tècniques i trucs amb els quals 
aconseguirem un resultat dol-
císsim.
Professora: Helen Sampayo
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ACTIVITATS CULTURALS                                     Activitats gratuïtes

CONCERT: DONYA CLOTILDE
Divendres, 11 d’octubre,  a les 
18.30 h
“Donya Clotilde” és una banda 
musical que neix en el barri 
del Clot de Barcelona amb 
l’objectiu de crear i executar un 
repertori musical que barreja 
cançons originals amb cançons 
populars de diferents parts del 
món, utilitzant el ritme swing 
com a motiu conductor. 

TEATRE. ATEMPTATS 
CONTRA LA SEVA VIDA
Divendres, 15 de novembre,  a 
les 18 h
“Atemptats contra la seva 
vida” gira entorn a la identitat 
individual i la seva deriva dins 
del sistema capitalista global. 
L’obra, escrita per Martin 
Crimp, presenta diverses esce-
nes que aparentment no tenen 
cap més fil conductor que el 
nom d’un personatge absent: 
l’Anne. Ben aviat, però, desco-
brirem que les aparences ens 
han enganyat un cop més. 
Companyia les Fepipes

SCÈNIC                                                                                                       

FESTES MAJORS A L’ELÈCTRIC                                                                                                                                       

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

MAS GUIMBAU-CAN        
CASTELLVÍ
Havaneres a càrrec 
del grup Pirats pel Mar                                                 
dissabte 7 de setembre, a les 
19:00 h, al Centre Cívic L’Elèctric
Organitza: AVV de Mas Guim-
bau-Castellví i CC l’Elèctric

MAS SAURÓ
Activitat infantil

dissabte, 14 de setembre, a les 
12 h a la residència de Mas Sauró
Col·labora centre cívic l’Elèctric 

Sopar de veïns i veïnes
dissabte 14 de setembre, a les 
21 h a la Casa del Guarda

Cinema infantil a la fresca
el divendres, 13 de setembre a 
les 21 h a la Casa del Guarda
Organitza: AVV de Mas Sauró
Col·labora Centre Cívic l’Elèctric

MINISCÈNIC                                                                                                       

TEATRE INFANTIL + 
COL·LOQUI: JUN I EL                  
FOLLET DEL VENT
Divendres, 25 d’octubre a les 
18.30 h

Espectacle musical infantil a 
través del qual podreu com-
provar com a través d’unes 
cançons es poden reflectir 
nous valors, i que poden ser 
compartits amb tota la família.
Associació Discapacitat Visual 
de Catalunya:B1+B2+B3

BANC DEL TEMPS DE LES PLANES                                                                                   

INAUGURACIÓ I PRESEN-
TACIÓ DEL BANC DEL 
TEMPS DE LES PLANES
Dimecres, 2 d’octubre a partir 

de les 18 h (obert a tothom)
Tota la informació detallada la 
trobareu al web del centre cívic 
l’Elèctric

El centre disposa d’un servei de cura d’infants durant l’espectacle.



EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
“COLORS”
De l’1 al 31 d’octubre
5a edició del certamen de foto-
grafia del Grup CHM Salut Mental 
dedicat aquest anys als colors, 
el qual forma part d’un projecte 
de sensibilització vers la salut 
mental, lluita contra l’estigma del 
trastorn mental i promoció de la 
inclusió social de les persones 
amb trastorn mental.
Centre d’higiene mental de les 
Corts

“LA RUTA DEL COLOR”
Del 5 al 29 de novembre
Després de diversos anys 
pintant en l’estudi, m’endinso 
en els llocs més recòndits per 

seguir els passos dels impres-
sionistes en la seva cerca de la 
llum i d’una sintaxi cromàtica. 
Els convido a recórrer la meva 
mirada sobre els paisatges de 
Barcelona i els seus voltants.
Ariel Calderón

MÓN DE COLOR I MOVIMENT
Del 3 al 27 de desembre
Món de color i moviment és una 
exposició formada principalment 
per animals en la qual l’autora fa 
un ús terapèutic de la pintura a 
causa de la malaltia que pateix: 
la fibromiàlgia i fatiga crònica.
Manoli Tàpies 

