




Serveis: Informació i acollida • Assessorament a grups i associa-
cions • Cessió i lloguer d’espais • Punts d’accés públic a Internet 
• Espai de relació • Sala d’estudi i lectura • 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 associa-
cions • 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 associa-
cions • Cessió i lloguer d’espais • Punts d’accés públic a Internet 
• Espai de relació • Sala d’estudi i lectura • 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 associa-
cions • Cessió i lloguer d’espais • Punts d’accés públic a Internet 
• Espai de relació • Serveis Socials d’Atenció Primària • 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 associa-
cions · Cessió i lloguer d’espais · 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
Servei d’informació relativa a l’activitat de 
la Xarxa de Centres Cívics de Granollers, així 
com d’altres informacions municipals d’interès 
general. La sol·licitud d’informació o consulta 
es pot fer presencialment i per via telefònica o 
electrònica.

ASSeSSORAMeNt A GRuPS I ASSOCIA-
CIONS
Assessorament sobre els tràmits relacionats 
amb el món associatiu: constitució, inscripció 
en els registres, suport en la programació, 
etc. La sol·licitud d’informació es pot fer per 
telèfon, per correu electrònic o concertant 
entrevista personalitzada.

CeSSIÓ I LLOGueR D’eSPAIS
Servei de cessió de sales dels centres cívics 
a entitats per a la realització de reunions, 
conferències, trobades, etc. La petició s’ha de 
fer sempre mitjançant sol·licitud a l’OAC. Els 
preus dels espais estan regulats per les orde-
nances fiscals www.granollers.cat. 

PuNtS D’ACCéS PúBLIC A INteRNet
La Xarxa de Centres Cívics disposa d’ordinadors 
des d’on es pot accedir gratuïtament a Internet.
De dilluns a dijous de 16 h a 20.30 h i diven-
dres de 17 h a 20.30 h.
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INFORMACIÓ I ACOLLIDA
Servei d’informació relativa a l’activitat de 
la Xarxa de Centres Cívics de Granollers, així 
com d’altres informacions municipals d’interès 
general. La sol·licitud d’informació o consulta 
es pot fer presencialment i per via telefònica o 
electrònica.

ASSeSSORAMeNt A GRuPS I ASSOCIA-
CIONS
Assessorament sobre els tràmits relacionats 
amb el món associatiu: constitució, inscripció 
en els registres, suport en la programació, 
etc. La sol·licitud d’informació es pot fer per 
telèfon, per correu electrònic o concertant 
entrevista personalitzada.

CeSSIÓ I LLOGueR D’eSPAIS
Servei de cessió de sales dels centres cívics 
a entitats per a la realització de reunions, 
conferències, trobades, etc. La petició s’ha de 
fer sempre mitjançant sol·licitud a l’OAC. Els 
preus dels espais estan regulats per les orde-
nances fiscals www.granollers.cat. 

PuNtS D’ACCéS PúBLIC A INteRNet
La Xarxa de Centres Cívics disposa d’ordinadors 
des d’on es pot accedir gratuïtament a Internet.
De dilluns a dijous de 16 h a 20.30 h i diven-
dres de 17 h a 20.30 h.
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SeRVeIS SOCIALS D’AteNCIÓ PRIMàRIA
Els Serveis Socials són un conjunt d’actuacions 
i recursos per prevenir la marginació i promoure 
la integració d’aquelles persones o famílies 
que, per raó de dificultats econòmiques, de 
manca d’autonomia personal, de discapacitats 
o de marginació social, necessiten l’ajut i la 
protecció socials.

Horaris d’atenció al públic: de dilluns a diven-
dres, de 9.30 a 13.30 h; dijous de 16 a 18h.
Tel. Serveis Socials Zona 2 (Centre Cívic Nord): 
93 846 60 72.
Tel. Serveis Socials Zona 3 (Jaume Oller): 93 
879 50 44. 

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

eSPAI De ReLACIÓ
Espai de lliure accés, un espai cívic, de trobada 
i de diàleg.

SALA D’eStuDI I LeCtuRA
De dilluns a divendres de 17 h a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Can Bassa i Can Gili.

PuNt NADÓ
Espais acollidors, en els diversos centres 
cívics, on les famílies o cuidadors i cuidadores 
poden adreçar-se lliurement per tal de satis-
fer la necessitat imprevista d’una demanda 
d’alimentació o higiene del nadó.
De dilluns a dijous, de 16 h a 21 h i divendres, 
de 17 h a 21 h.

BAR CAFeteRIA
Centre Cívic Can Bassa: de dilluns a dissabte, 
de 10 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20 h.
Centre Cívic Can Gili: de dilluns a diumenge, 
de 9 h a 22 h.
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SeRVeIS SOCIALS D’AteNCIÓ PRIMàRIA
Els Serveis Socials són un conjunt d’actuacions 
i recursos per prevenir la marginació i promoure 
la integració d’aquelles persones o famílies 
que, per raó de dificultats econòmiques, de 
manca d’autonomia personal, de discapacitats 
o de marginació social, necessiten l’ajut i la 
protecció socials.

Horaris d’atenció al públic: de dilluns a diven-
dres, de 9.30 a 13.30 h; dijous de 16 a 18h.
Tel. Serveis Socials Zona 2 (Centre Cívic Nord): 
93 846 60 72.
Tel. Serveis Socials Zona 3 (Jaume Oller): 93 
879 50 44. 

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

eSPAI De ReLACIÓ
Espai de lliure accés, un espai cívic, de trobada 
i de diàleg.

SALA D’eStuDI I LeCtuRA
De dilluns a divendres de 17 h a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Can Bassa i Can Gili.

PuNt NADÓ
Espais acollidors, en els diversos centres 
cívics, on les famílies o cuidadors i cuidadores 
poden adreçar-se lliurement per tal de satis-
fer la necessitat imprevista d’una demanda 
d’alimentació o higiene del nadó.
De dilluns a dijous, de 16 h a 21 h i divendres, 
de 17 h a 21 h.

