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Serveis: • Informació i acollida • Assessorament a grups i
associacions • Cessió i lloguer d’espais • Espai kanalla • Servei
d’exposicions • Punts d’accés públic a Internet • Espai de relació
• Bar cafeteria • Punt Nadó
Centre Cívic Can Bassa: Plaça de Joan Oliver, 1
canbassa@centrescivics.granollers.cat Horari d’atenció: de dilluns
a dijous, de 16 h a 21 h i divendres, de 17 h a 21 h

Serveis: • Informació i acollida • Assessorament a grups i associacions • Cessió i lloguer d’espais • Espai kanalla • Punts d’accés
públic a Internet • Espai de relació • Bar cafeteria • Punt Nadó
Centre Cívic Can Gili: Camí Vell de Lliçà d’Amunt, 1
cangili@centrescivics.granollers.cat Horari d’atenció: de dilluns a
dijous, de 16 h a 21 h i divendres, de 17 h a 21 h

Serveis: • Informació i acollida • Assessorament a grups i associacions • Cessió i lloguer d’espais • Punts d’accés públic a Internet
• Espai de relació • Punt Nadó
Centre Cívic Palou: Passeig del Doctor Fàbregas, s/n
palou@centrescivics.granollers.cat Horari d’atenció: de dilluns a
dijous, de 16 h a 21 h i divendres, de 17 h a 21 h

Serveis: • Informació i acollida • Assessorament a grups i associacions • Cessió i lloguer d’espais • Punts d’accés públic a Internet •
Espai de relació • Punt Nadó
Centre Cívic Jaume Oller: C. de la Mare de Déu de Montserrat, 47
jaumeoller@centrescivics.granollers.cat Horari d’atenció: de
dilluns a dijous, de 16 h a 21 h i divendres, de 17 h a 21 h
Serveis: • Informació i acollida • Assessorament a grups i associacions • Cessió i lloguer d’espais • Servei d’exposicions • Punts
d’accés públic a Internet • Espai de relació • Serveis Socials
d’Atenció Primària • Centre Obert Nord • Punt Nadó
Centre Cívic Nord: Carrer del Lledoner, 6
nord@centrescivics.granollers.cat Horari d’atenció: de dilluns a
dijous, de 16 h a 21 h i divendres, de 17 h a 21 h
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INFORMACIÓ I ACOLLIDA
Tot el que necessites saber sobre l’activitat de
la Xarxa de Centres Cívics de Granollers, així
com altres informacions municipals d’interès
general. T’atendrem personalment, per telèfon
o per correu electrònic.

ASSESSORAMENT A GRUPS
I ASSOCIACIONS
Tens dubtes sobre tràmits relacionats amb el
món associatiu? T’hi donem un cop de mà.
Pots demanar informació per telèfon, correu
electrònic o concertant una entrevista personal.

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS
Si necessites un espai per a la realització de
reunions, conferències, trobades, etc., la Xarxa
de Centres Cívics t’ofereix diverses possibilitats. Pregunta al taulell d’informació com has
de fer-ne la sol·licitud.

SERVEI D’EXPOSICIONS
Vols fer una exposició als centres cívics? Si
tens alguna proposta expositiva els centres
cívics de Granollers tenen un nou servei de cessió d’espais per a exposicions al Centre Cívic
Can Bassa i Nord.
Consulta en el web les condicions
del servei.

PUNTS D’ACCÉS PÚBLIC A INTERNET
Connecta’t gratuïtament a Internet des de la
Xarxa de Centres Cívics, amb el teu ordinador,
a través del Wi-Fi, o amb els ordinadors d’accés
públic que trobaràs als centres.
De dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h.

EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
(EBASP) ZONA NORD:
Conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que presenten dificultats socials de
manera temporal o permanent. Ofereixen suport
i ajuda en la recerca de solucions de les diferents problemàtiques presentades, i treballen
en la prevenció de situacions de risc.
És el punt d’accés immediat al Sistema Català
de Serveis Socials i als programes, serveis i
prestacions socials promoguts per l’Ajuntament
de Granollers. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals (educadors/
es socials, treballadors/es socials i informadors/
es). L’atenció a les persones es realitza de
forma descentralitzada i amb equipaments
propers als diversos barris de la ciutat.
C/ Lledoner, 6. Centre Cívic Lledoner
Telèfon: 93 846 60 72
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de
9.30 a 13.30 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h
Atén els barris de: Congost, Can Gili, Terra Alta,
Can Mònic, l’Hostal, Granollers Nord, Lledoner,
Ponent.

CENTRE OBERT NORD
Equipament destinat a infants i joves d’entre 6
a 14 anys, on es fan activitats lúdiques, tallers,
jocs i reforç escolar.
Centre Cívic Nord, de dilluns a divendres, de
17.15 h a 20 h. Tel. 93 846 60 72.

ESPAI KANALLA
Coneixes l’Espai Kanalla? És un espai
d’activitats lúdiques i educatives: tallers, jocs,
espai per a deures i de participació a les festes.
Si tens entre 6 i 12 anys, vine i gaudeix amb
nosaltres. T’hi esperem!
Horari (de gener a juliol de 2018):
Dilluns i dimecres: infants de 6 a 9 anys, de
17 a 19.30 h
Dimarts i dijous: infants de 10 a 12 anys, de
17 a 19.30 h
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia a partir
del 8 de gener del 2018
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Gili i Centre Cívic Can
Bassa.

ESPAI DE RELACIÓ
Espai de lliure accés, un espai cívic, de trobada
i de diàleg.

PUNT NADÓ
Necessites canviar els bolquers del teu nadó o
satisfer una demanda d’alimentació? Demanaho al personal del centre.
De dilluns a divendres, de 16 h a 21 h.

BAR CAFETERIA
Can Bassa: de dimarts a diumenge, de 10 a
13.30 h i de 16 a 20 h. Dilluns a la tarda és
obert en l’horari del centre cívic, però sense
servei de bar.
Can Gili: dilluns i dimarts, de 15 a 22 h, i de
dimecres a diumenge, de 8 a 22 h.

inscripcions

QUAN?
Del 15 de gener al 2 de
febrer de 2018
QUÈ CAL FER?
1. Adreça’t a qualsevol dels
centres cívics de Granollers
personalment o per Internet,
a l’adreça: www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions
2. Feta la preinscripció, ens
posarem en contacte amb
tu per confirmar-te la plaça i
rebràs la carta de pagament.
3. Fes el pagament (per
ingrés o transferència
bancària) a partir del moment
que s’ha emès l’avís de pagament i fes-lo arribar al Centre
Cívic en un termini màxim de
5 diesl
4. També pots fer el pagament amb targeta, en alguns
del cursos.
CAL TENIR EN COMPTE
· La plaça no es considera
ocupada fins que es presenti
el comprovant de pagament.
En cas que no s’entregui dins
el termini indicat, la plaça
quedarà vacant.
· Cal fer un càrrec individual
per a cada taller i persona.
· Una vegada efectuat el pagament, no es retornaran els
diners de la inscripció.
· El material fungible que
sigui necessari per al taller
va a càrrec de l’usuari. En la
informació de cada taller se
n’especifica l’import.
· El centre cívic es reserva el

dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants, i
el de canviar i/o suspendre
qualsevol activitat per causes
alienes a l’organització.
· El centre declina tota responsabilitat sobre el material
personal i les produccions
dels usuaris. Per aquest
motiu et demanem que no
deixis al centre cap material
de valor, ni econòmic ni personal. En cas que hi tinguis
material, l’has de retirar de
les sales o del magatzem en
acabar l’última sessió del
curs.

