Xarxa de Centres Cívics de Granollers

VI DE NOUS · LA MIRADA
VIOLETA · CONCERT AMB
YACINE BELAHCENE ·
SHOWCOOKING · CANÇONS I VI

De l’11 d’abril al 15 de maig de 2019

Xarxa de Centres Cívics de Granollers

VI DE NOUS · LA MIRADA
VIOLETA · CONCERT AMB
YACINE BELAHCENE ·
SHOWCOOKING · CANÇONS I VI
TALLER DE VI DE NOUS

LA MIRADA VIOLETA: MARÇAL I ROIG

YACINE BELAHCENE EN CONCERT

El vi de nous és un licor tradicional de casa nostra molt popular al
territori català abans de la fil·loxera, quan es feien molts licors amb
base de vi. En aquest taller aprendràs a elaborar aquesta beguda en
unes condicions senzilles que ens serviran per poder emportar-nos
aquest coneixement i reproduir-lo a casa.

Espectacle poeticomusical

Amb la posada en escena elèctrica, Yacine Belahcene navega pel Mediterrani reivindicant la seva musicalitat sense complexos, amb sonoritats que ressonen als ports d’Alger, Marsella o Barcelona, llunyans,
però banyats pel mateix mar, fugint de qualsevol estereotip construït
sense cap base, fruit dels prejudicis dels nostres barris i ciutats.

De l’11 d’abril al 15 de maig de 2019

Nota: cal portar un pot de vidre (de llenties o cigrons) buit.
Dijous 11 d’abril de 2019, de 19 a 21 h
A càrrec de la Cooperativa Tres Cadires
Lloc: Centre Cívic Nord
Activitat gratuïta amb places limitades
Inscripcions a www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions o
presencialment a qualsevol centre cívic, del 25 de març al 5 d’abril
de 2019

La cantautora Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina Torres
s’uneixen en aquest espectacle sobre dues escriptores fonamentals
de la literatura catalana: Maria-Mercè Marçal i Montserrat Roig. Per
què van escriure? Com les va condicionar el fet de ser dones? Un
diàleg amb cançons, textos i poemes. Un homenatge a les dones de
mirada violeta.
Divendres 26 d’abril de 2019, a les 19.30 h
A càrrec de La Mirada Violeta
Lloc: Centre Cívic Palou
Activitat gratuïta amb aforament limitat
Nota: hi haurà servei de barra

La banda liderada per Yacin Belahcene està formada per Gabriel
Fletcher, Alexandre Guitart i Massinissa Aït-Ahmed.
Divendres 3 de maig de 2019, a les 19.30 h
Activitat gratuïta amb aforament limitat
Lloc: Centre Cívic Can Gili
Nota: hi haurà servei de bar

Plaça de Joan Oliver, 1. Tel. 93 870 62 03
canbassa@centrescivics.granollers.cat

Camí Vell de Lliçà d’Amunt, 1. Tel. 93 849 90 45
cangili@centrescivics.granollers.cat

Ja ens pots seguir a
Facebook
@centrescivicsgranollers

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

SHOWCOOKING DE CUINA D’APROFITAMENT!

CANÇONS I VI

Saps que un de cada tres aliments acabarà a les escombraries? Vine
al showcooking d’aprofitament, on tastaràs i aprendràs receptes
sorprenents i coneixeràs trucs perquè la cuina de casa sigui més
sostenible.

Concert amb Carles Belda

Dijous 9 de maig, de 18.30 a 20.30 h
A càrrec d’Espigoladors
Lloc: plaça de Joan Oliver (Centre Cívic Can Bassa)
Activitat gratuïta amb places limitades
Inscripcions a www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions o
presencialment a qualsevol centre cívic, del 23 d’abril fins al 6 de
maig de 2019

Vine a escoltar havaneres, rumbes, cançons de taverna, cançons
populars, cançons de glosa… de la mà de Carles Belda i el seu acordió
diatònic. No et perdis aquesta degustació musical de cançons populars dels països catalans al voltant del vi.

Passeig del Doctor Fàbregas, s/n. Tel. 93 879 24 69
palou@centrescivics.granollers.cat

C. Mare de Déu de Montserrat, 47. Tel. 93 879 58 92
jaumeoller@centrescivics.granollers.cat

Dimecres 15 de maig, a les 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
Activitat gratuïta amb aforament limitat
Nota: el concert s’acompanyarà amb vi del Vallès Oriental.
Carrer del Lledoner, 6. Tel. 93 840 60 69
nord@centrescivics.granollers.cat

