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Renovacions de les places: del 21 de març al 3 d’abril
Inscripcions: a partir del 4 d’abril
Presencials: de dilluns i dijous de 10 a 14 h i de dilluns a dissabte de 
16 a 21 h. Es recomana el pagament amb targeta
Inscripcions en línia: a partir de les 10 h a
https://cclelectric.inscripcionscc.com  

Data d’inici: la setmana del 25 d’abril tret que se n’indiqui una altra.
Pagament: es farà un únic pagament en el moment de formalitzar la 
inscripció. Un cop formalitzada no se’n retornarà l’import.
Reducció i subvenció dels imports als tallers: per a més informa-
ció, adreceu-vos al mateix centre.
Suplements: el pagament dels suplements es farà en efectiu el pri-
mer dia de classe.   
Places limitades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscripcions 
per poder impartir-los.  

Els tallers es duran a terme de manera presencial aplicant la normati-
va vigent i les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

ACTIVITATS CULTURALS                                                                        

La reserva d’entrades a les activitats culturals es farà a partir del 4 
d’abril excepte per als itineraris. Es poden reservar en línia a
https://cclelectric.inscripcionscc.com, 
presencialment al centre en l’horari d’atenció 
o per telèfon a 932 054 009. 

Itineraris 
No s’admeten reserves via correu electrònic al centre.
Es podran fer en línia, de manera presencial o per telèfon. 
Una plaça per persona. 
25 d’abril a partir de les 10 h:
per als itineraris programats al maig.  
23 de maig a partir de les 10 h:
per als itineraris programats al juny. 

TALLERS                                                                                                                                     

Taller Nou             Tallers per l’apoderament de la dona

Tallers per a Gent Gran

INSCRIPCIONS I RESERVES
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HUMANITATS

HISTÒRIA DE BARCELONA 
A PEU DE CARRER
Dimarts, de 10 a 12 h                   
del 26 d’abril al 7 de juny            
(7 sessions) Preu: 46,92 €  
Tallerista: Meritxell Carreres 
d’AdaptamBCN
Seguint amb la cronologia del 
taller aquest trimestre veurem 
les dues cares de la Revolució 
Industrial: d’una banda, les fàbri-
ques i els barris dels obrers; i de 
l’altra, les zones residencials i les 
cases de la burgesia industrial. 
Acabarem amb una ruta inspirada 
en la barreja de classes que 
existia dins l’oci més desenfrenat 
com també dins els temples del 
coneixement.

RECURSOS

MÚSICA I BENESTAR PER 
A GENT GRAN 
Dimarts, de 18.15 a 19.15 h 
del 26 d’abril al 14 de juny                      
(8 sessions) Preu: 26,81 €    
Tallerista: Marcos Rodríguez
La música i el plaer d’escoltar-la 
ens permetrà mantenir i millorar 
les habilitats d’expressió verbals 
i no verbals, millorar la memòria i 
disminuir l’ansietat i l’angoixa. A 
través del moviment i de la músi-
ca, aconseguirem elevar el nostre 
estat d’ànim i autoestima.

 
GUITARRA INICIACIÓ 
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h 
del 26 d’abril al 14 de juny                  
(8 sessions) Preu: 26,81 € 
Tallerista: Marcos Rodríguez
Taller d’introducció a la guitarra 
espanyola on continuarem treba-
llant conceptes com l’harmonia o 
la formació d’acords, per acabar 
fent interpretacions de les cançons 
que més ens agradin. Cal portar 
guitarra. El centre no té cap espai 
habilitat per deixar l’instrument. 

  
COLLSEROLA A VISTA 
D’OCELL. INTRODUCCIÓ A 
L’ORNITOLOGIA
Dijous, de 17 a 19 h del 
12 de maig al 16 de juny                           
(5 sessions) Preu: 33,52 €  
Tallerista: Sergi Sales
Als boscos de Collserola s’hi ama-
guen un bon ventall de les espèci-
es forestals de casa nostra. Ocells 
de vegades difícils d’observar però 
que aprendrem a conèixer aprofi-
tant les dates on mostren el mà-
xim d’activitat de cant, tornant-se 
més detectables. En aquest taller 
descobrirem què són els ocells, 
quines eines tenim per identifi-
car-los, com estudiar-los, i com 
convertir-nos en millors ornitòlegs. 
Cal portar prismàtics. El centre en 
proporcionarà a les persones que 
no en disposin.

