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Renovacions de les places: del 20 al 26 de març
Inscripcions: a partir del 27 de març
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 8 h a
https://cclelectric.inscripcionscc.com  

Data d’inici: a partir del 24 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.
Places limitades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscripcions 
per poder impartir-los. 

ACTIVITATS CULTURALS                                                                        

La reserva d’entrades a les activitats culturals es farà a partir del 27 
de març a les 10 h. 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 a partir de les 10 h. Una 
plaça per persona.

TALLERS                                                                                                                                     

Taller nou            Tallers per l’apoderament de la dona

Tallers en l’entorn de Collserola      

INSCRIPCIONS I RESERVES
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CIÈNCIES I HUMANITATS

INICIACIÓ A LA BOTÀNICA
Dimarts, de 17.30 a 19.30 h 
del 25 d’abril al 16 de maig                 
(4 sessions) Preu: 26,81 €
Taller d’iniciació a la identificació 
de les espècies i famílies botà-
niques més representatives dels 
ambients naturals de Collserola, 
com ara les espècies típiques 
d’alzinar amb marfull, les estepes, 
les ginestes, els pins o espècies 
de ribera. 
Tallerista: Pilar Herrero          
d’Argelaga Serveis ambiental 
i coorganitzat amb el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de 
Collserola. 

 

HISTÒRIA DE BARCELONA A 
PEU DE CARRER – PART V
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h 
del 25 d’abril al 23 de maig                  
(5 sessions) Preu: 33,52 €
En aquesta darrera edició d’His-
tòria de Barcelona a peu de carrer 
visitarem cinc dels espais més 
emblemàtics de la ciutat comtal.  
El pagament de les entrades per 
accedir a aquests espais va a càr-
rec de les persones participants.   
Tallerista: Meritxell Carreres, 
d’AdaptamBCN

RECURSOS

COLLSEROLA A VISTA 
D’OCELL. INTRODUCCIÓ  
A L’ORNITOLOGIA
Dimecres, de 17 a 19 h del 3                 
al 31 de maig (5 sessions)            
Preu: 33,52 € 
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 
aprofitant les dates on mostren 
el màxim d’activitat de cant, 
tornant-se més detectables. En 
aquest taller descobrirem què són 
els ocells, quines eines tenim per 
identificar-los i com estudiar-los. 
Es recomana portar prismàtics.
Tallerista: Sergi Sales

 
LA MEMÒRIA. UNA              
CAPACITAT PER CUIDAR
Dimarts, de 17 a 18 h del 
25 d’abril al 13 de juny                       
(8 sessions) Preu: 26,81 €
Treballarem tècniques i recursos 
per potenciar la memòria i millorar 
la qualitat de vida.
Tallerista: a determinar
  

GUITARRA CONTINUACIÓ
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h                                         
25 d’abril al 13 de juny                         
(8 sessions) Preu: 33,52 €
Taller de guitarra espanyola on 
continuarem treballant concep-
tes com l’harmonia o la forma-
ció 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.  
Taller adreçat a persones amb 
nivell d’iniciació. 
Tallerista: Marcos Rodríguez

TALLERS CULTURALS

TALLERS PER A PÚBLIC GENERAL
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SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

CONEIXEM COLLSEROLA. 
SENDERISME I NATURA A 
PROP DE CASA
Dijous, de 10 a 13 h del 4 
al 25 de maig (4 sessions)                 
Preu: 40,22 € 
Vols descobrir els secrets que 
amaga la serralada de Collserola? 
Caminarem per camins marcats, 
pistes i corriols, tot descobrint 
fonts, masies, boscos... a un 
ritme tranquil i amb l’ajut de les 
apps de guiatge del teu mòbil. 
Tallerista: Rafa López

MARXA NÒRDICA PER 
COLLSEROLA
Dilluns, de 16.30 a 18.30 h 
del 24 d’abril al 19 de juny                  
(7 sessions) Preu: 46,92 €
La marxa nòrdica és una activitat 
que permet millorar la 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 lesPlanes, el Tibi-
dabo i Vallvidrera, serà l’escenari 
perfecte per gaudir d’aquestes 
sortides un entorn proper i únic. 
Els bastons van a càrrec de les 
persones inscrites.
Tallerista: Sergi Garcia – 
Bendhora

