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RECURSOS                                     

COSMÈTICA NATURAL II
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 28 de gener>25 de febrer. 
5 sessions
Preu:25,14 € (hi haurà un 
suplement en concepte de 
material)
Aprofundirem en la cosmètica 
natural i les seves diferències i 
avantatges respecte de la cos-
mètica industrial. Aprendrem 
les propietats dels diferents 
olis vegetals i essencials per a 
poder-los incorporar a la nostra 
rutina de manera eficient i 
respectuosa amb l’equilibri del 
nostre cos i del medi ambient. 
Elaborarem receptes variades 
com bàlsam labial, exfoliants 
elaborats i altres productes 
dels quals les persones assis-
tents se n’enduran una mostra. 
S’hi pot participar sense haver 
fet el curs introductori.
Professora: Associació Zero 
Waste

RESIDU ZERO: RECURSOS 
PRÀCTICS I TRUCS
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 29 de gener>26 de febrer. 
5 sessions
Preu:25,14 € (hi haurà un 
suplement en concepte de 
material)
Acompanyament pràctic a qui 
s’interessa per a dur estil de 
vida més sostenible i ètic vers 
les persones, el medi ambient 
i la nostra pròpia salut. Farem 
un apropament multidisciplinari 
i pràctic. Tractarem temes de 
cuina, reciclatge, neteja natural 
de la llar i consum ètic, entre 
d’altres. També mirarem de 
resoldre els dubtes de cadascú 
de cara a reduir els residus i el 
malbaratament i analitzarem 
l’evolució que fem en aquest 
sentit en les setmanes que 
dura el curs.
Professor: Associació Zero 
Waste

EMPODERAMENT FEMENÍ 
A TRAVÉS DEL TEATRE
Divendres, de 18.30 a 20 h
Del 31 de gener>28 de febrer. 
5 sessions
Preu: 25,14 €
Agafem les regnes de la nostra 
feminitat. Deixem-nos sentir i 
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Inscripcions: A partir del 16 de desembre
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 en el moment de la inscripció. Els 
suplements dels tallers, si en tenen, s’abonaran en el moment de fer 
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 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                                                                                                                                     



actuar com a dones a través del 
joc teatral i donem-nos l’oportu-
nitat de descobrir com, a través 
de diferents veus i personatges 
podem empoderar-nos alhora 
que ens divertim. Us proposem 
aquest taller on, a partir de la 
improvització, les emocions, 
el joc i una selecció de textos i 
escenes reivindicarem la dona 
empoderada que som. Per 
aquest taller no és necessària 
cap experiència en teatre.
Professora: La Batedora (Eli i 
Marta) 

EXPRESSIó                                         

CORAL
Del 28 de gener >31 de març. 
10 sessions
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Preu: 50,28 €
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
29 de gener > 25 de març. 9 
sessions
Preu: 45,25 €
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 a 20.30 h
23 de gener > 26 de març. 10 

sessions
Preu: 50,28 €
Procedent del mestissatge més 
pur i agafant les formes lliures 
d’Occident i les clàssiques 
hindús.
Dev Nataraja Dance

BALLS DE SALÓ
Dissabtes, de 19 a 20.30 h
25 de gener > 28 de març. 10 
sessions
Preu: 50,28 € 
Per continuar aprenent tècni-
ques de ball de saló i assegurar 
els passos ja apresos d’altres 
trimestres.
Professor: Xavier Perales

SALUT I CREIXEmENT PERSONAL

MÈTODE PILATES GRUP 1
Dilluns, de 18 a 19 h
27 de gener  > 30 de març. 10 
sessions
Preu: 33,52 €

MÈTODE PILATES GRUP 2
Dilluns, de 19 a 20.30 h
27 de gener  > 30 de març. 10 
sessions
Preu: 50,28 €
Exercicis d’estiraments i en-
fortiment del cos enfocats a la 
flexibilitat i la potenciació per 
tal d’afavorir una bona postura. 
Professora: Catalina Rossi