EXPRESSIÓ

VINE I BALLA! 
Dissabtes, de 19 a 20.30 h 
del 30 d’abril al 18 de juny                   
(8 sessions) Preu: 40,22 €   
Tallerista: Xavi Perales
Taller d’iniciació als balls llatins 
com el txa-txa-txa, la rumba, la 
bachata o el merengue.  Deixa’t 
endur per la música i vine al centre 
a ballar! Balls individuals respec-
tant les mesures sanitàries vigents.

FLAMENC-ÀRAB FUSIÓ
Dimecres, de 19.15 a 20.45 h                          
del 27 d’abril al 15 de juny          
(8 sessions) Preu: 40,22 €  
Tallerista: Isabel Oliva
Un taller nascut de la passió i la 
força que ens aporta el flamenc 
juntament amb l’erotisme oriental. 
Un taller per empoderar les nostres 
emocions, sentiments i desitjos 

TALLERS CULTURALS

TALLERS PER A PÚBLIC GENERAL
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amb l’expressió corporal mentre 
gaudim del nostre moment de ball.

DANSES DE BOLLYWOOD
Dijous, de 18.45 a 20.15 h 
del 28 d’abril al 16 de juny                       
(8 sessions) Preu: 40,22 €                                
Tallerista: Diana Devi -                                     
Nataraja Dance
Aprendrem a ballar aquestes danses 
procedents del mestissatge més pur 
que agafen les formes lliures d’Occi-
dent i les clàssiques hindús.

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

PILATES
GRUP 1:                                          
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h 
del 25 de abril al 20 de juny                
(8 sessions) Preu: 26,81 €                   
Tallerista: Laura Jardí                                            
GRUP 2:                                                 
Dilluns, de 19 a 20.30 h 
del 25 d’abril al 20 de juny                          
(8 sessions) Preu: 40,22 €      
Tallerista: Laura Jardí
Exercicis d’estiraments i d’en-
fortiment del cos enfocats a la 
flexibilitat i la potenciació per tal 
d’afavorir una bona postura.

MARXA NÒRDICA PER 
COLLSEROLA
Dilluns, de 16.30 a 18.30 h 
del 25 d’abril al 13 de juny                            
(7 sessions) Preu: 46,92 €                                              
Tallerista: Sergi Garcia - Bendhora
La marxa nòrdica és una activitat 
que permet als usuaris que la prac-
tiquen millorar la seva condició 
física. És apta per a tothom i, amb 
l’ajuda d’uns bastons i una tècnica 
específica, practicant-la es fa un 
treball corporal complet. Collserola 
amb les Planes, el Tibidabo i Vallvi-
drera, serà l’escenari perfecte per 
gaudir d’aquestes sortides, un en-

torn proper i únic. Els bastons van 
a càrrec de les persones inscrites.

CONEIXEM COLLSEROLA 
- SENDERISME I NATURA    
A PROP DE CASA
Dijous, de 9.30 a 12.30 h 
del 5 de maig al 2 de juny                        
(5 sessions) Preu: 50,28 €     
Tallerista: Ricard Tormo
La tenim al costat de casa i 
Collserola és una gran desconegu-
da. Amb l’ajuda d’aplicacions per a 
rutes prepararem i farem cinc sor-
tides per descobrir alguns indrets 
de la muntanya on la natura te el 
protagonisme que es mereix.

EN FAMÍLIA

CERÀMICA EN FAMÍLIA
Dimarts, de 17 a 19 h del 
26 d’abril al 24 de maig                       
(5 sessions) Preu: 53,24 €                                     
per família (max. 2 infants per 
p. adulta) (suplement: 10 €)                            
Tallerista: Flor López
En aquest taller d’iniciació a la cerà-
mica coneixerem alguna cosa sobre 
aquest material, els tipus d’argila, 
formes de cocció i tècniques deco-
ratives. Farem 3 peces: una tassa, un 
bol i una cullera. Les pintarem amb 
engobes i una vegada finalitzat el 
curs podrem portar-les a casa i utilit-
zar-les. Per a infants de 8 a 12 anys.