PILATES 
GRUP 1                                       
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h. 
Del 17 d’abril al 19 de juny                  
(8 sessions) Preu: 26,81 €                                              
GRUP 2                                                  
Dilluns, de 19 a 20.30 h.               
Del 17 d’abril al 19 de juny          
(8 sessions) Preu: 40,22 €
Tallerista: Laura Jardí

 
EXPRESSIÓ

VINE I BALLA!  ESPECIAL 
BALL D’ENVELAT
Dissabtes, de 19 a 20.30 h 
del 29 d’abril al 10 de juny                    
(7 sessions) Preu: 35,19 €
Aquesta primavera donarem 
protagonisme als balls d’envelat i 
ens prepararem per a les revetlles 
i festes majors de l’estiu.  Estils 
com el txa-txa-txa, rumbes i 
boleros ens acompanyaran tots 
els dissabtes.  Deixa’t endur per 
la música i vine a ballar!
Tallerista: Xavi Perales

BOLLYWOOD       
Dijous, de 19 a 20.30 h 
del 27 d’abril al 15 de juny                          
(8 sessions) Preu: 40,22 €
Tallerista: Dev Kalandara Nata-
raja Dance

DANSES ORIENTALS
Dimecres, de 19.15 a 20.45 
h del 26 d’abril al 14 de juny            
(8 sessions) Preu: 40,22 €
Tallerista: Isabel Oliva Carmona

TALLERS CULTURALS
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EXPOSICIONS                                                                                          

URBANISMES POÈTICS
Del 8 al 26 de maig
Imatge i paraula, un maridatge de fotografia i poesia.
Passegem per la ciutat i transitem per espais diversos, però sovint no 
ens adonem de la quantitat de llocs i moments irrepetibles que ens 
proporciona. Trobem paisatges en constant transformació i els fem 
nostres a mesura que els fotografiem, els comentem i compartim amb 
les amistats. Llavors, esdevenim protagonistes i erudits de les imatges. 
A càrrec d’Elisenda Puig i Salvador i Quim Llop i Causi

Activitat complementària:
Presentació i recital
Divendres 12 de maig, a les 18 h
Inauguració de l’exposició amb 
la lectura dels poemes a càrrec 
d’Elisenda Puig i Salvador (auto-
ra) i narrativa de les fotografies 
a càrrec de Quim Llop i Causi 
(fotògraf).

 
ELS LÍQUENS, UN MÓN EN MINIATURA
Del 29 de maig al 17 de juny
Els líquens són molt sensibles als canvis en el medi, en trobem a 
les zones urbanes, a les selves, a l’alta muntanya, sobre roques, a 
l’escorça dels arbres o a les teu-
lades. A Collserola n’hi ha una 
bona varietat, els estudis fets 
fins ara constaten l’existència de 
129 espècies de líquens, de les 
quals 14 són raríssimes. 
A càrrec del CDRE, Centre 
de Documentació i Recursos 
Educatius del Consorci del parc 
natural de la Serra de Collserola.  

PROGRAMACIÓ CULTURAL                

Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia en línia a 
https://cclelectric.inscripcionscc.com/ o per telèfon al 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: 

CONFERÈNCIES I XERRADES                                                                                          

EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS
Dimecres 26 d’abril, a les 17 h
En aquesta xerrada donarem consells bàsics sobre els medicaments, 
què són, quines vies d’administració existeixen, que llegim en un envàs 

       Activitats per a famílies
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PROGRAMACIÓ CULTURAL                

SCENICS                                                                                                                                               

TEATRE VIU                                                                          
L’INTI I ALTRES CONTES INDIS 
Dimecres 19 d’abril a les 17.30 h                                                       
Conta contes amb titelles i teatre de taula
A Poble Estel·lar viuen diferents 
personatges com l’Inti, la filla del 
Sol, que ha tingut una gran idea, 
que passarà? O els Indis que te-
nen un enigma a resoldre, o po-
dran fer? 
A càrrec de Ruth Carus Jiménez 
amb motiu de la celebració del 
dia de Sant Jordi. 
 

de medicació, informació de pros-
pectes i conservació de la medi-
cació entre altres temes que ens 
ajudaran a fer-ne un millor ús.  
A càrrec de Fidel Rosselló dins del 
programa d’educació sanitària a la 
gent gran (PESGG)  