ACTIVITATS CULTURALS

SORTIDES I XERRADES                                                                                                                                        

RUTA URBANA:                 
SOM LLEGENDA
Divendres, 25 d’octubre,            
de 18,30 a les 21 h
Barcelona és història, és art, 
arqueologia i patrimoni però 
també té un gran recull
de llegendes i anècdotes curio-
ses que configuren el  caràcter 
de la ciutat: Esperits, incendis, 
execucions,  penitències, amor, 
miracles, martiris, calaveres, 
verges negres i àngels.
A càrrec de Meritxell Carreres, 
guia oficial de Catalunya

XERRADA SOBRE 
L’ARTROSIS I ELS SEUS 
DERIVATS
Dimecres, 13 de novembre a 
les 18 h
Et fan mal les articulacions? Si 
vols saber una mica més sobre 
el dolor articular i la manera 
d’alleugerir-lo vine a la xerrada 
de la Cristina Martín, infermera 
del CAP Les Planes.

XERRADA SOBRE LA 
HISTÒRIA QUE AMAGUEN 
ELS HOTELS
Dimecres, 11 de desembre,  a 
les 18,30 h
Barcelona està plena d’hotels 
però les seves actuals ubicaci-
ons han tingut sempre aquesta 
funció? Antigues cases senyo-
rials, seus de gremis profes-
sionals, comissaries policials, 
cases de joguines, hotels que 
ens amaguen obres d’art... 
Aquesta xerrada pretén fer un 
recorregut per alguns ho-
tels, conèixer-ne el passat, el 
present i, inclús, convidar-vos 
a descobrir els seus interiors, 
alguns realment sorprenents.
Perquè els hotels també acu-
llen part de la nostra història. 
A càrrec d’Alba Vendrell. gesto-
ra cultural graduada en Història 
de l’Art i diplomada en turisme.
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NATURALment. ELS REGALS DE LA TARDOR                                                                                         

CAMINADA FAMILIAR: 
DESPERTANT ELS SEN-
TITS A LA TARDOR
Dimecres, 9 d’octubre a partir 
de les 10 h
Caminada familiar a l’entorn 
proper de Collserola. Connectant 
amb els nostres sentits desco-
brirem el bosc a la tardor. Una 
proposta per a petits i grans gau-
dint de la caminada i coneixent 
les plantes medicinals, els arbres 
i els animals que hi habiten. 
Després de la caminada a partir 
d’una pràctica/demostració al 
Centre Cívic l’Elèctric podrem 
veure com s’elabora un remei 
natural amb el que el bosc ens 
ofereix a la tardor. 
A càrrec d’Alba Miralpeix

XERRADA: “LA GRAN 
CURACIÓ DE LES PETITES 
HERBES I TALLER SOBRE 
EXTRACTES D’HERBES”
Dimecres, 16 de octubre a les 
17,30 h
En aquests temps que corren 
ens hem oblidat de mirar al sòl i 
observar la vegetació que conti-
nua resistint al ciment. Parlarem 
sobre aquestes petites herbes 
oblidades, les seves propietats 
medicinals i els seus usos. Des-
prés farem un extracte herbal 
medicinal amb plantes fresques 
del bosc per a ús extern que 
podran portar-se a casa.
A càrrec d’Alma Ombú

PASSEJADA I TALLER 
DE FRUITS DEL BOSC DE 
TARDOR
Dimecres, 23 d’octubre a les 
16 h
Passejada per l’entorn pròxim 
de Collserola per reconèixer les 
plantes medicinals de tardor 
i a continuació al centre cívic 
l’Elèctric compartirem en grup 
una sessió pràctica on prepa-
rarem un xarop medicinal per 
poder elaborar a casa i comple-
mentar la farmaciola natural.
A càrrec d’Alba Miralpeix

EXCURSIÓ DE TARDOR 
PER LA RIERADA
Dissabte, 9 de novembre a les 
9.30 h
Caminada de 8 km que permet 
gaudir la tardor en un dels 
espais naturals de protecció 
especial de Collserola. La 
Rierada és l’únic curs d’aigua 
permanent de Collserola. Fa-
rem un bon tros d’aquest petit 
rierol i l’haurem de travessar 
unes quantes vegades
Dur calçat esportiu de munta-
nya i roba adient a la meteo-
rologia del dia de la sortida., 
una motxilla, aigua i ganyips 
o fruita. Uns bastons de mun-
tanya aniran bé per travessar 
diverses vegades el rierol.
Nivell tècnic: baix-mitjà. Alguna 
curta i costeruda pujada i 
trams de baixada en forma de 
corriol (fàcil). Travessar el rierol 
diverses vegades. 
A càrrec de Jordi Noves, guia 
acompanyant de muntanya