MARXA NÒRDICA PER 
COLLSEROLA
Dilluns, de 17 a 18.30 h
27 de gener>24 de febrer. 5 
sessions
Preu: 25,14 €
Descobreix aquesta activitat 
esportiva molt completa, per 
a totes les edats i situacions 
físiques, que apropa la salut a 
les persones i ajuda a socialit-
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BOLLYWOOD INFANTIL
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 23 de gener > 26 de març. 
10 sessions
Preu: 33,52 €
Aquest curs té com a objectiu 
que els més menuts coneguin 
la música i els balls d’una 
cultura totalment diferent, la de 
l’Índia. Aprendran a explorar, 
crear i expressar-se mitjançant 
el moviment i establiran conne-
xions entre les diferents parts 
del seu cos i la seva ment.
Professor: Diana Aguirre Nata-
raja Dance 

TALLER DE CIRC PER 
INFANTS 
Divendres, de 17.30 a 18.30 h
Del 31 de gener > 28 de febrer. 
5 sessions.
Preu:16,76 €
Un espai lúdic i divertit dedicat 
a aprendre les diverses arts 
que formen el món del circ.
Professor: Mar  de  la Compa-
nyia Passarell

zar-se.  L’activitat es realitza a 
l’aire lliure. Inclou lloguer dels 
bastons especials de marxa 
nòrdica. Les sortides es realit-
zaran des de diferents indrets 
del Parc de Collserola. 
Professor: Fernando Bartolomé  
de Nòrdic Walking Terapèutic
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ACTIVITATS CULTURALS                                     Activitats gratuïtes

FORA TEMPO
Música
Dimecres, 22 de gener, a les 19 h
Un espectacle a càrrec de 
quatre joves que seguint el 
seu esperit rebel decideixen 
introduir-se dintre les arrels del 
més pur flamenc per extreure 
peces musicals fresques e 
innovadores. Víctor Rosell, 
Jesús Campos, Laura Marc-
hal i Isabel Marsol us faran 
endinsar-vos en un món on es 
fusionen passat i futur en un 
precís instant: l’ara.                            
El centre disposa d’un servei de 
cura d’infants durant l’espectacle.

TEATRE: INDÒMITA
Teatre
Dimarts, 18 de febrer a les 19 h 

Indòmita és una reflexió crítica, 
àcida, còmica i personal entorn 
de la situació actual del gènere 
femení a la societat occidental 
que ens envolta. L’ obra col·loca 
el públic com a testimoni d’ un 
judici oníric en el qual es con-
demna la dona actual: aquella 
lluitadora, transgressora.
A càrrec de: Projecte Lilith
El centre disposa d’un servei de 
cura d’infants durant l’espectacle.

TEATRE: JO TAMBÉ
Teatre
Dimarts, 24 de març a les 18.30 h
A través del laboratori escè-
nic Me Too s’ha construint 
una peça que, amb múltiples 
llenguatges escènics (poesia, 
dansa, escriptura, música...), i 
de diferents veus femenines (a 
mode de cor grec), escenifica 
relats d’històries reals (algunes 
d’elles explicades per les ma-
teixes supervivents) el conflicte 
de l’abús sexual infantil i les 
seves seqüeles.                          
A càrrec de: Laboratori Me too

SCÈNIC                                                                                                       

CICLE DE LA DONA I DIA INTERNACIONAL DE LES DONES                                                                                                                                       

Commemorem i donem visibilitat a les dones al llarg de la història per 
apoderar-se i arribar a la igualtat de drets respecte a l’home . VEURE 
ACTIVITATS ESPECÍFIQUES.

mINISCÈNIC                                                                                                       

LA NENA DELS PARDALS 
(CICLE DE LA DONA I DIA 
INTERNACIONAL DE LES 
DONES)
Divendres 13 de març a les 
17.30 h
A la Xina dels anys 1950, Mao 

Zedong va declarar la guerra 
als pardals a les zones rurals, 
delmant gairebé tots els ocells i 
creant una catàstrofe mediam-
biental…La Ming-Li, una nena 
valenta i obstinada, decideix no 
acceptar allò que li sembla injust 
i actuar per canviar la situació.
Una historia per reflexionar 

RUTA: DONA ET LABORA 
Dissabte, 7 març a les 10 h

LA NENA DELS PARDALS
Divendres, 13 de març a les 
17.30 h



“COLOR I IMAGINACIÓ”
Del 7 de gener al 14 de febrer
Quadres sobre tela de cotó, 
pintats a mà utilitzant tècnica 
acrílica mixta. Pintures plenes de 
vida i color, on es plasmen les 
aventures dels personatges de 
sara&BUGS transmetent color i 
bon rotllo tant a petits com als 
més grans. Art proper que no 
entén d’edats!
AUTORA: Sara&BUGS