LA COMUNICACIÓ ASSERTIVA
Dijous 4 de maig, de 17 a 19 h
Taller amb representacions de situacions familiars adreçat a mare, pares 
i/o figures que exerceixin el rol parental que tenen adolescents entre els 
12 i els 20 anys. 
Aprendrem i practicarem pautes per afavorir l’assertivitat i comunicar 
les nostres demandes d’una forma clara, respectant els altres i a nos-
altres mateixos.
A càrrec de SAIF Centre per a famílies amb adolescents

 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS                                                   
LES FACTURES DE LA LLUM
Dimecres 31 de maig, a les 17 h
L’electricitat, com l’aigua i el gas, és considerada un dels serveis bàsics 
de les persones: és necessària i essencial per a la vida quotidiana i té 
un ús generalitzat. Malauradament, cada any és un dels sectors que 
més consultes i reclamacions presenten per part de les persones con-
sumidores.
A càrrec l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores 
(OMIC) de l’Ajuntament de Barcelona i el departament de promoció de 
les persones grans

TELÈFON MÒBIL I APLICACIONS ÚTILS
Dimecres 14 de juny, a les 17 h
Tens mòbil des de fa anys, però, no saps treure-li tot el partit possible? 
En aquesta xerrada formativa aprendrem com fer la nostra vida més fàcil 
gràcies a diferents aplicacions I funcionalitats del mòbil. 
A càrrec de l’Espai Multimèdia del CC l’Elèctric
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DUETS
Divendres 5 de maig, a les 19 h                                                               
Concert 
Giovanni Ghizzani al piano i Cata-
lina Cacho a la veu, reinterpreten 
els clàssics del jazz tradicional 
d’una forma molt íntima i personal.  
A càrrec de Giovanni Ghizzani i 
Catalina Cacho

 
CATERINA
Divendres 19 de maig a les 19 h                                                            
Teatre íntim a través del llenguatge dels titelles i el gest
Caterina arriba a la plaça arrossegant una maleta molt pesada. Avui, 
per fi ha decidit fer el pas i desfer-se del seu passat, els seus records, 
la seva història.  L’obra s’endinsa en la força que tenen els objectes 
per construir la memòria i per ser la resistència del passat en un món 
incomprensible. Tanmateix, tracta 
la vellesa i la pèrdua de visió lliga-
da amb la capacitat de percebre 
el món a través d’altres sentits.
A càrrec de la companyia La 
Dona Calba. Amb la col·
laboració de l’Institut del Teatre, 
el Solar de la Puri, l’Ateneu Coo-
peratiu La Base i Can Batlló. 

 
HISTÒRIA D’UNA DEIXALLA
Divendres 2 de juny, a les 17.30 h                                                         
Clown
Història d’una deixalla explica la lluita d’una joguina que es nega a ac-
ceptar un destí manipulat per les lleis del mercat i que la condemna a 
convertir-se en deixalla. Una crida a la necessitat de preservar el medi 
ambient que a través de l’humor 
es posen de manifest valors com 
la consciència ecològica, la lliber-
tat i el respecte.
A càrrec d’Helena Codó de la 
companyia En Clau de Clown. 
Activitat inclosa en el Cicle de 
l’agricultura sostenible impulsat pel 
Districte de Sarrià· Sant Gervasi. 

PROGRAMACIÓ CULTURAL                

VISITES I ITINERARIS                                                                                                                                       

Inscripcions a partir del 27 de març. 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.  Places limitades. Cal inscripció prèvia.

EN DEFENSA PRÒPIA: VERDAGUER CONTRA LA CENSURA
Dissabte 22 d’abril, a les 11 h  
Un recorregut per visitar l’obra de Verdaguer a partir de la seva con-
frontació amb el poder i la lluita contra la calúmnia i la censura.
A càrrec de MUBHA Vil.la Joana Casa Verdaguer de la Literatura.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL                

LA BANDA OBAGA I SOLANA DE COLLSEROLA 
Dissabte 6 de maig, a les 10 h
Un recorregut des de Vallvidrera superior que ens durà per la part 
obaga de la serralada i fins al cim 
de Sant Pere Màrtir.  Cal dur roba 
còmoda i calçat adequat. Activi-
tat que requereix un esforç mitjà.
A càrrec de Rafa López Martin, 
biòleg, escriptor i divulgador 
científic. Activitat compartida 
amb el CC Vallvidrera Vázquez·
Montalban.  

COLLSEROLA DES DE LES ALÇADES
Divendres 12 de maig, a les 11 h 
La serralada de Collserola és una gran àrea verda periurbana i un 
aparador per gaudir d’unes vistes privilegiades de les ciutats que l’en-
volten. Us convidem a visitar Barcelona des d’un altre punt de vista.
A càrrec del CC L’Elèctric. 
 