BAR CAFeteRIA
Centre Cívic Can Bassa: de dilluns a dissabte, 
de 10 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20 h.
Centre Cívic Can Gili: de dilluns a diumenge, 
de 9 h a 22 h.
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SALut I CReIxeMeNt PeRSONAL 

Curs per deixar de fumar
Els dilluns del 31 de gener al 6 de març de 2011
de 19 a 20.30 h
Per a inscripcions i informació, truqueu al CAP Sant 
Miquel 93 879 16 25
Activitat gratuïta
Organització: CAP Sant Miquel
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Gimnàstica de manteniment
Els dilluns del 28 de febrer al 23 de maig de 2011
de 19 a 20 h
Preu: 30 euros/trimestre
A càrrec d’Ona Castellsagué
Organització: AV Can Gili
Lloc: Centre Cívic Can Gili

tai- txi
estil Yang: els dilluns del 10 de gener al 13 de juny
de 2011 de 19.30 a 21 h 
Iniciació: els divendres del 14 de gener al 17 de juny 
de 2011 de 19.30 a 21 h
Preu: 60 euros/trimestre
A càrrec de Pepe Ligero
Organització: Centre Europeu de Tai-txi estil Chen
Lloc: Centre Cívic Palou

Curs de Pilates 
Del 10 de gener al 16 de juny de 2011,
de 20 h a 21 h
Grup A: dilluns - Grup B: dimecres - Grup C: dijous
Preu: 45 euros/trimestre, socis de l’AV Can Bassa;
49 euros/trimestre, no socis (per 1 dia a la setmana)
A càrrec de Sílvia Martínez
Lloc: pavelló esportiu de Can Bassa
Organització: AV Can Bassa
Informació i inscripcions al Centre Cívic Can Bassa
Curs anual consultar disponibilitat de places
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Com tenir cura de la nostra esquena
Et fa mal l’esquena? Sovint és una conseqüència de 
l’estrès, les tensions i, especialment, del sedentarisme 
i les males postures pròpies de la vida moderna.
En aquest curs et convidem a tenir cura de la teva 
esquena mitjançant els elements bàsics de la tècnica 
Alexander.
La tècnica Alexander és un mètode de reeducació de 
la postura, el moviment, la coordinació i l’equilibri del 
cos i la seva relació amb la ment.
Els dilluns del 14 de març al 4 d’abril de 2011
de 19 a 21 h
Preu: 25,60 euros (4 sessions)
Preu per a menors de 26 i majors de 60 anys:
19,20 euros (4 sessions)
A càrrec de elena Castelar, especialista en tècnica 
Alexander
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Gimnàstica de manteniment
Dimarts i dijous de l‘11 de gener al 16 de juny
de 2011 de 15 a 16 h 
Preu: 45 euros/trimestre, socis de l’AV Can Bassa;
49 euros/trimestre, no socis
A càrrec de Sílvia Martínez
Lloc: pavelló esportiu de Can Bassa
Organització: AV Can Bassa
Informació i inscripcions al centre cívic Can Bassa

Gimnàstica de manteniment per
a totes les edats
Dimarts i dijous del 16 de febrer al 28 de juliol
de 2011 de 15.15 a 16.15 h
Preu: 26 euros/bimestre socis AV de l’hostal i 30 euros 
no socis 
A càrrec d’Ivan Pladevall
Organització: Associació de Veïns de l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord
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Body Balance
Estressats i amb tensions acumulades? Prepara’t per 
alliberar tensions, augmentar la consciència corporal i 
gaudir amb el moviment del cos a través de la pràctica 
senzilla d’exercicis d’estirament, respiració i movi-
ment.
Els dimarts del 15 de febrer al 31 de maig de 2011
de 19.30 a 21 h
Preu: 56,70 euros (14 sessions)
Preu per a menors de 26 i majors de 60 anys:
37,80 euros (14 sessions)
A càrrec d‘elena Ramos, professora de dansa i expres-
sió corporal
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
Amb prioritat per als inscrits al mòdul I.

Despertant el cos energètic
Des de l’òptica del ioga, l’ésser humà està consti-
tuït per tres cossos totalment relacionats, però ben 
definits; el cos físic, l’energètic i l’espiritual. En aquest 
taller ens situarem en el cos energètic. Coneixerem 
l’anatomia d’aquest cos a través del seu mapa subtil 
amb els txakres i els nadis i aprendrem, mitjançant la 
pràctica, a gestionar les nostres emocions.
Dimarts del 15 de febrer al 5 d’abril de 2011
de 19 a 21 h
Preu: 51,20 euros (8 sessions)
Preu per a menors de 26 i majors de 60 anys:
38,40 euros (8 sessions)
A càrrec de Sílvia Presses, professora de ioga
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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Massatge ayurveda
En el massatge ayurveda connectaràs amb aquest 
coneixement tradicional hindú, a través d’un mètode 
fàcil, natural, terapèutic i energètic en què s’utilitzen 
els olis i aromes naturals per aconseguir un equilibri 
físic, emocional i mental.
Els dimecres del 16 de febrer al 6 d’abril de 2011
de 19 a 21 h
Preu: 51,20 euros (8 sessions)
Preu per a menors de 26 i majors de 60 anys:
38,40 euros (8 sessions)
A càrrec d’Ana Cabanes, professora de ioga i massatge 
ayurvèdic
Lloc: Centre Cívic Palou

Curs de reflexologia
Aprèn a fer un massatge relaxant als peus i a conèixer 
totes les possibilitats de la reflexologia sobre la teva 
salut.
Dies: els dimecres del 16 de febrer al 9 de març
de 2011 de 19 a 21 h
Preu: 25,60 euros (4 sessions)
Preu per a menors de 26 i majors de 60 anys:
19,20 euros (4 sessions)
A càrrec de José Ligero Barquín, reflexòleg.
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

tècniques de meditació
Els dijous del 18 de febrer al 23 de juny de 2011
de 20 a 21h
Preu: 28 euros/bimensual, socis de l’AV de l’Hostal i 
30 euros/bimensual, no socis 
A càrrec d’Ángela Jiménez Morello
Organització: AV de l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord
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Grup entre Mares
Entre Mares és un grup de criança respectuosa que va 
néixer el desembre del 2009. Som un grup de mares 
que ens trobem a l’etapa més preciosa de les nostres 
vides: la maternitat. D’aquesta emoció neix ENTRE 
MARES.
Donem suport a la lactància materna i ajudem a resol-
dre dubte a altres mares que comencen.
Fins ara hem fet xerrades d’alimentació, tallers de 
portanadons, cançons de falda i d’altres vegades ens 
trobem i compartim la tarda jugant i explicant les 
vivències amb el creixement dels nostres fills.
Properes trobades:
L’últim divendres de mes
28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 29 abril,
27 de maig i 17 de juny de 2011
Hora: 17.30 h
Activitat gratuïta, tothom hi és benvingut!
Organitza: AMPA CEIP Lledoner- Grup “Entre mares” 
Lloc: Centre Cívic Nord