JOVES

AUTODEFENSA FEMINISTA
Dimecres, de 17.30 a 19 h 
del 4 de maig al 8 de juny                     
(6 sessions) Preu: Gratuït    
Tallerista: Carme Duran
Taller no mixte que pretén crear un 
espai d’aprenentatge pràctic on com-
partir eines i recursos per potenciar 
l’autoconfiança, així com la seguretat 
física i emocional davant d’una agres-
sió. Per a joves de 12 a 25 anys.

TALLERS CULTURALS
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PROGRAMACIÓ CULTURAL                

Totes les activitats es duran a terme de manera presencial apli-
cant la normativa vigent i les mesures en matèria de salut pública 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia en lí-
nia a https://cclelectric.inscripcionscc.com/ o per telèfon a                                        
93 205 40 09 de dilluns a divendres de 16 a 20 h.                                                                                               
Aforament limitat. Per a més informació consulteu el web: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cclelectric

Si vols rebre l’agenda d’activitats setmanals subscriu-te al butlletí: 

Exposicions
Conferències i xerrades
Arts escèniques 
Itineraris i visites

       Activitats mediambientals

       Activitats amb perspectiva de gènere

       Activitats familiars

       Activitats per a joves

       Activitats per a gent gran

       IV Cicle d’Agricultura de proximitat de Sarrià-Sant Gervasi

Les activitats culturals es duran a terme de manera presencial 
aplicant la normativa vigent i les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL                

EXPOSICIONS                                                                                          

STOP ACCIDENTS
Del 25 d’abril al 16 de maig 
Mostra fotogràfica a càrrec de STOP Accidents Catalunya, 
entitat d’ajuda i orientació a víctimes de trànsit
Aquesta exposició recull una mostra d’exemples quotidians i reals 
on vianants i conductors incorren en accions que podrien tenir 
conseqüències negatives per la pròpia vida o per a vides alienes. 
L’impacte visual que té la imatge fomenta la reflexió sobre les prò-
pies actituds viàries amb l’objectiu de treballar per la reducció de la 
sinistralitat i, per tant, la reducció de les víctimes.

Activitats paral·leles: 
Xerrada a càrrec de Stop 
Accidents Catalunya
Dimecres 27 abril, a les 17 h
Trivial Seguretat Vial
Dimarts 3 de maig, a les 
18h (Espai Jove CC)

 
IGUALTAT DE GÈNERE I OBJECTIUS DE                            
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Del 23 de maig al 20 de juny
Exposició fotogràfica a càrrec de la Fundació MUSOL
L’exposició ens aproxima a través de fotografies de diferents països 
on MUSOL desenvolupa projectes de Cooperació Internacional, 
com ara Senegal, Bolívia i Guatemala, la situació de les dones 
vinculada a les desigualtats 
que actualment patim i que, 
molts cops, provoquen la 
vulneració dels drets que 
haurien de tenir totes les 
persones, com ara el Dret a 
la Salut, a una educació o a 
una vida digna.

CONFERÈNCIES I XERRADES                                                                                          

PARLEM AMB SEGURETAT

Iniciem un cicle de xerrades adreçades prin-
cipalment a la gent gran i obertes a la resta 
de la ciutadania donat el seu gran interès.
Diversos agents de seguretat i de salut, ens 
aconsellaran sobre quines mesures cal tenir 
en compte en diferents àmbits de la vida.   

STOP ACCIDENTS
Dimecres 27 abril, a les 17 h
Xerrada de conscienciació amb un testimoni real víctima de sinistre de 
trànsit. Oberta a totes les franges d’edat per recordar que la seguretat 
viària depèn, en gran mesura, del nostre propi comportament i del que 
podem transmetre als que depenen de nosaltres.
A càrrec de STOP accidents Catalunya, entitat d’ajuda i orientació a 
víctimes de trànsit.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL                

ARTS ESCÈNIQUES                                                                                                                                      

SEMPRE QUAN ACABO DIC… 
Divendres 22 d’abril, a les 11.30 h
Activitat en el marc del Dia de Sant Jordi en col·laboració amb 
les escoles del barri.
Un camàlic viatger ha perdut una maleta, quan ho té tot apunt 
una maleta fuig! D’aquesta manera coneixem aquest extravagant 
viatger que ens farà divertir amb les seves històries esbojarrades 
i terroríficament divertides per on hi desfilen gegants, pescadors, 
vaques i també algun nan. Espectacle on acaba una història 
comença la següent. Així es va 
desenvolupant aquest cabaret de 
contes, on passes per històries 
més tradicionals de gegants i prín-
ceps, com també contes més con-
temporanis que ens volen ajudar a 
saber qui som i què fem aquí.
A càrrec de Jordi Font