MODERNISME AL PARC DE COLLSEROLA
Dissabte 20 de maig, a les 9.30 h
Excursió guiada per edificis i fonts modernistes de Collserola per co-
nèixer el patrimoni històric-arquitectònic resultant del gran fenomen 
urbanístic que experimenta la serra de Collserola a la fi del segle XIX 
i principis del XX. 
A càrrec de Bruno Laso Gálvez, arqueòleg i guia turístic.
En motiu del Dia Europeu dels Parcs. Activitat en col·laboració amb 
el Parc de Collserola, el centre cívic Vallvidrera –Vázquez Montalbán 
i el casal de barri Can Rectoret.

LES LIBÈL·LULES I ELS ESPIADIMONIS DE LA RIERADA
Dijous 8 de juny, a les 9.30 h 
Recorregut naturalístic per conèixer els habitants de la rierada, els es-
piadimonis i les libèl·lules, fàcils de veure, però difícils de fotografiar.  
Al llarg de recorregut podrem veure barbs cua-roigs (el peix autòcton 
de Collserola) i amb molta sort, alguna serp d’aigua.  
A càrrec de Rafa López Martin, biòleg, escriptor i divulgador científic. 
Activitat compartida amb el CC Vallvidrera Vázquez·Montalban.  

UNA MIRADA ALS ANTICS AJUNTAMENTS DELS POBLES 
AGREGATS A BARCELONA
Divendres 9 de juny a les 10.30 h
Recorregut pels antics ajuntaments de les poblacions agregades a 
Barcelona, Santa Creu  d’Olorda, Vallvidrera, Sarrià i Sant Gervasi de 
Cassoles, descobrirem on estaven ubicades les antigues cases de la 
vila, quin ús en tenen actualment 
alhora que fem valdre la funció 
d’aquests equipaments per pre-
servar la memòria i el patrimoni 
documental.  
A càrrec de l’arxiu municipal de 
Sarrià · Sant Gervasi amb motiu 
de la setmana internacional dels 
arxius.  
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SERVEIS DE L’ELÈCTRIC                                                                                                                                       

ACTIVITATS FAMILIARS

XI FESTA INFANTIL DE LA 
PRIMAVERA 
Divendres 12 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 festa de la primavera. Us 
esperem! 
Maquillatge màgic
Pintarem la cara amb una màs-
cara personalitzada per a cada 
infant amb motius primaverals 
com flors, arcs de Sant Martí, 
animals o fades. 
A càrrec de Ruth Carus Jiménez

TALLERS 

MURAL MINIELÈCTRIC
De l’11 al 14 d’abril,                     
de 17.30 a 19 h
Aquesta primavera farem un 
mural conjunt. Fent servir pin-
zells, branques, fulles, pedres 
o fins i tot les pròpies mans, 
experimentarem amb colors, 
textures i crearem una obra 
d’art que exposarem al centre.

PER LLEPAR-NOS ELS DITS 
Dilluns 17 d’abril, 15 de maig i 
12 de juny, de 17 a 19 h
Espai on joves i infants s’ajunta-
ran per donar via lliure a la seva 
imaginació creant receptes 
innovadores i divertides. 

ELÈC-CIRC
Dimarts 18 i 25 abril,                  
de 17.30 a 19 h
El circ ens ensenya valors 
com la cooperació, el treball 
en equip, l’autosuperació, les 
autocures i l’autoconfiança. Us 
convidem a descobrir el vostre 
cos amb malabars, monocicle i 
activitats de circ de tota mena. 
A càrrec de Natàlia Tudela de 
la companyia Manos de Fuego 
amb motiu del dia internacional 
del circ. 

 

TEATRE DE TITELLES
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h 
del 26 d’abril al 24 de maig
Crearem un conte per a cada 
nen i nena, un escenari amb 
molts arquetips perquè puguin 
gaudir de la seva titella i jugar 
amb les altres amb expressió 
simbòlica. 
A càrrec de Ruth Carus Jiménez

JUGUEM AL BOSC 
Dimarts, del 2 al 30 de maig,    
a les 17 h 
Gaudirem d’anar per l’entorn 
del centre cívic tot jugant a jocs 
populars.