taller d’habilitats comunicatives a través
del coaching: l’art d’escoltar (curs exprés)
Sovint es creu que un bon comunicador és aquell que 
parla bé, però el veritable poder de la comunicació 
recau a saber escoltar. Aquest curs es planteja com 
una oportunitat per preguntar-se i esbrinar com som 
a l’hora d’escoltar. Adquirirem les eines, a través del 
coaching, per saber comunicar-nos millor!
Dimecres 18 de maig de 2011 de 19 a 21h 
Preu: 6,40 euros (1 sessió)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
4,80 euros (1 sessió) 
A càrrec de Maria José Rueda, especialista en creativi-
tat. Associació intercultural Ananké.
Lloc: Centre Cívic Can Gili 
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Meditació amb bols de quars (curs exprés)
Descobreix la màgia dels bols de quars: unes vi-
bracions i un so absolutament relaxants. Tindràs 
l’oportunitat de gaudir d’una estona de relaxació que 
et farà desconnectar de l’estrès i les tensions de la 
vida contemporània, amb uns instruments sanadors 
absolutament recomanables. Viuràs una experiència 
que difícilment oblidaràs.
Dimarts 24 de maig de 2011 de 19 a 21h 
Preu: 6,40 euros (1 sessió)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
4,80 euros (1 sessió) 
A càrrec de Daniel Paschkes
Lloc: Centre Cívic Palou

taller el temps maia (curs exprés)
El temps maia és la reconciliació amb el temps 
natural, rítmic i harmònic, en sintonia amb els cicles 
naturals de la lluna i el sol, on reintegrem la nostra 
consciència amb la ment de la terra. Contactem amb 
la nostra memòria ancestral, ens redescobrim, ens in-
tegrem a un temps cíclic i aprenem a respectar-lo. Tot 
té el seu temps, i esperar amb alegria és curatiu. Serà 
un taller on s’introduirà un cas pràctic per conèixer i 
entendre el temps maia.
Dimecres 25 de maig de 2011 de 19 a 21 h
A càrrec de Nina Rocha de l’associació intercultural 
Ananké.
Preu: 6,40 euros
Preu menors de 26 i majors de 60 anys: 4,80 euros 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

tallers d’autodefensa personal
adreçats a dones
Centre Cívic Nord
Els dimecres i divendres del 23 de març al 20 de maig 
de 2011 de 9.30 a 12.30 h
(16 sessions: les 8 primeres de nivell bàsic
i les 8 següents de nivell superior)
Activitat gratuïta i amb inscripció
Organització: CIRD i policia local
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Cicle de conferències de l’Aula de la Salut 
Presentem la vuitena edició de l’Aula de la Salut, un 
programa que va néixer amb la voluntat d’apropar els 
serveis sanitaris i els seus professionals als ciutadans 
de Granollers, i donar resposta a les seves demandes 
en tots els temes que siguin del seu interès referits a 
la promoció de la salut i al coneixement dels serveis 
sanitaris de la comarca. 
L’Aula de la Salut és una col·laboració de l’Hospital 
General de Granollers, la Xarxa de Centres d’Atenció 
Primària (ICS) i el Servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament de Granollers, amb la participació de la 
xarxa de centres cívics de la ciutat.
Desitgem que aquest nou cicle de conferències sigui 
de l’interès dels ciutadans i que contribueixi a millorar 
el coneixement dels problemes de salut més habituals.

La insuficiència cardíaca, una malaltia emergent �
Amb l’augment de l’esperança de vida, la insuficiència 
cardíaca (quan el cor defalleix) ha augmentat d’una 
forma significativa als països desenvolupats i amenaça 
de ser la primera causa de mort i/o ingrés hospitalari. 
Quines causes té? Com la podem prevenir i tractar? 
Com s’enfronta a aquest repte el sistema sanitari? 
Dimecres 16 de febrer de 2011 a les 19 h
A càrrec del Dr. enric Domènech, metge de família. 
ABS Granollers Centre. ICS. 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

B
O 
N

16 17



A
G

e
N

D
A

 D
’A

C
tI

VI
tA

tS
S

A
Lu

t 
I 

C
R

e
Ix

e
M

e
N

t 
P

e
R

S
O

N
A

L

el trastorn bipolar: viure entre muntanyes russes �
La malaltia bipolar, també anomenada maniacode-
pressiva, consisteix en una alteració dels mecanismes 
que regulen l’estat d’ànim. Provoca una alteració de 
la vida emocional, accentua les normals variacions de 
l’humor i pot provocar exaltacions eufòriques i intenses 
depressions. 
Recentment, gràcies també a l’interès promogut per 
declaracions d’artistes i protagonistes del món de 
l’espectacle, s’han fet investigacions que permeten 
pensar en un futur més estable per a les persones que 
pateixen aquest trastorn.
Dimecres 16 de març de 2011 a les 19 h
A càrrec del Dr. Francesco Panicali, psiquiatre del 
CASM Benito Menni
Lloc: Centre Cívic Nord

Relacions professionals saludables �
Moltes vegades hem d’escollir entre opcions profes-
sionals i opcions personals. Trobar l’equilibri entre la 
conciliació familiar i personal és bàsic per al benestar 
i la salut de les persones, sobretot per a les dones. 
Aquesta realitat fa que quan una dona lidera un equip 
també busqui l’equilibri per als altres i apliqui models 
més saludables. 
Dimecres 18 de maig de 2011 a les 19 h
A càrrec de la Dra. Maria Rotllan, pediatra i directiva 
del Consorci Sanitari Integral
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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Sevillanes
Del 10 de gener al 16 de juny de 2011
Nivell iniciació: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Nivell intermedi: dilluns de 16 a 17 h
Nivell avançat: dijous de 19 a 21 h
Parelles: divendres de 20.30 a 21.30h
Preu: 33 euros/trimestre, socis de l’AV Can Bassa;
37 euros/trimestre, no socis
A càrrec d’Isabel Rios i Miguel Martín 
Organització: AV Can Bassa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
Curs anual consultar disponibilitat de places

Capoeira
La capoeira i els seus elements, com són el moviment 
corporal, la música, la improvisació, la dansa i la lluita, 
són part del dia a dia de cadascú. Explorar aquests ele-
ments pot ser beneficiós per als nostres nens i nenes, 
adolescents i persones adultes.