AGENDA D’ACTIVITATS

COM INSCRIURE’T EN UNA
ACTIVITAT DE LA XARXA
DE CENTRES CÍVICS DE
GRANOLLERS

Preus1: els preus que
s’apliquen als cursos i tallers
són preus públics aprovats
pel Ple municipal.
· 3,30 euros/h, les persones
de més de 26 anys
· 2,47 euros/h, les més joves
de 26 anys i més grans de
60 anys
Per als cursos de 14 sessions:
· 2,78 euros/h, les persones
més grans de 26 anys
· 1,85 euros/h, les més joves
de 26 anys i més grans de
60 anys
Per als cursos d’iniciació de
Cultura Digital:
· 1,44 euros/hora, les persones de més de 26 anys
· 1,13 euros/hora, les més
joves de 26 anys i les més
grans de 60 anys

1. Aquests preus i descomptes
s’apliquen en el cas de les activitats
municipals.
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activitats

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL AGENDA D’ACTIVITATS

AGENDA D’ACTIVITATS
SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
TALLER DE MEMÒRIA
I ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Estimula i exercita la memòria, l’atenció, el raonament, el càlcul, etc. Podràs adquirir estratègies per a
compensar els descuits i les dificultats per concentrarte afavorint el teu dia a dia.
Divendres, del 16 de febrer al 15 de juny de 2018, de
10 a 11 h
Preu: 44,8 euros (16 sessions)
Cost del material a càrrec dels participants
A càrrec d’Alba Parra (neuropsicòloga)
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou

HIPOPRESSIUS

Has sentit a parlar mai del mètode hipopressiu? Coneix
els beneficis d’aquesta pràctica adequada per a tot
tipus de públic, per millorar la salut a través de la
respiració i el treball abdominal.
Dilluns, del 12 de febrer al 16 d’abril de 2018, de 18
a 19 h
Preu: 26,40 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més gran de 60:
19,76 euros (8 sessions)
A càrrec de Irene Aguado
Lloc: Centre Cívic Palou
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CUIDA’T, MOU-TE I JUGA:
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

NOU

Curs adreçat a persones a partir de 55 anys,
que consisteix en sessions setmanals d’una hora
amb l’objectiu de cercar el benestar físic i la salut,
mitjançant exercicis per a la millora de la mobilitat
articular, l’equilibri, el to muscular i la coordinació. A
més, desenvoluparem les relacions socials a través de
l’activitat física i els jocs en un ambient únic, dinàmic
i divertit. Zumba, aeròbic, coordinació, punteria, agilitat, habilitats motrius bàsiques i jocs cooperatius seran
l’eix conductor d’aquesta activitat recreativa, lúdica i
saludable!
Divendres, del 16 de febrer al 22 de juny de 2018, de
19 a 20 h
A càrrec de David Parera
Preu: 40 euros (35 euros els socis de l’AV Tres Torres)
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

IOGA

La pràctica del ioga té la finalitat de retenir la vitalitat
del cos per tal de fer minvar l’oportunitat de caure malalt. Al llarg del curs coneixeràs els principis
d’aquest ioga integral: exercici adequat (asanas),
respiració adequada (pranaiames), la relaxació adequada (savasana), el pensament positiu i la meditació
(vedanta i dhyana).
Dilluns, del 12 de febrer al 4 de juny de 2018, de 19
a 20.30 h
Preu: 58,38 euros (14 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
38,85 euros (14 sessions)
A càrrec d’Anna Ortiz
Lloc: Centre Cívic Nord
Curs anual. Consulta la disponibilitat de places.
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SHAOLIN KUNGFU

És un art marcial xinès que ens ajuda a trobar
l’equilibri físic, emocional i espiritual. Autodisciplina,
salut, forma física, concentració i pau emocional.
Dimecres, del 14 de febrer al 6 de juny de 2018, de
19.30 a 21 h
Preu: 79,2 euros (16 sessions)
A càrrec de Pepe Ligero
Organització: Centre Europeu de Taitxí estil Txen
Lloc: Centre Cívic Palou

TAITXÍ

Aprofundirem dins la forma Lao Jia de l’estil Txen,
treballant les quatre forces principals i ampliant tot el
treball d’iniciació. Apte per a totes les edats i nivells.
Divendres, del 16 de febrer al 15 de juny de 2018, de
19.30 a 21 h
Preu: 78,75 euros (15 sessions)
A càrrec de Pepe Ligero
Organització: Centre europeu de tai-txi estil Txen
Lloc: Centre Cívic Palou

AUTODEFENSA PER A DONES

Curs d’autodefensa adreçat a dones.
Dimarts i dijous, del 13 de febrer al 12 d’abril de
2018, de 9.30 a 12.30 h (16 sessions)
Activitat gratuïta i amb inscripció
Organització: Centre d’Informació i Recursos per a
Dones i Policia Local
Lloc: Centre Cívic Nord
Tenen prioritat les dones que no han assistit al curs en
edicions anteriors.
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OLIS ESSENCIALS

NOU

Usos i aplicacions per millorar el benestar
Us convidem a entrar al fascinant món de les essències per millorar el nostre benestar, cuidar-nos i
sanar-nos amb les olors de la natura. Ho farem des
d’una mirada integral del cos físic, mental i emocional,
tot fent pràctica per preparar els nostres propis olis
essencials.
Dimecres, del 4 al 25 d’abril de 2018, de 18.30 a
20.30 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de
60:19,76 euros (4 sessions)
Suplement de 20 euros en concepte de material
A càrrec d’Isabel Ubach
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

MINDFULNESS

L’art de viure el present
El mindfulness, també conegut com la pràctica de
l’atenció plena, té l’origen en la fusió de conceptes
orientals amb tècniques occidentals, per viure d’una
manera més harmònica amb el nostre present i les
circumstàncies que ens envolten. Al mateix temps, ens
proporciona eines per reduir l’estrès i aconseguir calma
mental i serenitat. Et convidem a descobrir-la!
Dijous, del 15 de febrer al 12 d’abril de 2018, de 18
a 19 h
Preu: 26,40 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
19,76 euros (8 sessions)
A càrrec de Montse Carbonell
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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CREACIÓ POÈTICA

NOU

AQUAREL·LA PER A PRINCIPIANTS

NOU

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT AGENDA D’ACTIVITATS

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT
Diuen que a la vida cal plantar un arbre, tenir
un fill i escriure un llibre. Us convidem a escriure un
llibre creant des del joc. Cuinarem una dotzena de
textos: una truita de paraules rodona i gustosa. Ens
hi atrevim? El principal requisit és tenir ganes de
poetitzar la vida amb gestos senzills, quotidians: fer la
llista d’anar a comprar, escoltar música, mirar-nos al
mirall..., tot ens pot dur a escriure, a viure.
Al final del taller, s’editarà un llibre amb les creacions
de tothom.
Algunes sessions poden ser fora de l’aula.
Dilluns, del 12 de febrer al 19 de març de 2018, de
18 a 20 h
Preu: 39,60 euros (6 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60
anys: 29,64 euros (6 sessions)
Suplement de 15 euros en concepte de material
A càrrec de Núria Pujolàs
Lloc: Centre Cívic Nord

L’aquarel·la és una tècnica molt agraïda: és
immediata, s’asseca ràpidament i els materials es
poden transportar fàcilment per pintar a qualsevol lloc.
En aquest taller hi prendrem un primer contacte i en
coneixerem el llenguatge i les particularitats. Provarem
diferents tècniques i maneres d’aplicar-la per aconseguir diferents resultats. Coneixerem els materials i
aprendrem a trobar els colors nous que necessitem.
Dimarts, del 13 de febrer al 10 d’abril de 2018, de 19
a 21 h
Preu: 52,80 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60
anys: 39,52 euros (8 sessions)
Material a càrrec dels participants
A càrrec de Núria Güell
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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PINTURA SOBRE FOTOGRAFIA