Espai lúdic per infants de 4 a 12 anys, on poden gaudir de jocs, ac-
tivitats 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                                                                                                                                      
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SERVEIS DE L’ELÈCTRIC                                                                                                                                      

TRIVIAL DIGITAL
Dilluns 22 de maig,                    
de 17.30 a 19 h
Amb l’ajuda de l’aplicació 
Kahoot i unes tauletes digitals, 
respondrem per equips a una 
sèrie de preguntes sobre dife-
rents temes. 
Activitat conjunta amb espai 
multimèdia.   

ORIGAMI PRIMAVERAL
Dimecres 31 de maig i 7 de 
juny, de 17.30 a 19 h
En aquesta activitat aprendrem 
algunes figures bàsiques tot tre-
ballant les virtuts de la paciència 
i la creativitat.

EINES TIC PER CREAR UN 
HORT A CASA
Dimarts 6 de juny,                      
de les 17.30 a 19 h
Vols conrear els teus propis 
aliments sense necessitat 
de sortir de casa? En aques-
ta càpsula veurem algunes 
d’aquestes eines i provarem 
com funcionen. 
Activitat conjunta amb el servei 
multimèdia.

 
ENDINSEM-NOS EN LA 
NATURA 
Dimecres 14 de juny,                 
de 17 a 19 h 
En aquesta tarda tan especial, 
sortirem al bosc on acomplirem 
diferents activitats de caràcter 
sostenible i de connexió amb 
la natura. 
Activitat conjunta amb l’espai 
jove. 

Espai de trobada per a joves a partir de 12 anys amb la voluntat de crear 
un espai associatiu i autogestionat pels joves del barri. Totes les activitats 
són gratuïtes i cal 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                                                                                                                                             

ACTIVITATS I TALLERS            

MOSTRA DE LLIBRES
Del 17 d’abril al 24 d’abril
No saps què llegir aquest Sant 
Jordi? Aquest any en exclusiva, et 
portem les nostres recomanaci-
ons. Durant una setmana trobaràs 
propostes interessants per llegir. 

REPTE DE CONEIXEMENT 
Els divendres,                                
a partir de les 19.30 h                                                
Del 14 d’abril al 30 de juny

Repte a Instagram, on posarem 
a prova els nostres coneixe-
ments, sobre una temàtica con-
creta i diferent cada setmana. 

TARDA DE NAGINATA
Divendres 21 abril,                     
de 17.30 a 19 h 
Una tarda energètica i d’acció. 
Amb els ensenyaments del mes-
tre Leandro Pereira, aprendrem 
tècniques i moviments, tot enfor-
tint el cos, la ment i l’esperit. 
A càrrec de Leandro Pereira 
de l’associació cultural Matsu 
Nihon Budo
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SERVEIS DE L’ELÈCTRIC                                                                                                                                       

ESPAI MULTIMÈDIA                                                                                                                                       

AUTOSERVEI
De dilluns a divendres de 17 a 19 h
Espai on es pot fer ús dels ordi-
nadors i dispositius dels quals el 
centre disposa. A l’espai multimè-
dia s’ofereix un servei d’assesso-
rament en l’ús de les tecnologies 
de la informació on s’atenen les 
consultes relacionades amb la 
cerca d’informació a internet, el 
correu electrònic, l’elaboració de 
documents escrits, fulls de càlcul, 
retoc d’imatges entre d’altres.

VINE I PREGUNTA!
Dijous de 17 a 19 h
Tens problemes d’espai al teu 
mòbil i no saps què fer? Vols 
passar fotografies del mòbil a 
l’ordinador?
Si no te’n surts amb aquests i 
altres dubtes, passa per l’espai 
multimèdia i te’ls resoldrem. 
Demana cita al 662 211 287 
(WhatsApp) o a
multimedia@cclelectric.com 

 
TOT SOBRE TIKTOK
Dilluns 24 d’abril,                       
de 17.30 a 19 h
Saps com funciona TikTok? 
Saps buscar el contingut que 
t’agrada i crear tik-toks atractius 
i amb ganxo? Vine i descobreix 
tots els secrets i trucs que guar-
da aquesta xarxa social. 
Activitat conjunta amb el servei 
de multimèdia.