Places limitades. Cal inscripció prèvia.
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CASTANYADA PER LA GENT 
GRAN DE LES PLANES
Dimecres, 30 d’octubre a les 17 h 
Castanyes i moniatos són l’eix 
central de la festa. Vine a com-
partir 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 
Dimecres 30 d’octubre, a les 
17 h
Vine a gaudir de la tarda màgica 
de Halloween, farem un recorre-

gut per les cases de les Planes 
a l’estil americà, demanant 
caramels. Després tornarem al 
centre cívic passarem pel túnel 
del terror que hauran preparat 
els joves.
Amb la col·laboració de l’Associa-
ció de Veïns de Mas Guimbau. 

TÚNEL DEL TERROR
Dimecres, 30 d’octubre, a les 
19.00 h
Vine a visitar el túnel més esperat 
i tenebrós de les Planes...
T’hi atreveixes?...
Els joves que vulguin actuar-hi 
s’han de posar en contacte 
amb el centre cívic abans del 10 
d’Octubre.

VESPRADES D’HIVERN                                                                                                        

CONCERT DE NADAL DE 
LA CORAL DE L’ELÈCTRIC

Una bona data perquè la coral 
de l’Elèctric tregui les seves mi-
llors gales i ens faci gaudir d’un 
gran concert nadalenc.
Direcció a càrrec de Cristina 
Escolà

FESTA INFANTIL DE NA-
DAL CAGA TIÓ  I ESPEC-
TACLE “EL TIÓ VIATGER”
Divendres 20 de Desembre les 
17,30 h
Trobareu tota la informació a 

l’apartat INFANTS del fulletó i al 
web del centre cívic l’Elèctric.
Amb la col·laboració de 
l’Associació de Veïns de Mas 
Guimbau  Can Castellvi

BALL DE NADAL DE LA 
GENT GRAN
Dimecres, 18 de desembre, a 
les 17 h 
Ball 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
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TARDES DE LES ÀNIMES                                                                                         

JOVES                                                                                                                                     

Totes les activitats són gratuïtes. Cal inscripció prèvia. A partir de 
12 anys

TALLER DE PING PONG
Dilluns de 18 a 19 h                 
Del 4 al 25 de novembre
Tindrem l’oportunitat d’apren-
dre tècniques i de perfeccionar 
el joc de la mà d’un professor 
qualificat.
A càrrec de: David Coll

VI TORNEIG DE PING PONG
Dilluns 9 de desembre, a partir 
de les 18.30 h
Torna el ja clàssic torneig de 
l’Elèctric. Amb premi per al 
guanyador.
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CUINA FÀCIL
Divendres 18 d’octubre, 15 de 
novembre i 13 de desembre, 
de 18 a 19.30 h
Elaborarem plats saludables, fà-
cils de fer i sobretot.. Deliciosos!

JOCS DE TAULA
Dimecres, de 17.30 a 20 h   
De 6 de novembre al 18 de 
desembre
Carcassone, cartes de pòquer, 
Castel Cards, Dixit, Sushi Co... 
Oferirem varietat de jocs per a 
tots els gustos!

TALLER D’ESPORTS DE 
CONTACTE
Dimarts, de 19 a 20 h                                
De l’1 d’octubre al 17 de 
desembre
Si vols desfogar-te, fes-ho d’una 
manera conscient i productiva!
Treballarem tant la seguretat 
física com l’emocional i a la 
vegada ens posarem en forma.
Per a joves de 12 a 20 anys. Cal 
dur guants de boxa preferible-
ment de 12oz o 14oz.
Amb la col·laboració del Projec-
te Aquí t’escoltem de l’Ajunta-
ment de Barcelona

MULTIESPORT
Els dijous, de 17.30 a 19.30 h   
A partir del 19 de Setembre
Espai per a practicar diversos 
esports, alguns d’allò més origi-
nals i altres de més tradicionals.
Organitzat conjuntament pel 
CC l’Elèctric i els educadors de 
carrer de Sarrià - Sant Gervasi.