Per a adults
Els dilluns i dimecres del 14 de febrer
al 22 de juny de 2011 de 20 a 21.30 h
Preu: 35 euros/mes
Per a infants
Els dilluns i dimecres del 14 de febrer
al 22 de juny de 2011 de 17.30 a 18.30h
Preu: 20 euros/mes

A càrrec de Renato Camargos
Organització: Xpressa’t
Lloc: Centre Cívic Nord
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Restauració de mobles
Coneix les tècniques bàsiques i els secrets per a la re-
cuperació amb èxit d’un moble vell. Per a aquest curs 
cal que els participants portin les peces per restaurar, 
que han de ser petites. 
Els dilluns del 14 de febrer al 30 de maig de 2011,
de 18 a 20h
A càrrec de Francesc Martínez Montserrat
Preu: 75,60 euros (14 sessions)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
50,40 euros (14 sessions)
Material a càrrec dels participants
Lloc: Centre Cívic Nord
Amb prioritat per als inscrits al mòdul I

Bijuteria en crochet
Inicia’t en la bijuteria en crochet i assoleix les 
tècniques bàsiques a partir de diferents patrons. 
S’ensenyaran els tres punts bàsics de ganxet: ca-
deneta, punt baix i punt alt, aplicats a l’elaboració 
d’arracades, anells, agulles i collarets. L’objectiu és 
que et quedis “enganxat” per continuar desenvolupant 
aquesta tècnica a casa!
Els dilluns del 14 de febrer al 4 d’abril de 2011
de 19 a 21h
A càrrec de Raquel Gámez, artesana
Preu: 51,20 euros (8 sessions)
Peu menors de 26 i majors de 60 anys:
38,40 euros (8 sessions)
Suplement de 10euros en concepte de material
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Decoració
Els dilluns del 14 de febrer al 6 de juny de 2011,
de 18 a 20 h
Preu: 67,50 euros (15 sessions)
Cost del material a càrrec dels participants
A càrrec de Carmina Latorre
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou

N

B

P



A
G

e
N

D
A

 D
’A

C
tI

VI
tA

tS
e

xP
R

e
S

S
IÓ

 I
 C

R
e

At
IV

It
At

Curs de ball flamenc
Els dilluns del 10 de gener a 13 de juny de 2011,
de 18.30 a 20h
Preu: 31 euros/trimestre
A càrrec de Rafael Moreno
Organització: Hermandad Rociera Can Bassa 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Coral sonata
Els dilluns i dimecres de setembre de 2010 a juny
de 2011, de 21 a 22.30 h
Preu: 4 euros/mes, socis de l’AV Tres Torres;
6 euros/mes, no socis
A càrrec d’Isidre Pegenaute
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

Ball country
Segon trimestre
Nivell inicial: els dijous del 13 de gener al 31 de març 
de 2011 de 21 a 22.30 h
Nivell mitjà: els dimarts de l’11 de gener al 29
de març de 2011 de 21 a 22.30 h
Nivell alt: els dilluns del 17 de gener al 4 d’abril
de 2011 de 21 a 22.30 h
tercer trimestre
Nivell alt: els dilluns de l’11 d’abril a l’11 de juliol de 
2011 de 21 a 22.30h 
Nivell mitjà: els dimarts del 5 d’abril al 28 de juny de 
2011 de 21 a 22.30h 
Nivell inicial: els dijous del 7 d’abril al 30 de juny de 
2011 de 21 a 22.30h 

Preu: 35 euros/trimestre (12 sessions)
A càrrec de professors de tot Country Granollers
Organització: Tot Country Granollers
Lloc: Centre Cívic Palou
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Puntes de coixí
Els dimarts de l’11 de gener al 7 de juny de 2011
de 16 a 18 h
Preu: 40 euros/trimestre, socis de l’AV Can Bassa;
44 euros/trimestre, no socis
A càrrec de toñi Gómez Romero
Organització: AV Can Bassa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
Curs anual. Consulteu la disponibilitat de places

Puntes de coixí
Els dimarts fins al 14 de juny de 2011, de 16 a 18 h
Preu: 36 euros/trimestre, socis de l’AV Tres Torres;
38 euros/trimestre, no socis 
A càrrec de María Sánchez
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
Curs anual. Consulteu la disponibilitat de places

Manualitats i costura
Els dimarts i dijous del 15 de febrer
al 28 de juliol de 2011 de 16 a 20 h
Preu: 20 euros/bimestre, socis de l’AV de l’Hostal;
24 euros/bimestre, no socis
A càrrec de Purificación González
Organització: AV de l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord
Curs anual. Consulteu la disponibilitat de places
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Curs de labors: punt, ganxet, punt de creu…
2n trimestre 
Els dimarts de l’11 de gener al 29 de març de 2011, 
de 18 a 20 h 
3r trimestre
Els dimarts del 5 d’abril al 21 de juny de 2011,
de 18 a 20h
Preu: 40 euros, socis de l’AV Can Bassa;
44 euros, no socis
A càrrec de toñi Gómez Romero
Organització: AV Can Bassa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
Curs anual. Consulteu la disponibilitat de places

Vitralls
Els dimarts del 15 de febrer al 31 de maig de 2011,
de 18 a 20 h 
Preu: 67,50 euros (15 sessions)
Cost del material a càrrec dels participants
A càrrec de Cristina Marsal
Organització: AV Sant Julià de Palou 
Lloc: Centre Cívic Palou
Curs anual. Consulteu la disponibilitat de places

Iniciació a l’esgrima artística
Al taller d’esgrima artística coneixereu la tècnica que 
fan servir actors i especialistes al teatre i cinema per 
representar les escenes de lluita. Amb aquesta pràctica 
desenvolupareu els reflexos, la reacció, l’agudesa 
visual i el sentit del ritme, i acabareu sent capaços de 
manejar l’espasa amb confiança. Tot un repte per al 
cos i l’ànima.
Els dimarts del 15 de febrer al 21 de juny
de 2011 de 19 a 21 h
A càrrec de Daniel Vallecillos
Preu: 35 euros/mes
Organització: Xpressa’t
Lloc: Centre Cívic Nord
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Puntes de coixí
Dimecres del 17 de febrer fins el 27 de juliol de 2011 
de 16 a 18h
Preu: 20 euros/bimestral socis AV
i 24 euros/bimestral els no socis 
A càrrec de toñi Gómez Romero
Organització: Associació de veïns de l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord

Curs de costura
Els dimecres fins al 15 de juny de 2011 de 17 a 19 h
Preu: 35 euros/trimestre
A càrrec de Paqui Laredo
Organització: AV Can Gili
Lloc: Centre Cívic Can Gili
Curs anual. Consulteu la disponibilitat de places.