 
TEATRE JOVE 
Divendres, de 17.30 a 18.30 h            
del 5 de maig al 16 de juny
Introducció al teatre adreçat a 
joves d’entre 12 a 17 anys. 
Construint en col·lectiu un espai 
còmode i agradable on treballar, 
aprendrem diferents tècniques 
d’actuació i interpretació, tot relaci-
onant-se en una experiència que 
promet diversió i autoconeixement.
A càrrec Pau Jiménez

ESPAI RELACIONAL

MULTIESPORT & ESPAI 
RELACIONAL 2.0 (12-21) 
Els dijous de 17 a 20 h             
Del 13 d’abril al 29 de juny 
Espai on podrem practicar diver-
sos esports, però també dur a 
terme activitats lúdiques i cultu-
rals. A més els 4 dijous de maig 
comptarem amb la participació 
d’un monitor expert en esports.
Amb la col·laboració de les 
educadores de carrer de Sarrià 
– Sant Gervasi. 

TARDES DE JOCS (12-21)
De dilluns a divendres                                               
de 17 a 19 h                               
Del 10 d’abril al 30 de juny
Des de jocs de taula fins a ping-
pong, passant pels dards, la 
pintura o les cartes. L’objectiu és 
passar-ho bé i relacionar-se tot 
jugant, fent activitats diferents 
segons cada tarda i creant un punt 
de trobada per tota mena de joves. 

ESPAI D’ESTUDI I               
LECTURA
De dilluns a divendres                          
de 16 a 20.30 h                                                        
Del 10 d’abril al 30 de juny
Espai obert a tothom on 
estudiar, fer els deures o llegir 
tranquil·lament. Es proporcio-
nen diferents suports materials 
o multimèdia en cas de ser 
necessaris. El silenci és una part 
essencial d’aquesta activitat.
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SERVEIS DE L’ELÈCTRIC                                                                                                                                       

XARXA D’ACCIÓ COMUNI-
TÀRIA DE LES PLANES  
Espai de trobada d’entitats, veïns 
i veïnes i serveis públics per tal de 
donar respostes col·lectives a les 
activitats que s’organitzen al barri 
amb l’objectiu d’una participació 
més activa. Més informació a:
cclelectric@cclelectric.com 

SANT JORDI A LES PLANES
Divendres 21 d’abril, a les 11 h
Per Sant Jordi ens ajuntem amb 
l’escola Mare de Déu del Roser. 
Música, contes i gresca en aquest 
matí màgic i ple de contes. 
Activitat conjunta amb l’escola 
Mare de Déu del Roser de les 
Planes.

ENRIQUETA SENSEPOR.
TRIA LA TEVA AVENTURA.  
Ens trobem davant d’un gran 
llibre, una misteriosa capsa de 
tresors i una senyora sense por 
que no recorda molt bé la història 
que ens vol explicar.   

Conte-joc interactiu en el qual 
veurem que les decisions que es 
van prenent tenen conseqüències. 
A càrrec de Menta i Xocolata.

GIMCANA JOVE

7 A DESCOBRIR
Del 24 d’abril al 5 de maig de 
16 a 20 h
Inscripcions de l’11 al 23 d’abril 
a qualsevol centre participant i el 
Punt d’Informació Jove.
Gimcana per descobrir els set 
espais joves del districte. Per 
participar de l’activitat del CC 
l’Elèctric passa’t a preguntar. Els 
equips participants rebran un 
premi molt especial.

ACTE CENTRAL
Divendres 5 de maig de 17 a 20 h 
a l’espai jove de Casa Sagnier
Per acabar la gimcana de 7 a 
descobrir, ens reunim a Casa 
Sagnier per celebrar una festa. 
Música, menjar i beguda, jocs... 
Activitat conjunta amb els altres 
espais joves del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi.

ENTITATS A L’ELÈCTRIC                                                                                                                                       

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, 
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.

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. 

TALLER DE MUSICOTERÀ-
PIA PER A GENT GRAN  
Dijous, de 16.30 a 18 h                 
del 18 de maig al 8 de juny 
Taller per treballar les emocions 
a través de la música. Gratuït i 
adreçat a persones majors de 
65 anys. 
A càrrec de Creu Roja Catalunya

PROJECTES AL BARRI                                                                                                                                        
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CALENDARI