NOU

En aquest curs descobriràs com acolorir a mà
fotografies mitjançant una tècnica tradicional molt
original i creativa: l’ús de les anilines. Aprendràs les
tècniques necessàries per pintar les teves pròpies fotografies a casa i dotar-les de la teva mirada artística!
(Nota: el preu inclou pinzells, anilines i les fotografies
per pintar.)
Dimarts, del 13 de febrer al 20 de març de 2018, de
19 a 21 h
Preu: 39,60 euros (6 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60
anys: 29,64 euros (6 sessions)
Suplement de 21 euros en concepte de material
A càrrec d’Esther Laudo
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

DIBUIX I PINTURA

Tothom sap dibuixar! Si tens ganes de perdre la por al
paper en blanc i desmuntar creences que et limiten la
creativitat, aquest és el teu taller. Viurem el dibuix i
la pintura com un canal d’expressió i un joc constant,
des d’on aprendrem diferents tècniques i adquirirem
nous recursos. Alhora prendrem consciencia del poder
d’aquesta eina de transformació, que ens parla constantment de connexions, vincles i formes de relacionarnos.
Dilluns, del 12 de febrer al 4 de juny de 2018, de 19
a 21 h
Preu:70 euros (14 sessions)
Cost del material a càrrec dels participants
A càrrec d’Anna Obón
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou
Curs anual subjecte a disponibilitat de places

20

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT AGENDA D’ACTIVITATS

TALLER DE PINTURA

La pintura pot servir com a mètode per alliberar
tensions, és un espai per a un mateix i de relació amb
altres persones. En aquest taller cadascú aprofundirà
en el seu projecte: un quadre.
Es treballarà especialment la tècnica pictòrica de l’oli
i se n’introduiran de noves. A través de la pintura,
entrarem al món del color, la taca i el traç de les pinzellades, i anirem adquirint recursos per plasmar allò que
volem transmetre.
Dijous, del 15 de febrer al 7 de juny de 2018, de 16
a 18 h
Preu: 80 euros (16 sessions)
Cost del material a càrrec dels participants
A càrrec d’Anna Obón
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou
Curs anual subjecte a disponibilitat de places

VITRALLS

Utilitzem el vidre i la tècnica Tiffany per desenvolupar
la creativitat artística que tots tenim. Aprenem a tallar
i polir el vidre, i fem petites interpretacions de pintures
amb vidre, quadres, caixes, làmpades... I podem dissenyar les nostres pròpies peces.
Dimarts, del 13 de febrer al 5 de juny de 2018, de
17.30 a 20.30 h
Preu: 112, 50 euros (15 sessions)
Cost del material a càrrec dels participants
A càrrec de Núria Cladellas
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou
Curs anual subjecte a disponibilitat de places
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PUNTES DE COIXÍ

Dimecres, del 14 de febrer al 30 de maig de 2018, de
16 a 18 h
Preu: 75 euros (15 sessions)
A càrrec d’Antonia Adrián
Cost del material a càrrec dels participants
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre cívic Palou
Curs anual subjecte a disponibilitat de places

SEVILLANES

Dirigit a persones adultes de qualsevol edat.
Dimecres, del 14 de febrer al 6 de juny de 2018, de
17 a 18 h
Preu: 55 euros /quadrimestre
A càrrec de Rafael Moreno
Organització: Hermandad Rociera
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

FLAMENC INICIAL

Curs per a persones interessades al ball flamenc, no
cal tenir coneixements previs.
Dimecres, del 14 de febrer al 6 de juny de 2018, de
19 a 20 h
Preu: 55 euros /quadrimestre
A càrrec de Rafael Moreno
Organització: Hermandad Rociera
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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FLAMENC PER A PRINCIPIANTS

Tens nocions del ball flamenc i vols perfeccionar-los?
Aquest és el teu curs!
Divendres, del 16 de febrer al 15 de juny de 2018, de
20 a 21 h
Preu: 55 euros/quadrimestre
A càrrec de Rafael Moreno
Organització Hermandad Rociera
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

FEMME TEATRE

NOU

Vols conèixer una altra forma de visibilitzar
conflictes i créixer artísticament, a través del teatre?
Vols conèixer l’altre i un mateix? No es necessària cap
mena d’experiència prèvia al món de les arts escèniques. No hi ha un límit d’edat ni un perfil determinat.
És un taller per a tot aquell a qui li agradin les arts
i vulgui compartir les seves vivències amb ganes
d’autoexplorar-se, trencar limitacions personals i ampliar coneixements sobre qüestions de gènere.
Dimecres, del 14 de febrer al 9 de maig de 2018, de
18.30 a 20.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
A càrrec de Marta Pastor
Organització: Centre d’Informació i Recursos per a
Dones
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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TERRA I FOGONS
PLATS ASIÀTICS AMB CURRI

NOU

BAOS I GYOZAS

NOU

BOJOS PEL PA

NOU

El curri és una fascinant barreja d’espècies més
o menys picant. També és el nom amb què es descriu
una increïble varietat de plats elaborats originàriament
en les cuines asiàtiques. En aquest curs descobriràs el
secret d’aquesta barreja perfecta d’espècies i aprendràs com elaborar uns plats espectaculars.
Dilluns, 5 i 12 de març de 2018, de 19 a 21 h
Preu: 13,20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
9,88 euros (2 sessions)
Suplement de 4 euros en concepte de material
A càrrec d’Álvaro Brun, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili

T’apassiona la cuina asiàtica? Endinsa’t en
un viatge culinari per l’Àsia i aprèn a elaborar baos i
gyozas!
Dilluns, 16 i 23 d’abril de 2018, de 19 h a 21 h
Preu: 13,20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
9,88 euros (2 sessions)
Suplement de 4 euros en concepte de material
A càrrec d’Álvaro Brun, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili

Vols aprendre a fer pa a casa? T’explicarem com
elaborar-lo amb i sense gluten. Coneix els secrets per
fer un bon pa casolà!
Dimecres, 14 i 21 de febrer de 2018, de 19 a 21 h
Preu: 13,20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
9,88 euros (2 sessions)
Suplement de 4 euros en concepte de material
A càrrec de Elena Matencio
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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TOCATS PEL DOLÇ

Recursos culinaris per als paladars més dolços...

COCA DE LLARDONS (Curs exprés)
Quan arriba Dijous Gras les pastisseries s’omplen de
coques de llardons. Vine a fer coca casolana i sorprèn
familiars i amics!
Dilluns 26 de febrer de 2018, de 19 a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
4,94 euros
(1 sessió)
Suplement de 2 euros en concepte de material
A càrrec d’Elena Matencio, cuinera
Lloc: Centre Cívic Can Gili
DECORACIONS AMB XOCOLATA (Curs exprés)
La xocolata et torna boig? En aquest taller et donarem
unes nocions bàsiques sobre l’atemperat de xocolata
i sobre com fer decoracions senzilles per tal que els
dolços et quedin d’allò més lluïts, personalitzats i
vistosos.
Dimecres, 7 de març de 2018, de 19 a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
4,94 euros (1 sessió)
Suplement de 2 euros en concepte de material
A càrrec d’Elena Matencio, cuinera
Lloc: Centre Cívic Palou
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MONES DE PASQUA (Curs exprés)
Els dilluns de Pasqua és tradició menjar-se la mona.
En aquest taller t’ensenyarem a preparar el pa de pessic, el farcit i les decoracions. Aquest any els fillols i
filloles segur que es lleparan els dits amb la teva mona
artesana!
Dimecres 21 de març de 2018, de 19 a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
4,94 euros (1 sessió)
Suplement de 4 euros en concepte de material
A càrrec d’Elena Matencio, cuinera
Lloc: Centre Cívic Palou

VINGA, QUE NO ÉS TAN DIFÍCIL!