Punt de creu
Grup 1: els dimecres del 16 de febrer al 8 de juny de 
2011, de 9 a 11h
Grup 2: els dimecres del 16 de febrer al 8 de juny de 
2011, de 16 a 18h (curs anual; consulteu la disponi-
bilitat de places)
Preu: 50 euros/quadrimestre, socis AV Tres Torres;
52 euros/quadrimestre, no socis
A càrrec de Manuela Vázquez
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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Iniciació a les sevillanes
Els dimecres del 16 de febrer al 29 de juny de 2011 
de 19 a 20 h
Preu: 18 euros/mes, socis de l’AV de l’Hostal;
22 euros/mes, no socis
A càrrec de Sandra Hernández
Organització: AV de l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord 
Curs anual. Consulteu la disponibilitat de places

Guitarra
Els dijous fins al 22 de juny.
Grup 1: 18.30 a 19.30 h. Grup 2: 19.30 a 20.30 h. 
Grup 3: 20.30 a 21.30 h
Preu: 65 euros/trimestre
A càrrec d‘Adan Pérez
Organització: AV Can Gili. Lloc: Centre Cívic Can Gili

Dibuix i pintura
Els dijous del 17 de febrer al 2 de juny de 2011
de 18.15 a 20.15 h
Preu: 67,50 euros/quadrimestre (15 sessions)
Cost del material a càrrec dels participants
A càrrec de Maria Pont Vié
Organització: AV Sant Julià de Palou 
Lloc: Centre Cívic Palou

Caminant el ball flamenc
Descobreix el ball flamenc, la seva tècnica i el seu 
pensament a través de dos dels pals (estils) més im-
portants d’aquesta dansa: la soleá i la siguiriya. Aquest 
és un curs per aproximar-se al ball flamenc des del seu 
ritme, les seves formes i la improvisació.
Els dijous del 24 de març al 19 de maig de 2011,
de 19 a 21h
A càrrec de Sònia Sánchez, balladora de flamenc i 
buhto
Preu: 51,20 euros (8 sessions)
Peu menors de 26 i majors de 60 anys:
38,40 euros (8 sessions)
Lloc: Centre Cívic Palou
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Iniciació al teatre
Sempre has volgut fer teatre? Aquest és el teu curs! 
Desperta els teus sentits, mobilitza el teu cos, escolta’t 
la veu, respira i supera vergonyes! T’ho passaràs molt 
bé!
Els dijous del 17 de febrer al 7 d’abril de 2011
de 19 a 21 h
Preu: 51,20 euros (8 sessions)
Preu per a menors de 26 i majors de 60 anys:
38,40 euros (8 sessions)
A càrrec de Carol Badillo
Lloc: Centre Cívic Nord
Amb prioritat per als inscrits al mòdul I

Guitarra
Intermedi: els dijous fins al 16 de juny, de 20 a 21 h, 
Avançat: els dimarts fins al 14 de juny, de 20 a 21 h
Super avançat: els dimarts fins al 14 de juny,
de 21 a 22 h
Preu: 40 euros/trimestre, socis de l’AV Tres Torres;
45 euros/trimestre, no socis
A càrrec de Celeste Jaén
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
Curs anual. Consulteu la disponibilitat de places.

Cor rociero
Divendres del 8 d’octubre de 2010 al 10 de juny de 
2011, de 19 a 21 h 
Gratuït
A càrrec de Mari Rodríguez
Organització: Hermandad Rociera Can Bassa 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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Fotografia urbana
Imatge i ciutat tenen una llarga història. Veurem com 
ha evolucionat aquest binomi coneixent treballs de 
fotògrafs. Plantejarem aspectes que conformen la 
ciutat i els seus punts de vista; aquesta investigació 
segurament ens farà descobrir nous aspectes de la 
nostra ciutat.
Els divendres del 18 de febrer al 15 d’abril de 2011 
de 19 a 21h
Preu: 51,20 euros (8 sessions)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
38,40 euros (8 sessions) 
A càrrec de Mariona Bros, fotògrafa
Lloc: Centre Cívic Can Gili

Monogràfic d’automaquillatge (curs exprés)
En aquest curs podrem gaudir d’un dels moments més 
creatius del dia, l’hora del maquillatge! Podrem adop-
tar diferents formes i colors per a cada dia sense haver 
de dedicar-hi més de cinc minuts!
Dilluns 9 de maig de 2011 de 19 a 21 h 
Preu: 6,40 euros (1 sessió)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
4,80 euros (1 sessió)
A càrrec de Dídac Manel Félix i Vega, assessor 
d’imatge
Material a càrrec dels participants
Lloc: Centre Cívic Nord
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Dansa afrobrasilera (curs exprés)
Ens mourem al ritme de músiques d’arrel africana 
i afrobrasilera, coneixerem noves formes de ballar i 
moure el cos i gaudirem aprenent coreografies que ens 
faran sentir lliures de tensions i plens d’energia.
Dijous 27 de maig de 2011 de 19 a 21 h 
Preu: 6,40 euros (1 sessió)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
4,80 euros (1 sessió)
A càrrec d’elena Ramos, professora de dansa i expres-
sió corporal
Lloc: Centre Cívic Nord

Fotos amb flaix (curs exprés)
No te’n surts, amb el flaix de la teva càmera? 
T’agradaria aprendre a utilitzar-lo de forma correcta? 
Amb aquest taller es treballaran diverses tècniques 
amb l’ús del flaix únic en la presa fotogràfica, el flaix 
de “relleno”, el flaix amb velocitat d’obturació lenta i 
les seves variants.
Dimarts 7 de juny de 2011 de 18.30 a 21 h 
Preu: 8 euros (1 sessió)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
6 euros (1 sessió)
A càrrec de Mariona Bros, fotògrafa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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Cuina per a nens
Aprendràs a fer receptes senzilles i passaràs una esto-
na divertida i entretinguda, per iniciar-te al món de la 
cuina i convertir-te en un petit xef.
Curs dirigit a nens i nenes de 7 a 11 anys. 
Els dilluns del 14 de febrer a l’11 d’abril de 2011,
de 18 a 19h
Preu: 42 euros/trimestre (amb material inclòs)
A càrrec de toñi Cano
Organització: per AV Can Gili
Lloc: Centre Cívic Can Gili