ABRIL

De l’11 al 14 
d’abril Mural MiniElèctric Taller Públic infantil

Del 17 al 24 
d’abril Mostra de llibres Activitat Públic jove

Tots els         
divendres 20 h Reptes de coneixement Activitat Públic virtual

Tots els dijous 17 h Multiesport i espai relacional Activitat Públic jove

De dilluns a 
divendres 17 h Tardes de jocs Activitat Públic jove

De dilluns a 
divendres 16 h Espai d’estudi i lectura Espai 

relacional Públic jove

Dilluns 17 17 h Per llepar-nos els dits Taller de 
cuina

Públic infantil i 
juvenil

Dimarts 18 i 25 17.30 h Elèc-circ Taller Públic infantil

Dimecres 19 17.30 h Teatre viu Teatre Públic familiar

Divendres 21 11 h Enriqueta Sensepor Activitat Públic infantil

Divendres 21 17.30 h Tarda de naginata Taller Públic jove

Dissabte 22 11 h En defensa pròpia: Verda-
guer contra la censura Visita Públic general

Dilluns 24 17.30 h Tot sobre TIKTOK Taller Públic jove

Dimecres 26 17.30 h Taller de titelles Taller Públic infantil

Dimecres 26 17 h El bon ús dels medicaments Xerrada Públic general

MAIG

Del 8 al 26 Urbanismes poètics Exposició Públic general

Del 29 de maig 
al 17 de juny

Els líquens. Un món en 
miniatura Exposició Públic general

Tots els             
divendres 20 h Reptes de coneixement Activitat Públic virtual

Tots els dijous 17 h Multiesport i espai relacional Activitat Públic jove

De dilluns a 
divendres 17 h Tardes de jocs Activitat Públic jove

De dilluns a 
divendres 16 h Espai d’estudi i lectura Espai 

relacional Públic jove

Dimarts             
del 2 al 30 17 h Juguem al bosc Activitat Públic infantil

Dimecres          
del 3 al 24  17.30 h Taller de titelles Taller Públic infantil

Dijous 4 17 h La comunicació assertiva Xerrada Públic general

Divendres 5 19 h Duets Concert Públic general

Divendres 5 17.30 h Teatre jove Taller Públic jove

Dissabte 6 10 h La banda obaga i solana de 
Collserola

Itinerari de 
natura Públic general

Divendres 12 11 h Collserola des de les 
alçades

Visita 
cultura Públic general
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CALENDARI

Divendres 12 17.30 h Festa de la primavera Activitat Públic familiar

Divendres 12 18 h Recital poètic i mostra 
fotografica Inauguració Públic general

Dilluns 15 17 h Per llepar-nos els dits Taller de cuina Públic infantil i 
juvenil

Divendres 19 19 h Catalina Teatre Públic general

Dissabte 20 9.30 h Modernisme al parc de 
Collserola

Itinerari de 
natura Públic general

Dilluns 22 17.30 h Trivial digital Taller Públic infantil

Dimecres 31 17.30 h Origami primaveral Taller Públic infantil

Dimecres 31 17 h
Subministraments 
bàsics - Les factures 
de la llum

Xerrada Públic general

JUNY

Del 29 de maig 
al 17 de juny

Els líquens. Un món en 
miniatura Exposició Públic general

Tots els              
divendres 20 h Reptes de coneixement Activitat Públic virtual

Tots els dijous 17 h Multiesport i espai 
relacional Activitat Públic jove

De dilluns a 
divendres 17 h Tardes de jocs Activitat Públic jove

De dilluns a 
divendres 16 h Espai d’estudi i lectura Espai relacional Públic jove

Divendres 2 17.30 h Història d’una deixalla Teatre Públic familiar

Dimarts 6 17.30 h Eines TIC per crear un 
hort a casa Taller Públic infantil

Dimecres 7 17.30 h Origami primaveral Taller Públic infantil

Dijous 8 9.30 h
Les libèl·lules i els 
espiadimonis de la 
rierada

Itinerari de 
natura Públic general

Divendres 9 10.30 h

Una mirada als 
antics ajuntaments 
dels pobles agregats a 
Barcelona

Visita cultural Públic general

Dilluns 12 17 h Per llepar-nos els dits Taller Públic infantil

Dimecres 14 17 h Endinsem-nos en la 
natura

Sortida a la 
natura

Públic infantil 
i jove

Dimecres 14 17 h Telèfon mòbil i 
aplicacions útils Taller Públic general
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MAPA

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

      instagram.com/cc_lelectric

      facebook.com/cclelectric

      twitter.com/cclelectric   

      S1, S2: Les Planes

           118 i 128                                                        

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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PL.
MAJOR

DEL
RECTORET

S1, S2
LES PLANES

118-128

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

Aquí es fa cultura
i som molt a prop ! 

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L. 