EXPOSICIÓ: “L’UNIVERS 
DE LES COSES PETITES”
Del 19 de febrer al 28 de març 
“Les coses importants són les 
que no ho semblen”, va dir Mercè 
Rodoreda.
A Collserola trobem moltes coses 
petites que no semblen impor-
tants, i que són tot un univers que 
vessa color, forma, olor, textura, 
moviment, vida... 
Només cal estar quiet, obser-
var atent i deixar que les coses 
passin.
AUTORA: Montse Comerma
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EXPOSICIONS                                                                                                       

sobre consciencia mediambi-
ental, valentia i desobediència 
civil de la mà d’una petita hero-

ïna capaç de fer grans coses.
A càrrec de Companyia Tirabec
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RUTA: A LA RECER-
CA D’HERMÈS, DÉU 
PER EXCÈLENCIA DE                     
BARCELONA
Dissabte,  25 gener,  a les  10 h.   
Ruta pels carrers del centre 
de Barcelona que ens perme-
trà entendre per què el déu 
Hermes / Mercuri és símbol 
de la nostra ciutat, alhora que 
esbrinarem com identificar-lo 
i els motius que el porten a 
trobar-se en uns edificis i no 
altres.
A càrrec d’Alba Vendrell. Gesto-
ra cultural graduada en Historia 
de l’Arts i diplomada en turisme. 
Coautora del llibre La Barcelona 
d’Hermes, Ed. Albertí i Ajunta-
ment de Barcelona

CAMINADA: LES PLANES, 
UN TERRITORI ENTRE  
LA URBANITZACIÓ I LA 
NATURA 
Dissabte, 8 de febrer,  a les 10 h
Fent un recorregut entre les 
Planes i el Parc de Collserola, 
explicarem a través d’exemples 
concrets termes com antro-
pització del territori o la natura 
salvatge. Recordarem el con-
text històric de la creació de 
les Planes i farem una reflexió 
sobre el tipus de vegetació que 
hi trobem.
A càrrec de Rémi Potriquet – 
Gonomad

RUTA: DONA ET LABORA 
(CICLE DE LA DONA I DIA 
INTERNACIONAL DE LES 
DONES)
Dissabte,  7 març,  a les 10 h
Des de la Barcelona gremial, 
passant per l’època de les In-
dianes i durant tota la revolució 
industrial la feina de la dona 
es considerava accessòria i 
complementària. Des del barri 
del Raval fins el barri de Sant 
Pere milers de dones durant 
més de 700 anys van treballar 
igual que els homes patint dis-
criminació salarial, segregació 
de les ocupacions i exaltació 
del treball masculí. Dona et 
Labora és un itinerari urbà que 
reivindica l’empremta laboral 
de les dones de Barcelona. 
A càrrec de Meritxell Carreres, 
guia oficial de Catalunya

RUTES, SORTIDES PER COLLSEROLA I XERRADES                                                                                                                                        
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Totes les activitats són gratuïtes. Cal inscripció prèvia.

TARDA DE CINE
Dijous, 9 de gener, de 17 a 
19.30 h
Tarda destinada a fer cinefò-
rum infantil, projectarem una 
pel·lícula.

LA HISTÒRIA VA D’HUMMUS
Dijous, 16 de gener, de 17 a 
19 h 
Farem receptes fàcils i delicio-
ses per potenciar un cop més 
l’alimentació sana i salubre. 
Aprendrem a fer diversos hu-
mus i patés vegetals.

KARAOKE
Dimarts, 14 de gener i 25 de 
febrer, de 17.30 a 18.30 h
Espai dedicat a cantar cançons 
llegint-ne les lletres, amb la 
música com a acompanya-
ment. D’aquesta manera els 
infants adquiriran agilitat en la 
lectura en un ambient distés i 
divertit. 

PASAPALABRA
Dijous, 23 de gener, de 17.30 
a 19 h.
Realitzarem un concurs per tal 
de passar una estona divertida 
i alhora aprendre més voca-
bulari i adquirir més agilitat 
mental entre tots. 

EL DRAC DE LES PLANES
Dimarts, 21 i 28 de gener i 4, 11, 
18 de febrer, de 17.30h a 19 h 

Per aquest carnestoltes entre 
tots els infants de l’espai in-
fantil del Centre Cívic Elèctric 
prepararem un drac.