CONCERT “FINDING ANSWERS”
Divendres 29 d’abril, a les 18 h
15 anys, 15 històries
Històries connectades que comparteixen un fil comú: la cronologia 

MILLOR PREVENIR QUE APAGAR
Dimecres 15 de juny, a les 17 h 
El cos de Bombers de Barcelona visitarà el centre per explicar com 
prevenir els incendis domèstics i per donar consells sobre què cal fer 
en cas que se’n produeixi un. La iniciativa forma part de la campanya 
“Millor prevenir que apagar”, pensada per donar a conèixer a la ciuta-
dania la important tasca del cos de bombers pel que fa a la prevenció 
de sinistres en general i d’incendis en particular. 
A càrrec de la Unitat de l’Espai Bombers de Barcelona

LA IMPORTÀNCIA DE MANTENIR-SE ACTIU A LA 3a. EDAT
Dimecres 29 de juny, a les 17 h
En aquesta xerrada parlarem de com desenvolupar accions per cultivar 
ment i esperit a la tercera edat. Farem una mirada a la gestió de les 
emocions i aprendrem noves maneres de portar una vida plena quan 
ens fem grans per tal de viure un envelliment sa i positiu.
A càrrec de Laura Duran, psicòloga de Benestar emocional i salut 
comunitària del CAP Sarrià

DONA A LA TEVA CRIATURA 100 POSSIBILITATS                 
EN LLOC DE 2 
Dijous 16 de juny, a les 17.30 h
Xerrada-Taller
Quines violències i desigualtats viuen les criatures en la nostra so-
cietat? Com es construeix el gènere des de la petita infància? En la 
teva experiència de criança (com adulta cuidadora, a nivell familiar 
o professional) t’has fet aquestes preguntes i has sentit incomoditat 
amb les expectatives de gènere que es converteixen en imposici-
ons per a les teves criatures? Proposem un espai de reflexió col-
lectiva per educar sense sexisme, i obrir el ventall d’oportunitats 
que podem oferir a les criatures a tots els nivells.
Activitat amb servei de guarda d’infants.
A càrrec de l’Etnogràfica
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de les cançons escrites per l’Òscar 
Martínez en els moments impor-
tants de la seva vida. Cançons que 
han sortit dels neguits causats per 
la cerca d’identitat, l’autopercepció 
i la resistència a ser estimat, entre 
molts més temes.
A càrrec d’Òscar Martínez

 
CONCERT “AY MADRE” 
Divendres 27 de maig, a les 18 h
“Ay Madre” és un conjunt de can-
çons que parlen sobre la maternitat 
sense pèls a la llengua. Cançons 
crues, cançons tendres, cançons 
amb molt d’humor i cançons que 
no fan gota de gràcia
A càrrec de Nuri Total, en format 
duet amb Gregori Ferrer 

 
LA MAMA DELS ARBRES  
Divendres 10 de juny, a les 17.30 h 
La Mama dels arbres, basat en l’activista ecologista i social Wan-
gari Maathai. Una història plena d’emocions: empatia, resiliència, 
tristor, coratge i alegria, amb un clar missatge ecologista i d’apo-
derament femení. Davant la desforestació de la seva terra, Wangari 
Maathai decideix fer-hi front 
amb un senzill gest: replantar 
de nou amb milions d’arbres.“ 
Quan la terra està erma, està 
demanant ajuda. Li cal la seva 
catifa verda” (W. Maathai).
A càrrec de la companyia
Fes-t’ho com vulguis

VISITES I ITINERARIS                                                                                                                                    

Les reserves es realitzaran en línia, presencial o per telèfon a partir de 
les 10 h. No s’admetran les reserves per correu electrònic. El punt de 
trobada s’informarà un cop tancat el grup. Reserves el 25 d’abril (pels 
de maig) i 23 de maig (pels de juny).