PREPAREM EL TÚNEL
Dimecres, de 18 a 19 h         
Del 2 al 23 d’octubre
Espai per a preparar junts 
el famós Túnel del Terror de 
l’Elèctric: ambientació, deco-
ració, personatges, guió... Ho 
prepararem tot per a que torni a 
ser un èxit!

TÚNEL DEL TERROR!
Dimecres, 30 d’octubre, a les 
19.00 h
Vine a visitar el túnel més es-
perat i tenebrós de les Planes... 
T’hi atreveixes?...
Els joves que vulguin actuar-hi 
s’han de posar en contacte 
amb el centre cívic abans del 9 
d’octubre.

ESPAI INFANTIL – 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 gratuïtes i cal inscripció prèvia.

JOCS AL BOSC
Dimarts 24 de setembre i 8 
d’octubre de 17 a 18.30 h
Tardes que anirem a jugar a 
jocs de tota mena en l’ entorn 
natural.

HORT VERTICAL AMB MA-
TERIALS RECICLATS
Dijous 26 de setembre, 3, 10 
i 24 d’octubre i 14 de novem-
bre. De 17 a 19 h
Taller on realitzarem entre tots 

un hort vertical per fomentar la 
creativitat, sostenibilitat i el medi 
ambient.

ESQUELET DANSAIRE I 
CISTELL PER HALLOWEEN
Dimarts 15 d’octubre de 17.30 
a 19 h
Ens preparem per Halloween 
fent esquelets que es mouen 
amb molt de ritme i fent cistells 
per recollir caramels a la festa 
de “trick or treat”.
No us ho perdeu!
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FEM JOGUINES AMB MA-
TERIALS RECICLATS
Dilluns 28 d’octubre. De 17 a 
19 h
Activitat on crearem diverses 
joguines a partir de materials re-
ciclats, de manera que donarem 
una segona vida útil a diversos 
objectes.

MINIXEFS EN ACCIÓ
Dimecres 23 d’octubre, 20 de 
novembre i 18 de desembre. 
De 17.30 a 19 h
Espai dedicat a l’experimentació 
de textures, sabors i olors per a 
infants, fomentant la seva auto-
nomia culinària.
Aquesta tardor ens lleparem els 
dits fent un taller de cuina on rea-
litzarem pastissos de carabassa, 
galetes de plàtan i xocolata i 
pastissets de fruita i pasta de full.
Cal inscripció prèvia.  

FEM UN CALENDARI  
D’ADVENT 
Dimarts 5, 12, 19 i 26 de no-
vembre i dimarts 3, 10 i 17 de 
desembre. De 17.30h a 19 h

Taller de manualitats per crear 
un calendari d’advent persona-
litzat reciclant material. 
Places limitades.

TRICK OR TREAT
Dimecres 30 d’octubre
Gaudirem tots plegats disfres-
sats fent un recorregut per les 
cases de les Planes a l’estil 
americà, demanant caramels. 
En acabar tornarem al Centre 
Cívic per qui vulgui passar pel 
túnel del terror que hauran pre-
parat els joves.
Important: Cal inscripció prèvia. 
Es pot fer la inscripció via correu 
electrònic infants@cclelectric.
com o trucant al 93 205 40 09.
Amb la col·laboració de l’Associ-
ació de Veïns de Mas Guimbau.

GARLANDES D’HIVERN
Dilluns 5 de desembre de 
17.30h a 19h.
Taller de manualitats de garlan-
des diferents per rebre el solstici 
l’hivern amb els braços oberts.

CÀPSULES MULTIMÈDIA PER A INFANTS

RECYCLEBOTS
Dimecres, 6 de novembre, de 
17.30 a 19h

Farem robots primaris a través de 
material reciclat, convertirem dei-
xalles domèstiques en autèntics 
robots afegint motors i circuits.
A càrrec de Tangencial

FESTA INFANTIL DE NADAL CAGA TIÓ I ESPECTACLE “EL TIÓ VIATGER”