NOU

Iniciació a la cuina
Hi ha plats que no t’atreveixes a cuinar perquè creus
que són massa complicats? En aquest curs et demostrarem que només es requereix paciència i algunes
tècniques bàsiques. Cuinarem carpaccios de carn,
marisc i verdures, fricandós, arrossos i postres.
Dijous, 5 al 26 d’abril de 2018, de 19 a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
19,76 euros (4 sessions)
Suplement de 10 euros en concepte de material
A càrrec de Sergi Costa
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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INTRODUCCIÓ A LA METEOROLOGIA
I LA CLIMATOLOGIA

NOU

TERRA I FOGONS AGENDA D’ACTIVITATS

INICIA’T AL SENDERISME!

T’agrada caminar per la natura? En aquest taller
et proposem eines per preparar una bona sortida: com
llegir un mapa, la simbologia de camins i senders, corbes de nivell, punts d’aigua, punts cardinals... També
les aplicacions mòbils d’emergència, mapes i GPS,
roba, calçats i protocols de seguretat. Tot de la mà de
l’Agrupació Excursionista de Granollers! Som-hi?
Nota: a la primera sessió es farà una petita cursa
d’orientació a prop del centre cívic.
Dimarts, 13 i 20 de març de 2018, de 19 a 21 h
Preu: 13,20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
9,88 euros (2 sessions)
A càrrec de l’Agrupació Excursionista de Granollers
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

L’atmosfera és l’embolcall gasós que explica moltes de les característiques del nostre planeta. Al llarg
d’aquest curs tractarem l’estructura i la dinàmica de
l’atmosfera terrestre, que donen lloc al temps atmosfèric, els principals paràmetres i fenòmens, així com
els processos físics més rellevants que els expliquen.
També revisarem, amb diferents experiments, com es
fan les observacions meteorològiques, els factors que
condicionen el clima de la Terra i el greu impacte de
les activitats humanes conegut com a canvi climàtic.
Dimarts, del 3 d’abril al 8 de maig de 2018, de 19 a
21 h
Preu: 33 euros (5 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
24,70 euros (5 sessions)
A càrrec de Marcel Costa i Jordi Mazón
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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PASSA’M LA RECEPTA

Trobades culinàries
Aquesta temporada el Passa’m va de verdures i de
festa!
Cuinarem plats amb diferents verdures de temporada
tot explorant-ne diferents maneres de preparació. Les
dues darreres trobades estaran dedicades a preparar i
compartir les receptes preferides per als dies de festa.
Us convidem a participar-hi!
CUINA AMB VERDURES DE TEMPORADA
Divendres 26 de gener de 2018
Cuiners: Josep Melgarejo i Assumpció Fontcuberta
CUINA DE FESTA
Divendres 16 de març de 2018
Cuineres: Conxi Parrado i Cati González
CUINA DE FESTA
Divendres 25 de maig de 2018
Cuineres: Montserrat Pujades i Assumpció Volart
Totes les trobades començaran a les 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Palou
Passeig del Doctor Fàbregas, s/n
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a qualsevol
centre cívic o a
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
Pots consultar les receptes a www.passamlarecepta.
com.
Nota: Les inscripcions s’obriran un mes abans de cada
trobada.
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RECURSOS
VOLS SABER EL TEU NIVELL DE CATALÀ?

Vine i te’l direm.
Dimecres, 7 de febrer de 2018, de 17 a 19 h
Gratuït
A càrrec del Servei de Català a Granollers
Lloc: Centre Cívic Can Gili

CURS D’ALFABETITZACIÓ

NOU

Dimecres, del 10 de gener al 20 de juny de
2018, de 18.30 a 20 h
A càrrec de Patricia Yañez
Activitat gratuïta
Organitza: Associació Papers i Drets per a Tothom
Lloc: Centre Cívic Nord

TEA & CONVERSATION

Millora el nivell d’anglès amb aquest grup de conversa.
En cada sessió parlarem sobre diferents temes que
t’ajudaran a adquirir més fluïdesa i millorar el teu
speaking and listening tot prenent un te.
Dijous, del 15 de febrer al 12 d’abril de 2018, de 19
a 20.30 h
Preu: 39,60 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
29,64 euros (8 sessions)
A càrrec de Loreto Leguina Grosskoph
Lloc: Centre Cívic Palou

CONVERSA EN FRANCÈS

NOU

Tens el francès rovellat? Estàs aprenent francès
i el vols practicar? Apunta’t al grup de conversa del
centre cívic. Passa-t’ho bé millorant el teu francès!
Dijous, del 15 de febrer al 12 d’abril de 2018, de 19
a 21 h
Preu: 52,80 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
39,52 euros (8 sessions)
A càrrec d’ Aliança Francesa
Lloc: Centre Cívic Nord
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CISTELLERIA

NOU

QUÈ EM QUEDA BÉ?

NOU

Fem una làmpada
El rattan és una canya d’origen asiàtic molt pràctica
per iniciar-se en el món de la cistelleria.
Practicarem la tècnica del teixit tradicional de cistelleria tot fent una preciosa làmpada amb trenat simple.
T’hi atreveixes?
Dimarts del 20 de febrer al 6 de març de 2018, de 19
a 21 h
Preu: 19,80 euros (3 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
14,72 euros (3 sessions)
Suplement de 15 euros en concepte de material
A càrrec de Marta Penina
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Estilisme a la carta
Tens l’armari ple de peces de roba, però sempre optes
per posar-te el mateix? Si és així, aquest és el teu curs.
Aprendràs a conèixer el teu cos per saber què et queda
millor segons el teu estil. Crearem un menú d’estilisme
personalitzat i esbrinarem quins són els colors que més
t’afavoreixen.
Dijous, de l’1 al 22 de març de 2018, de 18.30 a
20.30 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
19,76 euros (4 sessions)
A càrrec de Sílvia Uceda
Lloc: Centre Cívic Palou
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EDUCACIÓ BÀSICA CANINA

NOU

COM JUGAR CORRECTAMENT
AMB EL GOS

NOU
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CURS D’INTERPRETACIÓ DE MAPES

Com utilitzar un mapa a la muntanya. Dirigit als
amants de la muntanya i propietaris de gossos.
Diumenge 11 de febrer de 2018, de 9 a 13 h
Preu: 10 euros (gratuït per a socis de l’Associació de
Recerca i Rescat Caní)
A càrrec d’Editorial Alpina
Organització: Associació de Recerca i Rescat Caní de
Granollers
Lloc: Centre Cívic Palou
Inscripció prèvia als Centres Cívics de Granollers

Curs d’educació bàsica canina per a gossos i els
seus guies dirigit als propietaris dels gossos.
Dissabte 10 i diumenge 11 de març de 9 a 13 h
Preu: 15 euros (gratuït per a socis de l’Associació de
Recerca i Rescat Caní)
Organització: Associació de Recerca i Rescat Caní de
Granollers
Lloc: Centre Cívic Palou
Inscripció prèvia als Centres Cívics de Granollers

Curs d’eines per jugar amb el gos correctament,
dirigit a propietaris de gossos.
Diumenge 15 d’abril de 2018, de 9 a 13 h
Preu: 10 euros (gratuït per a socis de l’Associació de
Recerca i Rescat Caní)
A càrrec de Mercè Serrano
Organització: Associació de Recerca i Rescat Caní de
Granollers
Lloc: Centre Cívic Palou
Inscripció prèvia als Centres Cívics de Granollers
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XERRADA. GOS I PETARDS:
COM ACTUAR

NOU

XERRADA. VACANCES AMB EL GOS

NOU

XERRADA. GOS I PETARDS:
COM ACTUAR

NOU

Dissabte 12 de maig de 2018, de 15 a 20 h
Activitat gratuïta
Organització: Associació de Recerca i Rescat Caní de
Granollers
Lloc: Centre Cívic Palou
Inscripció prèvia als Centres Cívics de Granollers

Xerrada informativa sobre com planificar les
vacances amb el gos.
Dissabte 9 de juny de 2018, de 16 a 20 h
Activitat gratuïta
Organització: Associació de Recerca i Rescat Caní de
Granollers
Lloc: Centre Cívic Palou
Inscripció prèvia als Centres Cívics de Granollers