RUA DE CARNESTOLTES 
Dissabte, 22 de febrer, a les 
11 h
Aquest any, els tres equipa-
ments de la muntanya (Casal 
de Barri Can Rectoret, Centre 
Cívic l’Elèctric i Centre Cívic 
Vallvidrera-Vázquez Montal-
ban,) celebrarem el carnes-
toltes junts. Una rua familiar 
on passejarem i ballarem pels 
carrers de Vallvidrera al ritme 
d’una batucada. Un cop a la 
plaça del Cívic us esperarà una 
xocolatada per agafar forces i 
acabar amb música i anima-
cions. 

FEM PINTURA AMB            
VEGETALS 
Dimecres, 11 de març, de 17 
30 a 19 h.
Taller per tal de fer les nostres 
pròpies pintures d’una manera 
similar com feien els primers 
pobladors de la terra, fent ús 
de diversos tipus de vegetals. 

GALETES DE XOCOLATA I 
PLÀTAN
Divendres, 6 de març, de 17 
a 19 h
Espai dedicat a fer galetes de 
plàtan i xocolata amb diferents 
formes, fent ús de receptes 
fàcils. Ens lleparem els dits.

XERRADA:  MENJAR PRO-
CESSAT vs MENJAR DE 
VERITAT
Dimecres, 18 de març a les 18 h 
Què són els aliments ultrapro-

cessats? Són diferents dels co-
neguts com a “aliments de tota 
la vida”? Aprendrem a diferenci-
ar una cosa de l’altra i com n’és 
d’important tornar a introduir els 
aliments reals a la nostra dieta.
A càrrec de Cristina, infermera 
del CAP de les Planes
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ACTIVITATS PER A PÚBLIC ADOLESCENT I JOVE                                                                                                                                    

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

TALLER DE TENNIS TAULA
Dilluns, del 20 gener al 23 de 
març, de 17.30 a 18.30 h. 10 
sessions
Tindrem l’oportunitat d’apren-
dre tècniques i de perfeccionar 
el joc de la mà d’un professor 
qualificat.
A càrrec de David Coll

VII TORNEIG DE TENNIS 
TAULA
Dilluns 30 de març, a les 18 h
Setena edició del ja clàssic 
torneig de l’Elèctric. Amb premi 
per al guanyador.

TALLER DE JIU JITSU 
BRASILER - GRAPPLING
Dimarts, del 14 de gener fins 
al 31 de març, de 19 a 20 ho-
res. 10 sessions
Treballarem tant la seguretat 
física com l’emocional i a la 
vegada ens posarem en forma a 
través del Jiu Jitsu Brasiler i del 
Grappling. Prendrem consci-
ència del propi cos; aprendrem 
a descarregar, relaxar-nos i 
respirar mentre fem una potent i 
estimulant activitat física!
Amb la col·laboració del projec-
te Aquí t’escoltem de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
Per a joves de 12 a 20 anys.

TASTET DE TALLERS
Dimarts 28 de gener, 25de 
febrer i 31 de març de 17.30 
a 19 h
Diverses propostes breus per 

poder fer-nos-en una primera 
idea: maquillatge, fotografia per 
Instagram, percussió corpo-
ral, cuina ràpida, retolació… 
Compartirem amb altres joves 
aquests tastets de diverses 
tècniques per conèixer-nos més 
a nosaltres mateixes i el com 
ens sentim!
Amb la col·laboració del Projec-
te Aquí t’escoltem de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
Per a joves de 12 a 20 anys.

POSA’T EN FORMA
Els dimecres de 17 a 19 h
A partir del 22 de gener
Espai dedicat a l’esport: partits 
de fútbol o bàsquet, exercicis 
amb el propi pes.. Activitats 
variables segons les demandes 
dels joves participants.

MULTIESPORT & ESPAI 
RELACIONAL
Els dijous, de 17.30 a 19.30 h
A partir del 23 de gener
Espai on podrem practicar 
diversos esports, però també 
dur a terme activitats lúdiques i 
culturals.
Amb la col.laboració dels 
educadors de carrer de Sarrià – 
Sant Gervasi

JOCS DE TAULA
Divendres, del 7 de febrer al 
20 de març, de 17.30 a 20 h
Carcassone, escacs, cartes 
de pòquer, Castel Cards, Dixit, 
Sushi Co... Oferirem varietat de 
jocs per a tots els gustos!