PROGRAMACIÓ CULTURAL                

LA BARCELONA DE PICASSO
Dissabte 7 de maig, a les 10 h
La primera amant, els millors amics, els diferents domicilis, els 
primers tallers, la Llotja, la primera exposició. Picasso “surt de l’ou” 
amb 14 anys a la Barcelona del canvi de segle. Una ciutat dinàmi-
ca, moderna, industrial, elegant, golfa, puritana, efervescent, en 
constant procés de canvi. Un procés que també impulsarà el canvi 
del Picasso acadèmic al Picasso geni. 
Repassarem unes 70 pintures que es 
poden veure, majoritàriament, al Mu-
seu Picasso mentre anirem dels que 
van ser els domicilis familiars, als seus 
tallers, escola, etc.
A càrrec de Meritxell Carreres de 
AdaptamBCN
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PROGRAMACIÓ CULTURAL                

SERVEIS DE L’ELÈCTRIC                                                                                                                                      

Espai lúdic per infants de 3 a 11 anys, on poden gaudir de jocs, 
activitats i tallers. Aforament limitat. Podeu trobar més informació al 
web del centre, per telèfon al 93 205 40 09 de dilluns a divendres a 
partir de les 16 h o escriure un correu a infants@cclelectric.com 
o al whatsapp del centre al 662 211 287.

MINI-ELÈCTRIC ESPAI INFANTIL                                                                                                                                      

 
VISITEM L’HORT DE LA COBERTA DEL MERCAT             
VALL D’HEBRÓN 
Dissabte 28 de maig, a les 10.30 h
Aquest hort urbà és un hort construït a la coberta del Mercat de 
la Vall d’Hebron i la Teixonera. La seva missió d’aquest hort urbà 
és fomentar la consciència ecològica i mediambiental i la soste-
nibilitat, promovent accions terapèutiques, educatives, d’inserció 
sociolaboral i de millora de les 
condicions de vida i de la salut 
de les persones que hi participin, 
amb especial atenció als col-
lectius vulnerables. Coneixerem el 
Projecte i prepararem un planter. 
A càrrec de Tarpuna Cooperativa.
Dins el IV Cicle d’Agricultura de 
proximitat de Sarrià-Sant Gervasi

UN PESSIC DE LA HISTÒRIA DE LES PLANES                        
Dijous 9 de juny, a les 17 h
Visita a l’Arxiu Municipal de Sarrià Sant Gervasi
L’AMDSG custodia la documentació generada pel Districte de Sarrià-
Sant Gervasi i conserva també la documentació dels antics munici-
pis de Vallvidrera i Sarrià entre d’altres, previs a la seva agregació a 
la ciutat de Barcelona. Aprofitarem la sessió per conèixer una mica 
més la història de les Planes de Vallvidrera des de finals del s. XIX 
fins a 1922 a través d’una selecció 
del seus fons documentals, on 
hi podrem trobar fotografies dels 
berenadors i les guinguetes, tan 
populars amb l’arribada del Ferro-
carril a la zona. 
A càrrec de l’AMDSG. Amb motiu 
del Dia Internacional dels Arxius 
 

PAISATGES AMB SABOR D’AQUÍ: UN HORT PROP D’UN 
BOSC DE RIBERA
Dissabte 4 de juny, a les 9.30 h
Seguint el fil de la riera de Vallvidrera ens arribarem a la finca de 
Can Santoi on hi descobrirem un interessant projecte agroecològic. 
Caminar en silenci per la riera ens descobrirà un ventall de sensaci-
ons que ens connectarà directament amb l’espectacle de la natura. 
Aquesta connexió perdura a l’arribar a Can Santoi, on coneixerem 
una forma diferent de treballar la terra.
A càrrec de Pilar Herrero, biòloga i educadora ambiental.                     
En col·laboració amb el Consorci del Parc de la Serra de Collserola. 
Dins el IV Cicle d’Agricultura de proximitat de Sarrià-Sant Gervasi
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SERVEIS DE L’ELÈCTRIC                                                                                                                                      

ACTIVITATS FAMILIARS

XERRADA STOP ACCIDENTS 
Dimecres 27 abril, a les 17 h
A càrrec de Stop Accidents 
Catalunya - entitat d’ajuda i 
orientació a víctimes de trànsit.