Divendres 20 de desembre a 
les 17,30 h
Un any més celebrem el Nadal 
fent cagar el tió! Aquest cop serà 
més especial, ja que ens acom-
panya la Companyia Patawa per 
endinsar-nos a la història del “ tió 
viatger”.
Voleu saber de què tracta?
Vet aquí una vegada un tió molt i 
molt golafres que de tant menjar 
es va fer gran, molt gran.
I en veure’s gran es va sentir fort. 
I en sentir-se fort es va fer valent i 

va voler viatjar arreu del món per 
veure com era el Nadal a altres 
contrades.
En el seu viatge va aprendre tan-
tes coses, que un cop a casa va 
decidir compartir les seves expe-
riències amb totes les persones, 
i va començar a explicar contes a 
tot i a dret.
Espectacle nadalenc sobre les 
tradicions de Nadal d’arreu del 
món amb contes i cançons.
Amb la col·laboració de 
l’Associació de Veïns de Mas 
Guimbau.Can Castellví



ACTIVITATS CULTURALS

TREU EL MÀXIM PARTIT 
DE GOOGLE 

Et falta seguretat a l’hora de 
navegar amb el teu mòbil? No 
saps com desenvolupar-te 
amb agilitat? En aquest taller 
aprendrem les seves funcions 
bàsiques de les aplicacions 
de Google i a introduir-lo en la 
nostra vida diària
- Google calendar
Dilluns, 7 i 14 d’octubre, de 
17.30 a 19 h 
- Google Maps
Dilluns, 4 i 11 de novembre, de 
17.30 a 19 h
A càrrec de Marta Forner

CÀPSULES MULTIMÈDIA                                     
PER A INFANTS.          
RECYCLEBOTS  
Dimecres, 6 de novembre, de 
17,30 a 19 h 
Farem robots primaris a través 
de material reciclat, converti-
rem deixalles domèstiques en 
autèntics robots afegint motors 
i circuits.
A càrrec de Tangencial

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                  

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia.



SERVEIS 12 / 13

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 quatre 
ordinadors i amb accés lliure a 
Internet. Els dies d’activitat pro-
gramada l’espai romandrà tancat.

ESPAI D’ADOLESCENTS       
I JOVES                                                                           

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

ESPAI INFANTIL -                        
MINIELÈCTIC                                                                           

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: Neces-
sites un espai per exposar-hi 
la teva obra? Posa’t en con-
tacte amb nosaltres i fes de 
l’Elèctric el teu Espai d’Art.

BANC DEL TEMPS                   
LES PLANES                                                                          

El Banc del Temps és una 
xarxa de persones que és 
coordinen voluntàriament per 
oferir el seu temps a canvi 
de temps. Tots i totes podem 
participar d’aquest projecte. 
Si us hi voleu inscriure o voleu 
rebre més informació, podeu 
dirigir-vos al centre Cívic 
L’Elèctric o al Casal de Barri 
Can Rectoret.



CALENDARI

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

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

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

Ds 7 19 h. Havaneres a càrrec del grup “Pirats pel Mar” al centre cívic 
l’Elèctric(Festes Majors Mas Guimbau-Can Castellví)

Dv 13 21 h. Cinema infantil a la fresca a la Casa del Guarda (Festes Majors 
Mas Sauró)

Ds 14 12 h. Activitat infantil a la residència de Mas Sauró  (Festes Majors Mas 
Sauró)

Ds 14 21 h. Sopar de veïns a la Casa del Guarda (Festes Majors Mas Sauró)

Dm 24 17 a 18,30 h. Espai infantil: Jocs al bosc

Dj 26 17 a 19 h Espai infantil: Hort vertical amb materials reciclats

SETEMBRE

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

Dm 19 a 20  h Espai d’adolescents i joves: Taller d’esports de contacte

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

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

Dc 2,9,16 
i 23 18 a 19,30 h Espai d’adolescents i joves: Preparem el Túnel

Dj 3,10 
i 24 17 a 19 h Espai infantil: Hort vertical amb materials reciclats

Dl 7 i 14 17,30 a 19 h Espai multimedia:  Taller de Google calendar

Dm 8 17 a 18,30 h. Espai infantil: Jocs al bosc

Dc 9 10 h Caminada Familiar: Despertant els sentits a la tardor. A càrrec 
d’Alba Miralpeix

Dv 11 18,30 h Scènic: Concert Donya Clotilde

Dm 15 17,30 a 19 h Espai infantil: Esquelet dansaire i cistell per Halloween

Dc 16 17,30 h Xerrada “la gran curació de les petites herbes” + Taller sobre extrac-
tes d’herbes. A càrrec d’Alma Ombú

Dv 18 18 a 19,30 h Espai d’adolescents i joves: Cuina fàcil

Dc 23 16 h Passejada i Taller de Fruits del Bosc de Tardor. A càrrec 
d’Alba Miralpeix

Dc 23 17,30 a 19 h Espai infantil: Minixefs en acció

Dv 25 18,30 a 21 h Ruta urbana “Som llegenda” a càrrec de Meritxell Carreres. 
Guia oficial de Catalunya

Dl 28 17 a 19 h Espai infantil: Fem joguines amb material reciclats

Dc 30 19 h Túnel del Terror!