LABERINTS
Dimarts 17 i dijous 19 de març  
De 17  a 19 h
Heu jugat algun cop a moure 
un taulell per tal d’esquivar 

murs i que la bola arribi a una 
meta? En aquest taller crea-
rem un laberint amb material 
reciclat. Podreu fer servir la 
imaginació i fer el circuit que us 
sembli més divertit.
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ACTIVITATS DE L’ESPAI mULTImEDIA                                                                                                                    

GESTIÓ DE FITXERS AL 
MÒBIL
Dilluns, 3 i 10 de febrer, de 
17.30 a 19 h
Hàbits, trucs i consells per op-
timitzar la funció d’emmagatze-
matge dels telèfons mòbils. 
A càrrec de Gabriel Millán.

EXPANDEIX LES FUNCIO-
NALITATS DEL TEU MÒBIL
Dilluns, 2 i 9 de març, de 17.30 
a 19 h
Descobrirem aplicacions en 
la nostra vida diària com en la 
gestió interna del mòbil. 
A càrrec de Gabriel Millán.

PIONERS MUSICALS
Dimecres 11 de març, 17.30h
Durant aquest taller els partici-
pants aprendran a fer música en 
directe fent servir codi, especí-
ficament el programa de codi 
obert Tidal Cycles
A càrrec de Lina Bautista de 
Toplap Barcelona

CARNAVAL DE LA GENT GRAN I DE LES DONES DE LES PLANES                                                                                                                    

Data per concretar, per més 
informació consulteu el web 
del centre cívic.
Una bona manera de passar una 
tarda amb la gent gran de les 

Planes, disfressat i amb música 
d’envelat amb Jordi Vila duo’s.
Activitat organitzada conjunta-
ment amb l’Associació de Gent 
Gran de les Planes



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 ta-
llers 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 espai 
obert i dinamitzat perquè els jo-
ves siguin els protagonistes de 
les seves decisions i es puguin 
crear espais associatius.

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.

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’Elèctric 
el teu Espai d’Art.

BANC DEL TEMPS LES 
PLANES

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

SERVEIS
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GENER

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

Dl. 17,30 a 18,30 h. Espai d’adolescents i joves: Classes de Tennis Taula 
(a partir del 20 de gener).A carrec de David Coll

Dm. 19 a 20 h.

Espai d’adolescents i joves: Jiu Jitsu Brasiler - 
Grappling (a partir del 14 de gener).
Amb la col·laboraciò del Projecte Aquí t’escoltem de 
l’Ajuntament de Barcelona (Per a joves de 12 a 20 anys)

Dc. 16.30 a 18 h. Espai de trobada de la gent gran de les Planes

Dc. 17 a 19 h. Espai d’adolescents i joves: Posa’t en forma. (a 
partir del 22 de gener)

Dj. 17,30 a 19,30 h. Espai d’adolescents i joves: Multiesport & Espai 
Relacional  (a partir del 23 de gener)

Dj. 9 17 a 19,30 h. Espai Infantil: Tarda de cine

Dm. 14 17,30 a 18,30 h Espai Infantil: Karaoke

Dj. 16 17 a 19 h. Espai Infantil: La Història va d’Hummus

Dm. 21 
i 28 17,30 a 19 h. Espai Infantil: El Drac de Les Planes

Dc. 22 19 h Scènic: Flamenc. A càrrec de Fora Tempo

Dj. 23 17,30 a 19 h. Espai Infantil: Pasapalabra

Ds. 25 10 h.

Ruta: A la recerca d’Hermes, Deu per excelencia 
de Barcelona. A carrec d’Alba Vendrell. Gestora 
cultural graduada en Historia de les Arts i diplo-
mada en turismo. Coautora del llibre La Barcelona 
d’Hermes.

Dm. 28 17,30 a 19 h.

Espai d’adolescents i joves: Tastet de Ta-
llers. Amb la col•laboració del Projecte Aquí 
t’escoltem de l’Ajuntament de Barcelona. Per a 
joves de 12 a 20 anys

Del 7 ge-
ner al 14  
febrer

Exposició: “Color i imaginació” – Autora: 
Sara&BUGS

FEBRER

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

Dl. 17,30 a 18,30 h. Espai d’adolescents i joves: Classes de Tennis Taula 
(a partir del 20 de gener).A carrec de David Coll

Dm. 19 a 20 h.