Cuina de mercat a l’estil de la Pilar
La Pilar té un estil molt personal de cuina: original, 
senzilla i econòmica, sempre aprofitant productes de 
temporada. Vine a conèixer les propostes més perso-
nals de la cuina de mercat de la Pilar! 
Els dilluns del 14 de febrer al 4 d’abril de 2011
de 19 a 21 h 
Preu: 51,20 euros (8 sessions)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys: 38,40 euros 
(8 sessions)
Suplement de 28 euros en concepte de material 
A càrrec de Pilar Cutura, cuinera
Lloc: Centre Cívic Palou

Cuina asiàtica
Coneix els secrets de la cuina asiàtica. Aprendràs a 
cuinar plats de diferents països (Xina, Japó, Vietnam, 
Tailàndia i el Líban). 
Els dijous del 10 de març al 12 de maig de 2011
de 19 a 21 h 
Preu: 51,20 euros (8 sessions)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
38,40 euros (8 sessions)
Suplement de 40 euros en concepte de material 
A càrrec d’Álvaro Brun, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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taller de tapes: la cuina en miniatura
Un viatge per la gastronomia basca en miniatura, on es 
veuran des de les tapes clàssiques, fins a aquelles més 
elaborades, i es coneixerà com es viu aquesta curiosa 
tradició basca.
Els dimarts del 15 de març al 5 d’abril de 2011
de 19 a 21 h
Preu: 25,60 euros (4 sessions)
Preu per menors de 26 i majors de 60 anys:
19,20 euros (4 sessions)
Suplement de 20 euros en concepte de material
A càrrec d‘Álvaro Brun, cuiner 
Lloc: Centre Cívic Can Gili

Idees i solucions per a jardins petits
Idees i solucions per a jardins petits: com distribuir 
l’espai i quin entorn volem crear en jardins llargs, 
estrets, pavimentats, terrasses i balcons
Els dimecres del 4 al 25 de maig de 2011
de 19 a 21 h
Preu: 25,60 euros (4 sessions)
Preu per menors de 26 i majors de 60 anys:
19,20 euros (4 sessions)
A càrrec de Diego Rujas, jardiner
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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Cuina vegetariana i energètica
Aprèn a cuinar els aliments per generar salut, energia 
i equilibri i donar al cos el que realment necessita: ce-
reals que ens donen energia, vegetals que ens escalfen 
o ens refreden, ens donen dolçor, ens relaxen o ens 
activen.
Cuina vegetariana i energètica, sense ous ni làctics, 
amb productes ecològics, de proximitat i de tempora-
da. Diferents coccions per a diferents estats d’ànim!
Els dimecres del 4 al 25 de maig de 2011
de 19 a 21 h
Preu: 25,60 euros (4 sessions)
Preu per menors de 26 i majors de 60 anys:
19,20 euros (4 sessions)
Suplement de 16 euros en concepte de material
A càrrec de Montserrat Palou, cuinera 
Lloc: Centre Cívic Palou

taller de sabó artesà (curs exprés)
Fer el teu propi sabó és més fàcil del que et podries 
imaginar. Coneix la història del sabó, els diferents 
procediments per elaborar-lo, els ingredients i les seves 
propietats. Vine i aprendràs les tècniques bàsiques per 
fer un sabó natural de forma artesana i amb ingre-
dients i eines a l’abast de tothom.
Dilluns 2 de maig de 2011 de 18 a 21 h
Preu: 9,60 euros (1 sessió)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
7,20 euros (1 sessió)
Suplement de 5 euros en concepte de material
A càrrec de Sílvia Prat, sabonaire del Taller de Sabó
Lloc: Centre Cívic Palou
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entrepans sorprenents (curs exprés)
El món dels entrepans és molt ampli; podem elaborar 
entrepans creatius, i fins i tot de gourmet. Aprendrem 
moltes receptes d’entrepans ben diferents que us 
sorprendran.
Dimecres 25 de maig de 2011 de 19 a 21 h
Preu: 6,40 euros (1 sessió)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
4,80 euros (1 sessió)
Suplement de 4 euros en concepte de material
A càrrec d’Alícia Sánchez, cuinera
Lloc: Centre Cívic Nord

taller de rebosteria (curs exprés)
Aprèn a cuinar diferents tipus de postres originals i 
sorprenents, d’una manera fàcil i divertida.
Dijous 26 de maig de 2011 de 19 a 21 h
Preu: 6,40 euros (1 sessió)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys:
4,80 euros (1 sessió)
Suplement de 8 euros en concepte de material
A càrrec d’Alvaro Brun, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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Alfabetització en castellà i acollida
Grup 1: els dimarts de 18.30 a 20 h
Grup 2: els divendres de 18.30 a 20 h
2n trimestre: de l’11 de gener al 18 de març de 2011 
(10 sessions)
3r trimestre: del 5 d’abril al 17 de juny de 2011 (10 
sessions)
A càrrec de l’Associació Cultural Mahaleo de recursos 
per al desenvolupament comunitari i la creativitat 
social.
Preu: 25 euros/trimestre
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

àrab per a infants
Nivell iniciació: els dimarts, de 18.30 a 20 h 
Nivell avançat: els divendres, de 18.30 a 20 h 
Del 5 d’octubre de 2010 al 17 de juny de 2011 (curs 
anual; consulteu disponibilitat de places)
Preu: 60 euros/any; 100 euros/any (2 infants)
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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àrab per a infants
Grup 1: els dijous de 17.30 a 19 h 
Grup 2: els dimecres, de 17.30 a 19 h 
Del 6 d’octubre de 2010 al 16 de juny de 2011
(curs anual; consulteu la disponibilitat de places)
Preu: 60 euros/any; 100 euros/any (2 infants)
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