Diumenge 10 de juny de 2018, de 10 a 13 h
Activitat gratuïta
Organització: Associació de Recerca i Rescat Caní de
Granollers
Lloc: Centre Cívic Palou
Inscripció prèvia als Centres Cívics de Granollers
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CULTURA DIGITAL
AULA OBERTA

Aprèn al teu ritme i resol dubtes a l’aula oberta d’informàtica del Centre Cívic Nord, amb
l’acompanyament d’un professional que t’assessorarà
gratuïtament.
Dilluns i dimecres, del 12 de febrer al 23 de maig de
2018, de 16.30 a 18.30 h
Gratuït
Lloc: Centre Cívic Nord

INICIA’T EN LA INFORMÀTICA

Amb aquest curs coneixeràs les parts bàsiques d’un ordinador i el seu funcionament a partir del coneixement
de les eines principals que ens permetin organitzar el
nostre treball. Et donarem les eines necessàries per
superar la por a la informàtica!
Dilluns i dimecres, del 12 de febrer al 7 de març de
2018, de 18.45 a 20.45 h
Preu: 23,04 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
18,08 euros (8 sessions)
A càrrec de Marc Troyano
Lloc: Centre Cívic Nord

CORREU ELECTRÒNIC I INTERNET

NOU

Disposar de correu electrònic és imprescindible
avui en dia. Aprèn a crear-lo i comença a navegar per
internet.
Dilluns i dimecres, del 12 de març al 9 d’abril de
2018, de 18.45 a 20.45 h
Preu:17,28 euros (6 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
13,56 euros (6 sessions)
A càrrec de Marc Troyano
Lloc: Centre Cívic Nord
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INTRODUCCIÓ TELÈFONS MÒBILS

Els smartphones o telèfons intel·ligents han passat a
ser d’ús quotidià. Inicia’t en el funcionament bàsic i el
manteniment d’aquest aparell.
Nota: cal portar el telèfon mòbil.
Dilluns i dimecres, de l’11 al 23 d’abril de 2018, de
18.45 a 20.45 h
Preu:11,52 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
9,04 euros (4 sessions)
A càrrec de Marc Troyano
Lloc: Centre Cívic Nord
Nota: cal portar el telèfon mòbil i/o la tauleta.

RETOCA LES TEVES IMATGES
DE MANERA FÀCIL

NOU

Tothom té fotografies que s’acaben oblidant dins
dels ordinadors i dels mòbils. Descobreix què pots fer
amb les teves imatges de manera creativa i fàcil.
Dimarts, del 13 de febrer al 6 de març de 2018, de
16.30 a 18.30 h
Preu:11,52 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
9,04 euros (4 sessions)
A càrrec de Marc Troyano
Lloc: Centre Cívic Nord
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COMPRA EL QUE NECESSITIS
PER INTERNET

NOU
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DISSENYA DE MANERA FÀCIL
PELS TEUS ESDEVENIMENTS

Hi ha un munt de programes en línia molt útils
per dissenyar targetes, menús, invitacions, cartells o
imatges per convidar qui vulguis als teus esdeveniments. Aprèn com pots arribar a tothom de manera
fàcil a través de la combinació d’imatges, lletres i
símbols.
Dimarts, 13 i 20 de febrer de 2018, de 18.45 a
20.45 h
Preu:13,20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
9,88 euros (2 sessions)
A càrrec de Marc Troyano
Lloc: Centre Cívic Nord

En aquest taller aprendràs a comprar tot el que
necessites des de casa. Coneixeràs pàgines web i
formes de compra segura per fer-ho de manera còmoda
i senzilla.
Dimarts 27 de febrer i 6 de març de 2018, de 18.45
a 20.45 h
Preu:13,20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60:
9,88 euros (2 sessions)
A càrrec de Marc Troyano
Lloc: Centre Cívic Nord
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ACTIVITATS ADREÇADES A INFANTS
I JOVES
DIVERDIVENDRES

 DIVERCIÈNCIA
Taller de robòtica
T’agrada la robòtica? Has programat mai un robot? Vine
al DiverCiència i passaràs una tarda divertida entre
robots!
Per a famílies amb infants de 6 a 12 anys.
Divendres, 16 de febrer de 2018, de 17.30 a 19.30 h
A càrrec d’Àlex González i Laura Morera, d’Explorium
Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult + 1
o 2 infants), des del 5 de febrer fins al mateix dia de
l’activitat, al telèfon 93 870 62 03 i, presencialment,
al Centre Cívic Can Bassa.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
 DIVERIOGA
Ioga en família
Veniu a fer ioga amb els vostres petits i petites. A través del joc, la música i els contes crearem dinàmiques
divertides per desenvolupar la imaginació en família!
Divendres 16 de març de 2018
Grup 1 (famílies amb infants de 4 a 7 anys): de 17 a
18 h
Grup 2 (famílies amb infants de 8 a 11 anys): de
18.30 a 19.30 h
A càrrec de Núria Burgaya, del centre de ioga Narayoga
Granollers
Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult + 1
o 2 infants), des del 5 de març fins al mateix dia de
l’activitat, al telèfon 93 840 60 69 i, presencialment,
al Centre Cívic Nord.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Nord
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 DIVERCREA
Taller d’estels
Si us fascina el cel i us atrauen els objectes voladors
de qualsevol mena, us esperem al taller d’estels. Us
donarem el material i us ensenyarem a construir-ne
uns de molt senzills i divertits! Omplim entre tots el
cel de formes i colors, i a volar ben amunt!
(Per a famílies amb infants de 6 a 12 anys)
Divendres 20 d’abril de 2018
Grup 1: de 17 a 18.30 h
Grup 2: de 18.30 a 20 h
A càrrec d’Anna Obón i Núria Güell
Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult +
1 o 2 infants), des del 9 d’abril fins al mateix dia de
l’activitat, al telèfon 93 879 58 92 i, presencialment,
al Centre Cívic Jaume Oller.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
 DIVERMÚSICA
Donem-li una volta al món amb XIULA!
Espectacle d’animació musical fresc, atrevit
i emocionant!
Et convidem a participar a una tarda amb música, jocs
i ball, en què petits i grans gaudireu d’una experiència
musical creativa.
Activitats dirigida a tota la família! Els menors de
6 anys han de venir acompanyats d’un adult.
Divendres 18 de maig de 2018, a les 18 h
A càrrec de XIULA
Activitat gratuïta
Lloc: plaça de Joan Oliver
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 DIVERCUINA
Taller de gelats, batuts i granissats
Vine a fer un taller en família amb les propostes més
refrescants de l’estiu, aconsegueix els gelats, batuts i
granissats més saborosos i més sorprenents.
Divendres 15 de juny de 2018
Grup 1 (famílies amb infants de 3 a 5 anys): de 17.15
a 18.15 h
Grup 2 (famílies amb infants de 6 a 10 anys): de
18.30 a 19.30 h
A càrrec d’Elena Matencio
Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult +
1 o 2 infants),des del 4 de juny fins al mateix dia de
l’activitat, al telèfon 93 849 90 45 i, presencialment,
al Centre Cívic Can Gili.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Gili

ÀRAB PER A INFANTS

Grup iniciació:
Dimarts, del 13 de febrer al 29 de maig de 2018, de
17.30 a 19 h
Grup intermedi:
Divendres, del 23 de febrer al 8 de juny de 2018, de
17.30 a 19 h
Preu per quadrimestre: (14 sessions)
Famílies amb un nen inscrit: 35 euros/quadrimestre
Famílies amb dos nens inscrits: 60 euros/quadrimestre
Famílies amb 3 nens inscrits: 75 euros/quadrimestre
A càrrec de Zhora Sghiar, professora d’àrab
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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ÀRAB PER A INFANTS