Dc 30 17 h Trick or Treat. 

Dc 30 17 h Castanyada de la Gent Gran de Les Planes

Del 1 al 31 Exposició Fotogràfica “Colors”  a càrrec del Centre d’higiene 
mental de les Corts

OCTUBRE
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NOVEMBRE

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

Dl 18 a 19 h. Espai d’adolescents i joves: Taller de Ping Pong. A càrrec de 
David Coll

Dm 19 a 20  h Espai d’adolescents i joves: Taller d’esports de contacte

Dm 17,30 a 19 h Espai infantil: Fem un calendari d’Advent

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

Dc 17,30 a 20 h Espai d’adolescents i joves: Jocs de taula

Dc 6 17,30 a 19 h Càpsules multimèdia per a infants – Recyclebots. A càrrec de 
Tangencial

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

Dl 4 i 11 17,30 a 19 h Espai multimedia:  Taller de Google Maps

Ds 9 9,30 h Excursió de tardor per La Rierada. A càrrec de Jordi Noves guia 
acompanyant de muntanya

Dc 13 18 h Xerrada sobre l’artrosis i els seus derivats. A càrrec de Cristina 
Martin, infermera del CAP Les Planes

Dj 14 17 a 19 h Espai infantil: Hort vertical amb materials reciclats

Dv 15 18 a 19,30 h Espai d’adolescents i joves: Cuina fàcil

Dv 15 18 h Scènic: Teatre “Atemptats contra la seva vida” Companyia Les 
Fepipes

Dc 20 17,30 a 19 h Espai infantil: Minixefs en acció

Dv 25 18,30 h miniScènic: Teatre “Jun i el Follet del Vent” + Col.loqui . Associació 
Discapacitat Visual de Catalunya B1+B2+B3

Del 5 al 29 Exposiciò Pintura “La Ruta del color” de l’Ariel Calderón

DESEMBRE

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

Dm 19 a 20  h Espai d’adolescents i joves: Taller d’esports de contacte (fins al 17 
de desembre)

Dm 17,30 a 19 h Espai infantil: Fem un calendari d’Advent

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

Dc 17,30 a 20 h Espai d’adolescents i joves: Jocs de taula (fins al 18 de des-
embre)

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

Dl 5 17,30 a 19 h Espai infantil: Garlandes d’hivern

Dl 9 18,30 h Espai d’adolescents i joves: VI Torneig de Ping Pong

Dc 11 18,30 h Xerrada “La Història que amaguen els Hotels”  a càrrec d’Alba 
Vendrell

Dv 13 18 a 19,30 h Espai d’adolescents i joves: Cuina fàcil

Dc 18 17,30 a 19 h Espai infantil: Minixefs en acció

Dc 18 17 h Dinar i ball de Nadal de la Gent Gran de Les Planes i el grup de 
Dones de Les Planes

Dv 20 17,30 h Festa infantil de Nadal Caga Tió i espectacle “El Tió viatger”. 
Cia. Patawa

Del 3 al 27 Exposició pintura “Mon de color i moviment” de Manoli Tapies

Concert de Nadal de la Coral de l’Electric



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                                                        

A 15 minuts de la plaça Catalunya!

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 Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat de Protecció de 
Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona. calaixde-
cultura@calaixdecultura.cat.

HORARIS

CENTRE
CÍVIC 

PG
. D

E 
LA

 FO
NT

 

CTRA. VALLVIDRERA LES PLANES

C.
 D

EL
 T

RE
N

AV
. R

EC
TO

RE
T

PL.
MAJOR

DEL
RECTORET

S1, S2
LES PLANES

118-128

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

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

Gestió tècnica: Calaix de Cultura