X FESTA INFANTIL DE LA 
PRIMAVERA
Divendres 20 de maig, a les 
17.30 h
Un cop més els tres equipa-
ments de muntanya, el Casal 
de Barri Cant Rectoret, el Cen-
tre Cívic Vallvidrera i el Centre 
Cívic l’Elèctric organitzarem la 
desena festa de la primavera. 
No us ho perdeu! Estigueu aler-
ta a la programació, segur que 
us sorprendrà. Us hi esperem.

TALLERS

FEM UNA HISTÒRIA        
CONJUNTA
Dimecres 20 d’abril, a les 17 h
Per celebrar Sant Jordi i en-
dinsar-nos en el molt creatiu, 
farem el joc “cadàver exquisit” 
que consisteix a fer una inven-
ció col·lectiva. Entre els infants 
dels tres equipaments de mun-
tanya (Centre Cívic Vallvidrera, 
Casal de Barri Can Rectoret i 
Centre Cívic l’Elèctric) ela-
borarem una història. Un de 
nosaltres començarà i enviarà 
l’escrit per correu al següent 
equipament, així successiva-
ment fins a aconseguir una 
història completa.

CULLERETES, CULLERES 
I CULLEROTS
Dijous 28 d’abril, dimecres 4, 
11 de maig i 15 i 29 de juny a 
les 17 h
Tardes de cuina per a infants. 
Espai dedicat a experimen-
tar amb els sentits mentre 
aprenem a fer receptes fàcils i 
delicioses.

TAST DE ROBÒTICA AMB 
RACONS 
Dilluns 16 de maig, de 17 a 19 h
Activitat conjunta de l’Espai 
Multimèdia i l’Espai Infantil 
Minielèctric.

JUGUEM AL BOSC
Dimarts 3, 10 i 31 de maig i 14 
i 28 de juny a les 17 h
Gaudirem d’anar per l’entorn del 
Centre Cívic per tal de fer jocs 
populars entre tots els infants. 

APRENEM A FER VENTALLS
Dimarts i dimecres 24 i 25 de 
maig, a les 17 h
Divertit i entretingut taller on 
aprendrem a fer, de manera 
senzilla, un ventall per comba-
tre la calor a l’estiu.

FANALETS DE SANT JOAN
Dimarts i dimecres 7, 8, 21 i 22 
de juny a les 17 h
Ja s’acosta la nit màgica 
de Sant Joan. Per tal d’il-
luminar-nos en la nit més curta 
de l’any proposem un divertit 
taller de fanalets de colors.
Voleu passar una bona estona? 

BOMBES DE VIDA
Dimecres 1 de juny a les 17 h
Les bombes de llavors o “bom-
bes de vida” són unes boletes 
fetes amb fang, terra i llavors. 
Contenen tot el necessari 
perquè si les llancem o deixem 
damunt la terra (inclús d’un test), 
amb una mica d’aigua comen-
cin a germinar. Tenen origen al 
Japó, en un sistema de sembra 
lliure, i es poden fer servir per 
beneficiar la terra de moltes 
maneres. En aquest taller veu-
rem quines són les possibilitats 
d’aquestes “bombes” i apren-
drem a fer-les. Després cadascú 
s’endurà les que ha fet a casa.
A càrrec de Zero Waste BCN. 
Dins el IV Cicle d’Agricultura 
de proximitat de Sarrià-Sant 
Gervasi
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SERVEIS DE L’ELÈCTRIC                                                                                                                                      

TALLERS I ACTIVITATS 
PER A ADOLESCENTS I 
JOVES            

TENNIS TAULA (12-25 ANYS)
Dilluns de 17.30 a 19 h               
Del 25 d’abril al 30 de maig
Tarda reservada per entrenar i 
jugar a tennis taula, per a tots 
els nivells.

XI TORNEIG DE TENNIS 
TAULA (12-25 ANYS)
Dilluns 13 de juny, a les 18 h
Onzena edició del ja clàssic 
torneig de l’Elèctric. Amb premi 
per a la persona guanyadora.

TRIVIAL SEGURETAT VIAL  
Dimarts, 3 de maig a les 18h
Joc per posar a prova els conei-
xements sobre seguretat vial, tot 
fomentat la prevenció dels acci-
dents i l’auto-responsabilitat.
Dins el Cicle Stop Accidents.