Grup Iniciació I:
Dilluns, el 12 de febrer al 4 de juny de 2018, de
17.30 a 19 h
Grup Iniciació II:
Dimecres, del 14 de febrer al 23 de maig de 2018, de
17.30 a 19 h
Grup Intermedi:
Dijous, del 15 de febrer al 24 de maig de 2018, de
17.30 a 19 h
Preu per quadrimestre: (14 sessions)
Famílies amb un nen inscrit: 35 euros/quadrimestre
Famílies amb dos nens inscrits: 60 euros/quadrimestre
Famílies amb 3 nens inscrits: 75 euros/quadrimestre
A càrrec de Zhora Sghiar, professora d’àrab
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

ESPAI DE CIRC

Vols tastar, aprendre o millorar alguna tècnica de circ?
Doncs has trobat el teu lloc!
En aquest taller trobaràs acrobàcies, equilibris, malabars, en totes les seves varietats, però, sobretot, un
bon grup amb ganes d’aprendre tot jugant i passant
bons moments!
Nota: per a infants i joves de 6 a 16 anys
Dijous, de l’ 11 de gener al 21 de juny de 2018, de
18 a 20 h
A càrrec d’Albert Martínez
Preu: 70,40 euros/trimestre
Organitza: La Llançadora
Lloc: Centre Cívic Nord
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VOLS SER ESCOLTA?

L’escoltisme és un moviment d’educació en el lleure
que ofereix als infants i joves les possibilitats per
aprendre i créixer mitjançant el mètode escolta i guia.
Pretén formar persones solidàries i compromeses amb
la societat que els envolta i generar pensament, opinió
i acció.
Si vols rebre’n més informació visita el blog http://
aesantesteve.blogspot.com o envia un correu a aesantesteve@gmail.com

ESPLAI GUAI! DE PALOU

L’Esplai Guai! de Palou és una associació laica dedicada al món del lleure mitjançant un esplai de cap de setmana, dirigit a nens i nenes de 4 a 17 anys. La missió
de l’esplai és assolir les tres funcions que el lleure ha
de tenir en els infants: descans, diversió i desenvolupament, lluny de les necessitats i obligacions diàries.
Això s’intenta aconseguir a través d’un procés intencional, de relació i contacte humà, integral, d’hàbits (amb
finalitats i objectius) i englobat en un context social.
Realitzem diferents activitats com: un esplai setmanal,
sortides trimestrals d’un i dos dies, campaments de
Setmana Santa, casal, colònies i campaments d’estiu
i celebració de festes com la Castanyada, el Carnestoltes, etc.
Per a infants i joves de 4 a 17 anys
Dia: dissabtes, de 16 a 19 h
Lloc: Centre Cívic de Palou
Més informació: www.esplaiguai.org
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GRUP ENTRE MARES

Entre Mares és un grup de criança respectuosa que va
néixer el desembre de 2009. Som un grup de mares
que ens trobem en l’etapa més preciosa de les nostres
vides: la maternitat. D’aquesta emoció neix Entre
Mares. Donem suport a la lactància materna, ajudem a
resoldre dubtes a altres mares que comencen i donem
recolzament en les diferents etapes de la criança des
d’una vessant respectuosa amb l’infant. Les sessions
són gratuïtes. Fins ara hem fet xerrades d’alimentació,
tallers de portanadons, ioga, robòtica educativa, vacunes, salut dental, com triar escola... Altres vegades ens
trobem, compartim la tarda jugant i explicant vivències
al voltant del creixement dels nostres fills.
Segon dijous de cada mes, a les 17.30 h
Activitat gratuïta. Tothom hi és benvingut!
Organització: Entre Mares
Lloc: Centre Cívic Nord
Més informació: www.entremaresgranollers.blogspot.
com/ www.facebook.com/EntremaresdeGranollers

MAMA’S TORTUGA

Col·lectiu de mares que es reuneixen per parlar sobre
temes relacionats amb el món infantil i la maternitat.
Ser mare no és una feina fàcil. En temps no tan
passats podíem tenir la cultura popular al nostre servei
per contribuir a l’educació dels fills, però s’ha perdut.
Nosaltres volem recuperar aquest art de compartir els
ensenyaments tradicionals de comunicació: de mares
a fills i filles, d’àvies a nets i netes. L’objectiu del grup
és la creació d’un punt de trobada de mares amb els
fills per compartir experiències, donar-nos suport, resoldre dubtes del dia a dia que trobem amb els nostres
petits!
Dijous, de 17 a 19 h
Trobada oberta el primer dijous de cada mes
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
mamastortuga@gmail.com

41

FORMACIÓ PER A ENTITATS AGENDA D’ACTIVITATS

FORMACIÓ PER A ENTITATS
XERRADA: “COM FOMENTAR
LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES
ASSOCIADES?”

Xerrada orientada a la dinamització de la base social i
el foment de la participació dins la nostra entitat. La
sessió tractarà els principals reptes que afronten les
entitats a l’hora de promoure la participació: Per què
no hi ha més participació? Definició d’estratègies per a
la participació i eines per a la dinamització de la base
social.
Dimecres 21 de febrer de 2018, de 18.30 a 20.30 h
Lloc. Centre Cívic Palou

XERRADA: “ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS:
ASSEGURANCES I ALTRES OBLIGACIONS
LEGALS QUE CAL CONÈIXER”

Xerrada orientada a donar a conèixer a les entitats
tot el conjunt d’obliga cions a les quals han de donar
resposta en el moment d’organitzar una activitat: assegurances, permisos, precaucions, etc.
Dimecres 18 d’abril de 2018, de 18.30 a 20.30 h.
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
A càrrec de Suport Associatiu
Organitza: Xarxa de Centres Cívics
Formació adreçada a qualsevol entitat inscrita en el
Registre Municipal de Granollers
Inscripcions a partir del 15 de gener de 2018 a:
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
o bé presencialment a qualsevol dels centres cívics
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ACTIVITATS SOCIALS I COMUNITÀRIES
PROJECTE IMPULSA GRANOLLERS

Vols millorar la teva situació actual i no saps com ferho? Et sents desorientat/ada i t’agradaria reformular-te?
Tens motivació per emprendre un canvi vital? Posa’t en
contacte amb nosaltres!
El Projecte Impulsa és un servei gratuït de Fundació IRES ubicat a Granollers que t’ofereix les
eines per concretar el teu Projecte Vital a través de
l’acompanyament de professionals.
Analitzarem la teva situació, dissenyarem els objectius
personals, definirem les estratègies de millora i les
posarem en pràctica!
Horari d’atenció al públic: amb cita prèvia
Lloc: Centre Cívic Nord
Organització: Fundació IRES
Telèfon: 675 719 794
Contacte: derivacioimpulsa@fundacioires.org

IMPLICADAS!

“Canta i actua” és una activitat destinada a homes i
dones, a partir de 50 anys, amb ganes de passar-s’ho
bé i triomfar.
Del ”Canta i actua” va sorgir la companyia Implicadas.
Cada any muntem un espectacle diferent en el qual
agafem les cançons dels nostres artistes preferits i els
interpretem fent playback i amb molta marxa.
T‘animes a participar-hi i a ser protagonista d’una nova
creació musical col·lectiva?
Dilluns i dimecres, del 2 d’octubre de 2017 al 20 de
juny de 2018, de 18 a 21 h
Gratuït, cal fer la inscripció! Consulta disponibilitat de
places.
A càrrec de Francisco Jiménez i Luis Alberto Letechi
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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VOLS PARTICIPAR EN LA CREACIÓ
D’UN FANZINE?