Espai d’adolescents i joves: Jiu Jitsu Brasiler – 
Grappling. Amb la col•laboraciò del Projecte Aquí 
t’escoltem de l’Ajuntament de Barcelona (Per a joves 
de 12 a 20 anys)

Dc. 16.30 a 18 h. Espai de trobada de la gent gran de les Planes

Dc. 17 a 19 h. Espai d’adolescents i joves: Posa’t en forma.

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



CALENDARI

mARÇ

Dv. 17,30 a 20 h. Espai d’adolescent i joves: Jocs de Taula ( a partir del 7 
de febrero)

Dl. 3 i 10 17,30 a 19 h. Espai Multimedia: Gestió de Fitxers al móvil. A càrrec 
de Gabriel Millán

Dm 4,
11 i 18 17,30 a 19 h. Espai Infantil: El Drac de Les Planes.

Ds. 8 10 h. Caminada: Les Planes, un territorio entre la urbanitza-
ció i la natura. A càrrec de Rémi Potriquet - Gonomad

Dm. 18 19 h Scènic: Teatre “Indòmita” a càrrec de  Projecte 
Lilith 

Ds. 22 11 h. Espai Infantil: Rua de Carnestoltes

Dm. 25 17,30 a 18,30 h Espai Infantil: Karaoke

Dm. 25 17,30 a 19 h.

Espai d’adolescents i joves: Tastet de Ta-
llers. Amb la col·laboració del Projecte Aquí 
t’escoltem de l’Ajuntament de Barcelona.
Per a joves de 12 a 20 anys

Del 7 ge-
ner al 14  
febrer

Exposició: “Color i imaginació”
Autora: Sara&BUGS

Del 19 
febrer al 
28 març

Exposició: “ L’Univers de les coses petites” – Auto-
ra: Montse Comerma

Carnaval de la Gent Gran i de les Dones de Les 
Planes. Amb música d’envelat amb Jordi Vila 
Duo’s

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

Dl. 17,30 a 18,30 h. Espai d’adolescents i joves: Classes de Tennis Taula 
(Fins  el 23 de Març).A carrec de David Coll

Dm. 19 a 20 h.

Espai d’adolescents i joves: Jiu Jitsu Brasiler – 
Grappling. Amb la col·laboració del Projecte Aquí 
t’escoltem de l’Ajuntament de Barcelona (Per a joves 
de 12 a 20 anys)

Dc. 17 a 19 h. Espai d’adolescents i joves: Posa’t en forma

Dc. 16.30 a 18 h. Espai de trobada de la gent gran de les Planes

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

Dv. 17,30 a 20 h. Espai d’adolescent i joves: Jocs de Taula ( fins al 20 de 
Març)

Dl. 2 i 9 17,30 a 19 h. Espai Multimedia: Expandeix les funcionalitats del teu 
móvil. A càrrec de Gabriel Millán

Dv. 6 17 a 19 h Espai Infantil: Galetes de xocolata i plàtan

Ds. 7 10 h. Ruta: Dona et Labora. A càrrec de Meritxell Carreres, 
guía oficial de Catalunya.
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Dc. 11 17,30 h. Espai Multimedia: Pioners Musicals. A càrrec de 
Lina Bautista de Toplap Barcelona.

Dc. 11 17,30 a 19 h. Espai Infantil: Fem Pintura amb vegetals

Dv. 13 17,30 h. MiniScènic:  “La nena dels pardals” a càrrec de 
Companyia Tirabec

Dm. 17 17 a 19 h. Espai Infantil: Laberints

Dc. 18 18 h.
Xerrada: “Menjar processat versus menjar de 
veritat”. A càrrec de Cristina Martín, infermera 
del CAP de Les Planes.

Dj. 19 17 a 19 h. Espai Infantil: Laberints

Dm. 24 18,30 h. Teatre: Jo també

Dl. 30 18 h. Espai d’adolescents i joves: VII Torneig de Tennis Taula

Dm. 31 17,30 a 19 h.

Espai d’adolescents i joves: Tastet de Tallers. Amb 
la col·laboració del Projecte Aquí t’escoltem de 
l’Ajuntament de Barcelona. Per a joves de 12 a 20 
anys

Fins al 
28 març

Exposició: “ L’Univers de les coses petites”
Autora: Montse Comerma



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.
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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