AUTODEFENSA FEMINISTA 
(12-25 ANYS) 
Dimecres, de 17.30 a 19 h         
Del 4 de maig al 8 de juny
Taller no mixte que pretén crear 
un espai d’aprenentatge pràctic 
on compartir eines i recursos 
per potenciar l’autoconfiança, 
així com la seguretat física i 
emocional davant d’una possi-
ble agressió. 
A càrrec de Carme Duran

 
MULTIESPORT & ESPAI 
RELACIONAL (12-21 ANYS)
Dijous, de 17 a 20 h              
Del 28 d’abril al 16 de juny
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.

REPTE DE CONEIXEMENT
Divendres, a partir de les 19 h 
Del 29 d’abril al 17 de juny
Repte a Instagram, on posarem 
a prova els nostres coneixe-
ments, sobre una temàtica con-
creta i diferent cada setmana.

CINEFÒRUM AMBIENTAL
Dimarts 7 de juny, a les 18 h
Projecció i col·loqui del docu-
mental “Un océano de plástico” 
amb el grup de joves de les 
Planes 

ESPAI MULTIMÈDIA

VINE I PREGUNTA!
Dijous de 17.30 a 19.30 h
Servei d’assessorament indi-
vidualitzat per el foment de les 
tecnologies informàtiques amb 
l’objectiu de reduir l’escletxa 
digital. Podeu trucar per dema-
nar cita al 93 205 40 09 o per 
correu electrònic a
multimedia@cclelectric.com
 

Espai de trobada per a joves a partir de 12 anys amb la voluntat de 
crear un espai associatiu i autogestionat entre els joves del barri.
Totes les activitats són gratuïtes. Imprescindible inscripció prèvia.  
Podeu trobar més informació al web del centre, per telèfon al 93 205 
40 09 de dilluns a divendres a partir de les 16 h o escriure un correu a 
coordinacio@cclelectric.com o al whatsapp del centre al 662 211 287

ESPAI JOVE                                                                                                                                     
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CÀPSULES FORMATIVES

APLICACIONS PER A         
ESTUDIANTS
Dimarts 10 de maig, de 18 a 19 h
Veurem diverses aplicacions o 
eines online que ens poden arri-
bar a facilitar la nostra organitza-
ció amb els estudis, els horaris, 
les avaluacions, etc.
Activitat adreçada a joves d’entre 
14 a 25 anys.

TAST DE ROBÒTICA AMB 
RACONS 
Dilluns 16 de maig, de 17 a 19 h
Farem un taller dividit per racons 
on podrem fer una primera apro-
ximació experimental al món de 
la robòtica, el muntatge i el 3D. 
Utilitzarem diversos instruments 
per tal d’entendre com funcionen 
i per a què els podem utilitzar. 
A càrrec de FAB Casa del Mig.

Activitat conjunta de l’Espai 
Multimèdia i l’Espai Infantil 
Minielèctric.

INTRODUCCIÓ A GOOGLE 
MAPS
Dimecres 25 de maig, de 18 a 19 h
Taller per a introduir Google 
Maps, una app que ens ajuda 
a manejar-nos en diferents 
entorns urbans o rurals do-
nant-nos la ubicació actual i 
ajudant-nos a moure’ns.

SERVEIS DE L’ELÈCTRIC                                                                                                                                      

PROJECTES AL BARRI                                                                                                                                     

BANC DEL TEMPS DE LES 
PLANES 
El Banc del Temps és una xarxa 
de persones que es coordinen 
voluntàriament per oferir el seu 
temps a canvi de temps. Tots i 
totes podem participar d’aquest 
projecte. Més informació a 
cclelectric@cclelectric.com

ENTITATS A L’ELÈCTRIC                                                                                                                                    

ASSOCIACIÓ DE GENT 
GRAN DE LES PLANES 
Espai relacional adreçat a gent 
gran. Trobades tots els dime-
cres de 16.30 a 18.30 h. Per 
més informació adreceu-vos al 
centre cívic. 