Fan-Act és una revista autoeditada de temàtica social.
Les col·laboracions poden ser de fotografia, il·lustració,
collage, grafit, pintura, tira còmica, còmic, poesia,
conte i el que la imaginació permeti.
Ens reunimel dimarts, de 17 a 19 h, a partir del 6 de
setembre de 2017, cada quinze dies.
Lloc: Centre Cívic Nord
Organització: Activament
Si t’interessa o vols més informació escriu-nos a
fanzine@activament.org

CLUB DE WARGAMES CONSEJO
DE SABIOS

Vine a gaudir i a compartir amb nosaltres l’afició als
jocs d’estratègia amb miniatures. Recrea batalles de la
Segona Guerra Mundial amb jocs com Flames of War
o Bolt Action, o lluitant pels carrer de ciutats del futur
amb el joc Infinity. També aprendràs tècniques per
pintar miniatures i fer escenografies. Si no hi has jugat
mai i hi tens interès, t’iniciarem en aquest divertidíssim món; si ja hi tens experiència, trobaràs un grup
de gent disposada a fer partides amb regularitat i a
compartir amb tu aquesta afició.
Cada dijous i divendres, de 20.30 h a 24 h, i altres
dies que pugui acordar el Club.
Lloc: Centre Cívic Can Gili
Contacte: clubwargamescds@gmail.com o bé per
telèfon al 679 31 08 65
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TALLER DE TÈCNIQUES DE PUNT
I GANXET

Espai per compartir una estona teixint i passar una
tarda molt divertida!
Dimarts del 9 de gener al 19 de juny de 2018, de 17
a 19 h
Material a càrrec de les persones participants
Organització: Club del Punt i el Ganxet
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

GRUP DE MANUALITATS

Les antigues alumnes del taller de manualitats es
reuneixen dos cops per setmana i passen una bona
estona cosint, pintant, teixint..., aprenent les unes de
les altres.
Dimarts i dijous, del 3 d’octubre de 2017 al 21 de
juny de 2018, de 17 a 20 h
Organització: Grup d’antigues alumnes del taller de
manualitats (AV Hostal-Comissió PA)
Lloc: Centre Cívic Nord

TROBADES DE PUNT DE CREU

Les antigues alumnes del taller de punt de creu es
reuneixen un cop per setmana per passar una bona
estona cosint, xerrant, berenant i aprenent les unes de
les altres.
Dimecres del 10 de gener al 20 de juny de 2018, de
16 a 18 h
Material a càrrec de les persones participants
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

CORO ROCIERO

Si tens ganes de cantar o toques algun instrument,
anima’t a participar-hi.
Dijous, del 15 de febrer al 31 de maig de 2018, de 19
a 21h
Activitat gratuïta
Organització: Hermandad Rociera
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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FENT UN CAFÈ, FEM BARRI

Si tens ganes de passar una bona estona, anima’t a
venir a l’espai dels dilluns on tot fent un cafè, compartim receptes, mirem pel·lícules i fem tertúlies molt
divertides.
Els dilluns, de 18 h a 20 h
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia
Organització: AV de l’Hostal- Comissió PA
Lloc: Centre Cívic Nord

ASSOCIACIÓ PAPERS I DRETS
PER A TOTHOM

No es pot entendre què és Catalunya avui sense
analitzar les immigracions massives que va haver-hi
al segle XX (i els anteriors). La Delegació del Vallès
Oriental de l’Associació Papers i Drets per a Tothom
vol defensar a la nostra comarca els drets de totes les
persones immigrades i fomentar-ne la participació a la
nostra societat en igualtat de drets amb els autòctons.
Empadronament, sanitat, educació, habitatge, feina,
racisme, drets, CIE... Però el problema més important
és el dels papers, aconseguir el permís de treball i
residència obviant el contracte d’un any i 8 h i, a la fi,
aconseguir la nacionalitat sense traves.
Ens reunim i parlem dels nostres problemes tots els
dimecres a les 18 h. Vine!
Lloc: Centre Cívic Nord

ASSEMBLEA D’ATURATS I ATURADES
DE GRANOLLERS

L’Assemblea d’Aturats i Aturades de Granollers és
un espai on els mateixos treballadors en situació
de desocupació ens autoorganitzem amb la finalitat
d’aconseguir un lloc de treball i una millora de la
nostra situació social. Que l’atur no t’aturi! Entre totes
som més fortes!
Vine els dimecres, a les 18 h, al Centre Cívic Nord.
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IL·LUMINA’T

Trobada mensual social i fotogràfica de l’Associació
Fotogràfica Jaume Oller. Obert a tothom aficionat al
món de la fotografia!
Segon divendres de cada mes, de 19.30 a 21 h
(12 de gener, 9 de febrer, 9 de març, 6 d’abril, 18 de
maig, 8 de juny...)
Activitat gratuïta
Organització: Associació Fotogràfica Jaume Oller
Lloc: Centre Cívic Nord

BALLADES OBERTES DE COUNTRY

Vine a passar-t’ho bé, tot ballant country. Un dissabte
al mes, a les 21 h. No cal venir amb parella.
20 de gener
17 de febrer
17 de març
21 d’abril
19 de maig
16 de juny
Organització: Tot Country Granollers
Lloc: Centre Cívic Palou

FESTES DE SANT JULIÀ DE PALOU

Misa i vermut
Diumenge 7 de gener de 2018, a les 12 h
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou / Antigues Escoles de Palou

SOPAR-ESPECTACLE AMB IMPLICADAS

Dissabte 10 de febrer de 2018, a les 21 h
Organització: AV Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord
Reserves al 93 840 60 69

TEATRE

Dissabte 17 de febrer de 2018
Organització: AV Lledoner
Lloc: Centre Cívic Nord
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CAMINADA INFANTIL

Dissabte 24 de març de 2018, a les 10 h
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

XERRADA SOBRE ALIMENTACIÓ
I NUTRICIÓ

Dimarts 17 d’abril de 2018, a les 19 h
Organització: AV Lledoner
Lloc: Centre Cívic Nord

SORTIDA FAMILIAR «MERENDERO»

Dissabte 21 d’abril de 2018, a les 10 h
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

FESTA DE SANT JORDI

Dissabte 21 d’ abril de 2018, a les 18 h
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

SANT JORDI. PARADETA DE ROSES

Dilluns 23 d’abril de 2018. Tot el dia
Organització: AV Hostal
Lloc: Davant del Centre Cívic Nord

DIADA DE SANT JORDI

Dilluns 23 d’abril de 2018
Organització: AV Lledoner
Lloc: plaça Jaume I

SOPAR-ESPECTACLE AMB NENS
I NENES DE CANOVELLES

Dissabte 28 d’abril de 2018, a les 21 h
Organització: AV Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord
Reserves al 93 840 60 69
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VI PEDALADA POPULAR

Diumenge 29 d’abril de 2018
Organització: AV Lledoner
Lloc: plaça Jaume I

FESTA DELS AVIS

Dijous 10 de maig de 2018
Organització: AV Lledoner
Lloc: Residència Can Mònic

VI ARROSSADA POPULAR

Dissabte 19 de maig de 2018
Organització: AV Lledoner
Lloc: plaça Jaume I

EXPOSICIÓ CANINA I DEMOSTRACIÓ

Diumenge 20 de maig de 2018
Organització: AV Lledoner
Lloc: plaça Jaume I

BOTIFARRADA POPULAR I TORNEIG
DE PALITROCS

Diumenge 20 de maig de 2018, a les 10 h
Lloc: Centre Cívic Nord

CELEBRACIÓ FESTES DEL ROCIO

Diumenge 27 de maig de 2018, a les 9 h
Organització: Hermandad Rociera
Lloc: Centre Cívic Can Bassa i Palou

CAMINADA POPULAR

Diumenge 3 de juny de 2018, a les 9 h
Inici davant del Centre Cívic Nord
Organització: AV Hostal

FESTA FINAL DEL CURS D’ÀRAB

Dissabte 16 de juny de 2018, a les 18 h
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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REVETLLA DE L’HOSTAL

Dissabte 16 de juny de 2018, a les 22 h
Organització: AV Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord

FESTES DEL BARRI DE CAN BASSA

Revetlla de Sant Joan
Del 22 al 24 de juny de 2018
Organització: AV Can Bassa
Lloc: pl. de Joan Oliver

23A TROBADA DE PUNTAIRES
DE CAN BASSA

Diumenge 24 de juny de 2018, a les 17 h
Organització: Grup d’Afeccionades a les Puntes de
Coixí de Can Bassa i AV Can Bassa
Lloc: pl. de Joan Oliver

FESTA DE SANT JOAN

Divendres 24 de juny de 2018
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou

XXII FESTES DEL BARRI DE
LES TRES TORRES

Del 2 al 8 de juliol de 2018
Consulta’n la programació específica
Organització: AV Tres Torres
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EXPOSICIONS
MENJA BÉ, TU HI GUANYES!