Conversa en anglès
Vols millorar el teu anglès? Aquest és el curs que 
necessites! Pràctic i amb una professora nativa que 
t’ajudarà en la pronunciació i a adquirir la fluïdesa que 
necessita el teu anglès!
Adreçat a persones amb coneixements d’anglès prein-
termediate.
Els dijous del 17 de febrer al 26 de maig de 2011
de 19.30 a 21 h 
Preu: 56,70 euros (14 sessions)
Preu menors de 26 i majors de 60 anys: 37,80euros 
(14 sessions) 
A càrrec de Suzanne Brooman, professora d’anglès 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
Amb prioritat per als inscrits al mòdul I
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Avanç@ en tIC 
Inicia’t en la informàtica (20 h)
Curs de nivell inicial adreçat a persones que volen 
familiaritzar-se amb l’ordinador i adquirir un coneixe-
ment elemental per poder-lo fer servir.
Aprendràs a utilitzar les principals eines informàtiques 
(processadors de textos, full de càlcul, internet...) per 
aplicar-les en situacions quotidianes.
Adreçat a persones que no han utilitzat mai l’ordinador.
Els dimarts i dijous del 15 de febrer al 17 de març de 
2011 i del 17 de maig al 16 de juny de 2011
Grup A: de 16 a 18 h 
Grup B: de 18.30 a 20.30 h
Preu: 20 euros
Lloc: Centre Cívic Nord
Les persones en situació d’atur que acreditin que no 
reben prestació gaudiran d’una reducció del 50% del 
preu.
Inscripcions de l’1 al 8 de febrer de 2011, en horari 
d’atenció del centre cívic Nord. 
Organització: Ajuntament de Granollers
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ACtIVItAtS SOCIALS I COMuNItàRIeS

Compartint paraules, cafès, receptes…
L’hora del cafè, de la tertúlia, de compartir secrets de 
cuina… Les dones d’aquests espais de trobada com-
partim molt més que paraules; compartim emocions, 
maneres de viure i d’entendre el rol femení.
Per a més informació adreceu-vos als centres cívics.

esplai Guai
Esplai setmanal, sortides trimestrals d’un i dos dies, 
campaments de setmana santa, casal i campaments 
d’estiu i celebració de festes com la castanyada, car-
nestoltes, etc.
Per a infants i joves de 4 a 17 anys
Els dissabtes de 16 a 19 h
Organització: Esplai Guai de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou

excursions organitzades per l’AV
de l’Hostal (comissió PAVP)
Visita cultural guiada a la Sagrada Família
Dia per determinar del mes de gener de 2011 
Visita a les mines de sal de Cardona o a Sant Corneli
Dia per determinar del mes de febrer de 2011
Visita de dos dies a Lourdes
Dia per determinar del mes de març de 2011
Més informació al Centre Cívic Nord
Organització: AV de l’Hostal, comissió PAVP
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Calçotada popular
2a quinzena de febrer de 2011 (dia per determinar)
Organització: AV Can Bassa
Lloc: plaça Joan Oliver

Carnestoltes
El 5 de Març de 2011
Organització: AV Can Bassa
Lloc: plaça Joan Oliver

Caminada popular
1a quinzena d’abril de 2011 (dia per determinar)
Organització: AV Can Bassa
Lloc: plaça Joan Oliver

Concurs de dibuix per il·lustrar
el llibret de les festes de Sant Joan 
Dijous 14 d’abril de 2011 a les 18.00 h 
Organització: AV Can Bassa amb la col·laboració de 
l’IES Celesti Bellera
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Caminada popular
Diumenge 9 de maig de 2011
Organització: AV de l’Hostal

tarda de jocs
2a quinzena de maig de 2011 (dia per determinar)
Organització: AV Can Bassa
Lloc: plaça Joan Oliver

xVI trobada de Puntaires de Can Bassa
Diumenge 26 de juny de 2011 a partir de les 17 h 
Organització: Grup d’Afeccionades a les Puntes de 
Coixí de l’AV Can Bassa 
Lloc: plaça Joan Oliver

B
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Festes de primavera i estiu
Sant Jordi, amb ritme! �
Dissabte 16 d’abril de 2011 a les 19h 
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
Per a més informació consulteu al Centre Cívic Jaume 
Oller

Revetlla de l’Hostal �
Dissabte 19 de juny de 2010
Organització: AV de l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord

Celebració de la festa del Rocío �
Dissabte 19 de juny de 2011
Organització: Hermandad Rociera Can Bassa 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa i Palou

Festes de barri de Can Bassa �
Del 23 al 26 de juny de 2011
(Consulteu la programació específica de les festes de 
Sant Joan)
Organització: AV Can Bassa
Lloc: plaça Joan Oliver

Festa de cloenda de les activitats d’Almaghfira �
Dissabte 24 de juny de 2011
Organització: Associació Almaghfira
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Festa de Sant Joan a Palou �
Divendres 24 de juny de 2011 a partir de les 20:00h
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou
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exPOSICIONS

xIII Mostra de batxillerat artístic
de l’Institut Celestí Bellera
PLANetA BeLLeRA 2
Mostra basada en fotografia i vídeo sobre el projecte de 
creació compartida (work in progress) entre alumnes de 
l‘Institut Celestí Bellera i alumnes de dos altres centres 
educatius d’Anglaterra, sota la coordinació i supervisió 
de la Galeria Tate Modern de Londres.
Del 4 al 15 d’abril de 2011
Inauguració: dilluns 4 d’abril a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
Entrada lliure
Horari de visita: de dilluns a dijous de 16 a 21 h i 
divendres de 17 a 21 h
Organització: Institut Celestí Bellera
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Mostra de treballs artesanals 2011
Centre Cívic Palou �
Del 9 al 24 de juny de 2011
Inauguració: dijous 9 de juny a les 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Palou

Centre Cívic Jaume Oller �
Del 13 al 17 de juny de 2011
Inauguració: dilluns 13 de juny a les 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

Centre Cívic Nord �
Del 14 al 29 de juny de 2011
Inauguració: dimarts 14 de juny a les 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Nord

Centre Cívic Can Bassa �
Del 21 de juny a l‘1 de juliol de 2011
Inauguració: dimarts 21 de juny a les 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Entrada lliure
Horari de visita: de dilluns a dijous de 16 a 21 h i el 
divendres de 17 a 21 h
Organització: Xarxa de Centres Cívics i entitats de les 
juntes de centre.
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WI-FI
Ja pots venir i connectar-te amb el teu ordina-
dor als centres cívics Nord, Can Bassa, Can Gili 
i Palou.
De dilluns a dijous de 16 a 21 h i el divendres 
de 17 a 21 h.