ALTRES SERVEIS                                                                                                                                     

CESSIÓ D’ESPAIS 
El centre cívic té disponibles els 
seus espais per a entitats, par-
ticulars i col·lectius del territori. 
cclelectric@cclelectric.com  

ESPAI D’ART.                       
SERVEI D’EXPOSICIONS 
Si tens un projecte expositiu i 
necessites espai per exposar 
envia’ns la proposta a
cclelectric@cclelectric.com 

PROPOSA’NS 

Vols oferir un taller, un espec-
tacle o un concert? Envia’ns 
la teva proposta cultural a 
cclelectric@cclelectric.com
 

BARCELONA WI-FI  

Xarxa lliure d’accés a internet 
per a la ciutadania.
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CALENDARI

ABRIL

Del 25 d’abril 
al 16 de maig Stop Accidents Exposició Públic general

Dimecres 20 17 h Fem una història 
conjunta Taller Mini-Elèctric

Divendres 22 11.30 h Sempre quan
acabo dic... Espectacle Escoles del 

barri

Dilluns 25 17.30 h Inici Tennis Taula Activitat Joves

Dimecres 27 17 h Stop Accidents Xerrada Públic general 

Dijous 28 17 h Culleretes,
culleres i cullerots Taller Mini-Elèctric

Dijous 28 17 h Inici Multiesport & Espai 
Relacional Activitat Joves

Divendres 29 18 h Oscar Martínez
“Finding Answers” Concert Públic general

Divendres 29 19 h Repte de coneixement Activitat digital Joves

MAIG

Fins el 16 de 
maig Stop Accidents Exposició Públic general

Del 23 de maig 
al 20 de juny  

Igualtat de gènere i 
ODS Exposició Públic general

Dimarts 3 18 h Trivial seguretat vial Activitat Joves

Dimarts 3, 10 
i 31 17 h Juguem al Bosc Activitat Mini-Elèctric

Dimecres 4 17.30 h Inici Autodefensa 
feminista Taller trimestral Joves (Dona)

Dimarts 10 18 h Aplicacions per a 
estudiants

Capsules 
formatives

Multimèdia i 
Joves

Dimecres 4 
i 11 17 h Culleretes, culleres, i 

cullerots Taller Mini-Elèctric

Dissabte 7 10 h La Barcelona de 
Picasso Itinerari Públic general

Dilluns 16 17 h Tast de robòtica amb 
racons Taller Mini-Elèctric i 

Multimèdia 

Divendres 20 17.30 h X Festa Infantil de la 
Primavera

Activitat 
conjunta dels 
equipaments de 
muntanya

Infants i 
Famílies

Dimarts 24 i 
dimecres 25 17 h Aprenem a fer ventalls Activitat infantil Mini-Elèctric

Dimecres 25 18 h Introducció a Google 
Maps

Capsules 
formatives Multimèdia

Divendres 27 18 h Nuri Total “Ay Madre” Concert Públic general

Dissabte 28 10.30 h
Visitem l’Hort de la 
coberta del Mercat Vall 
d’Hebrón

Itinerari Públic general
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CALENDARI

JUNY

Fins el 20 de 
juny  

Igualtat de gènere i 
ODS Exposició Públic general

Dimecres 1 17 h Bombes de vida Taller Mini-Elèctric 

Dissabte 4 9.30 h
Paisatges amb sabor 
d’aquí: un hort prop 
d’un bosc de ribera

Itinerari Públic general

Dimarts 7 18 h “Un océano de 
plástico” Cinefòrum Joves

Dimarts i 
dimecres
7, 8, 21 i 22

17 h Fanalets de Sant Joan Taller Mini-Elèctric

Dijous 9 17 h Un pessic de la història 
de les Planes Visita Públic general

Divendres 10 17.30 h La Mama dels arbres Espectacle Familiar

Dilluns 13 18 h XI Torneig Tennis taula Activitat Joves

Dimarts 14 i 28 17 h Juguem al Bosc Activitat Mini-Elèctric

Dimecres 15 
i 29 17 h Culleretes, culleres, i 

cullerots Taller Mini-Elèctric

Dimecres 15 17 h Millor prevenir que 
apagar Xerrada Gent gran

Públic general

Dijous 16 17.30 h
Dona a la teva criatura 
100 oportunitats en lloc 
de dos

Xerrada-taller Famílies

Dimecres 29 17 h
La importància de 
mantenir-se actiu a la 
3ª edat

Xerrada Gent gran



16

MAPA

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

      instagram.com/cc_lelectric

      facebook.com/cclelectric

      twitter.com/cclelectric   

      S1, S2: Les Planes

           118 i 128                                                        

A 15 minuts de la plaça Catalunya!

Dilluns i dijous, de 10 a 14 h  · Dilluns a dissabte, de 16 a 21 h

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 

L’ELÈCTRIC
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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