L’exposició pretén, de manera didàctica, treballar
aspectes relacionats amb l’alimentació infantil,
l’activitat física i el descans. Dona rellevància a una
bona alimentació com a eina per gaudir d’una infància
plena d’energia, de vitalitat, de bellesa, d’intel·ligència
i d’alegria, en la qual cadascun dels nens i nenes són
els protagonistes principals.
Del 29 de gener al 9 de febrer de 2018
Lloc: Centre Cívic Nord
Entrada lliure
Horari de visita: de dilluns a dijous, de 16 h a 21 h, i
divendres, de 17 h a 21 h
Organització: Servei de Salut Pública
Amb la col·laboració de l’Àrea de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona

TREU-LI SUC A LA SEXUALITAT

Una visió positiva i saludable de la sexualitat
Adreçada a joves de 12 a 16 anys
La mostra s’estructura en dues parts. La primera es dirigeix als més joves i s’incideix en què és la sexualitat,
com es viu, la identitat sexual, els mites, els prejudicis... La segona part està adreçada als joves d’entre 14
i 16 anys, i aborda els riscos associats a la sexualitat,
per tal d’afrontar-los d’una manera positiva i afavorir
una actitud responsable vers la sexualitat.
Del 10 al 24 de maig de 2018
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
Entrada lliure
Horari de visita: de dilluns a dijous, de 16 h a 21 h, i
divendres, de 17 h a 21 h
Organització: Servei de Salut Pública
Amb la col·laboració de l’Àrea de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona
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BANC DEL TEMPS DE GRANOLLERS
El Banc del Temps és una xarxa d’intercanvi de
temps entre diferents persones per donar, rebre
i compartir habilitats, coneixements i serveis, de
manera puntual.
El Banc del Temps funciona sense diners i la
unitat d’intercanvi que es fa servir és el temps,
l’hora. Una persona diposita unes hores del seu
temps i ofereix un servei que dona a altres persones. A canvi, pot demanar temps per resoldre
algunes necessitats diàries o ampliar els coneixements o habilitats.
Si tens més de 16 anys t’hi pots inscriure
com a usuari i fer una entrevista personal; en
podràs conèixer les condicions de participació i
t’explicaran els serveis que es poden oferir.
Per a més informació posa’t en contacte amb la
Secretaria Tècnica del Banc del Temps.
Horari d’atenció: cada dimarts, de 18 h a 20 h, a
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
C/ del Rec, 19. Tel. 93 842 68 34.
Correu electrònic:
bancdeltempsgranollers@gmail.com
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El Centre de Normalització Lingüística
del Vallès Oriental us convida a participar
en el programa VxL.

Vols practicar el català o
vols ajudar a practicar-lo?
Si ets major d’edat i disposes d’una hora
a la setmana, tu pots ser voluntari o aprenent.

Vine al
SLC de Granollers

C. d´Enric Prat de la Riba, 84, 1r
08401 Granollers
Tel. 938794130
vxl.granollers@cpnl.cat

CNL DEL VALLÈS ORIENTAL

www.vxl.cat
http://www.cpnl.cat/vallesoriental
www.facebook.com/voluntariatvo
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NEVA?
Ajuda’ns a tenir la vorera transitable i sense
risc de patinades!
Tots els centres cívics disposen de sal, que es
pot recollir només en cas de nevada i quan la
meteorologia ho requereixi. La quantitat de sal
que es necessita per metre quadrat tan sols és
de grams!
Campanya gener-març 2018
Organització: Servei de Protecció Civil

“POSA’T EN JOC”
Si vols jugar amb la llengua, visita el Centre
Cívic Can Gili i trobaràs al bar del centre un
tòtem amb el joc lingüístic de la quinzena (una
endevinalla, una frase feta per completar, una
paraula desordenada...). Al costat hi haurà les
butlletes de resposta, que podràs dipositar en
una urna.
Podràs guanyar vals de regal, obsequis de
comerços del barri, llibres...

Viu la primavera
ABRIL - JUNY 2018
Atenció a la programació especifica
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cívics

CONSULTA, PARTICIPA, PROPOSA…

DIRECTORI D’ENTITATS:
Bassa
BAAVCan
Can Bassa • Club de Petanca Can Bassa • Hermandad
Rociera de Can Bassa • Associació Almaghfira • Mama’s
Tortuga • Associació Mosquetelas • Canta i Actua

Gili
GAAVCan
Can Gili • Club Futbol Finsobe • Club de Wargames el
Consejo de Sabios

PAAVPalou
Sant Julià de Palou • Esplai Guai de Palou •

Tot Country Granollers • Associació de Recerca i Rescat
Caní Granollers

Oller
OAAVJaume
Tres Torres • Associació Fotogràfica Jaume Oller •

Associació Cultural Gent del Barri Sant Miquel • Grup de
Teatre Xivarri

NAlAV deNord
l’Hostal • Associació Averroes • La Llançadora • AV
Lledoner • Escoltes Sant Esteve • Activament Granollers
• Associació Arcoiris • Associació ARA • Entre Mares
• Assemblea d’Aturats i Aturades • Associació Papers i
Drets per a Tothom

Podeu contactar amb aquestes entitats mitjançant els
telèfons dels centres cívics.
JUNTES DE CENTRE
Les juntes de centre són els òrgans de consulta de
cada centre cívic, en què participen algunes entitats
dels centres.

CONSULTA, PARTICIPA, PROPOSA…
Si vols saber-ne més sobre la Xarxa de Centres Cívics
de Granollers, visita la nostra web:
www.granollers.cat/centrescivics
Si ens vols proposar alguna activitat o tens alguna consulta, pots fer-la personalment, per telèfon o per correu
electrònic a l’adreça següent:
info@centrescivics.granollers.cat
57

CALENDARI CENTRES CÍVICS

GENER 2018
DL DM DC
1 2 3

DJ
4

FEBRER 2018

DV DS
5 6

DU
7

DL DM DC

DJ
1

DV DS
2 3

DL DM DC

DJ
1

DV DS
2 3

DU
4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

25

26

27

28

22

23

24

25

25

22

23

24

29

30

31

19

20

21

26

27

28

ABRIL 2016
DL DM DC

DJ

2
9
16
23
30

5
12
19
26

3
10
17
24

4
11
18
25

DV DS DU
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

DL DM DC

DJ

2
9
16
23
30

5
12
19
26

3
10
17
24
31

4
11
18
25

DV DS DU
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

MAIG 2018
DL DM DC
1 2
7

8

9

DJ
3
10

JUNY 2018

DV DS
4 5
11

12

DU
6
13

DL DM DC
4

5

6

DJ
7

DV DS
1 2
8

9

DU
3
10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

JULIOL 2018

AGOST 2018
DL DM DC
1

DJ
2

DV DS
3 4

DU
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

26

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Períodes de tancament del centre
Períodes d’inscripció

58

MARÇ 2018
DU
4

Més informació
www.granollers.cat/centrescivics

Els procediments per a la prestació del servei de cessió d’espais, per a gestionar i executar programes d’actuació conjunta
i per a gestionar i executar activitats socioculturals en els centres cívics, disposen de la certificació ISO 9001:2000