CALeNDARI VeRD De PRIMAVeRA
Atenció a la programació específica del Calen-
dari Verd de Primavera març - maig 2011
Organització: Servei de Medi Ambient i Espais Verds.

CeNtRe D’INFORMACIÓ I ReCuRSOS 
PeR A LeS DONeS
Atenció a la programació específica del Dia 
Internacional de les Dones (8 de març) i el Dia 
de la Salut de les Dones (28 de maig), orga-
nitzats conjuntament amb la Taula d’Igualtat 
d’Oportunitats.
Pots accedir a més informació a través del web 
municipal: www.granollers.cat
o al telèfon 93 842 67 14.

AGeNDA 21
T’interessa el medi ambient? Vols estar 
informat de la situació actual i les formes de 
millorar-la? Visita el bloc de l’Agenda 21 local 
al web de l’Ajuntament, opina i fes-nos arribar 
les teves dades.
Per a més informació: www.granollers.cat/mediambient

SetMANA De L’eNeRGIA
Setmana europea de l’energia sostenible,
de l’11 al 15 d’abril de 2011
Suma la teva iniciativa al pla del municipi
per frenar el canvi climàtic (PAES).
Programa a Granollers al bloc del PAES
www.granollers.cat/blogs/paes/
Participa-hi!

VOLuNtARIS De L’ADF
Ajudem a evitar que els boscos se’ns cremin! 
Tots els primers dimarts de mes ens reunim 
al Centre Cívic Nord, a les 19.30 h. Si vols 
apuntar-t’hi, vine a veure’ns i te n’informarem!

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 2011
Organització: Servei de Protecció Civil

A
G

e
N

D
A

 A
C

tI
VI

tA
tS



WI-FI
Ja pots venir i connectar-te amb el teu ordina-
dor als centres cívics Nord, Can Bassa, Can Gili 
i Palou.
De dilluns a dijous de 16 a 21 h i el divendres 
de 17 a 21 h.

CALeNDARI VeRD De PRIMAVeRA
Atenció a la programació específica del Calen-
dari Verd de Primavera març - maig 2011
Organització: Servei de Medi Ambient i Espais Verds.

CeNtRe D’INFORMACIÓ I ReCuRSOS 
PeR A LeS DONeS
Atenció a la programació específica del Dia 
Internacional de les Dones (8 de març) i el Dia 
de la Salut de les Dones (28 de maig), orga-
nitzats conjuntament amb la Taula d’Igualtat 
d’Oportunitats.
Pots accedir a més informació a través del web 
municipal: www.granollers.cat
o al telèfon 93 842 67 14.

AGeNDA 21
T’interessa el medi ambient? Vols estar 
informat de la situació actual i les formes de 
millorar-la? Visita el bloc de l’Agenda 21 local 
al web de l’Ajuntament, opina i fes-nos arribar 
les teves dades.
Per a més informació: www.granollers.cat/mediambient

SetMANA De L’eNeRGIA
Setmana europea de l’energia sostenible,
de l’11 al 15 d’abril de 2011
Suma la teva iniciativa al pla del municipi
per frenar el canvi climàtic (PAES).
Programa a Granollers al bloc del PAES
www.granollers.cat/blogs/paes/
Participa-hi!

VOLuNtARIS De L’ADF
Ajudem a evitar que els boscos se’ns cremin! 
Tots els primers dimarts de mes ens reunim 
al Centre Cívic Nord, a les 19.30 h. Si vols 
apuntar-t’hi, vine a veure’ns i te n’informarem!

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 2011
Organització: Servei de Protecció Civil
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VOLuNtARIAt
PeR LA LLeNGuA

VOLS PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
DE VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA?

Si ets major d’edat, si ja parles català, però 
vols agafar fluïdesa o perdre la vergonya i tens 
una estona per xerrar, fes-te APRENENT/A.

Si ets major d’edat, tens una estona per xerrar 
i vols ajudar algú a millorar el seu català, fes-te 
VOLUNTARI/ÀRIA.
Vine a informar-te’n al:

SLC de Granollers. C/ de Prat de la Riba, 84, 
1a planta. Tel. 93 879 41 30
vxl.granollers@cpnl.cat
o bé entra a: www.vxl.cat
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VOLuNtARIAt
PeR LA LLeNGuA

VOLS PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
DE VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA?

Si ets major d’edat, si ja parles català, però 
vols agafar fluïdesa o perdre la vergonya i tens 
una estona per xerrar, fes-te APRENENT/A.

Si ets major d’edat, tens una estona per xerrar 
i vols ajudar algú a millorar el seu català, fes-te 
VOLUNTARI/ÀRIA.
Vine a informar-te’n al:

SLC de Granollers. C/ de Prat de la Riba, 84, 
1a planta. Tel. 93 879 41 30
vxl.granollers@cpnl.cat
o bé entra a: www.vxl.cat

AVANÇ De PROGRAMACIÓ:

Ral·li Fotogràfic
12 de juny de 2011, a les 9h

t’hi esperem!

A
G

e
N

D
A

 D
’A

C
tI

VI
tA

tS

44 45



cí
vi

csC
O

N
S

U
LT

A
, 
PA

R
TI

C
IP

A
, 
P

R
O

P
O

S
A

…
 



DIReCtORI D’eNtItAtS:

A Can Bassa
AV Can Bassa • Club de Petanca Can Bassa • Herman-
dad Rociera de Can Bassa • Associació Almaghfira
A Can Gili
AV Can Gili • Club Futbol Finsobe
A Palou
AV Sant Julià de Palou • Esplai Guai de Palou • Coral 
Sant Julià de Palou • Tot Country Granollers
A Jaume Oller
AV 3 Torres • Grup de Teatre Xivarri • Grup Juvenil Tres 
Torres Teatre • Club de Petanca El Miquelet • Asso-
ciació Fotogràfica Jaume Oller • Associació Cultural 
de Patchwork • Associació Fibromiàlgia • Associació 
cultural gent del barri de Sant Miquel
Al Nord
AV Can Mònic • AV de l’Hostal • Centro Cultural 
Andaluz • Associació Averroes • La Llançadora • 
AMPA CEIP Lledoner • CEIP Lledoner • Associació de 
Defensa Forestal (ADF) • Vallès Obert • AV Lledoner 
• AV Granollers Nord • Escoltes Sant Esteve • Club 
Caravaning • Associació Arcoiris • Associació Xpressa’t 
• Bruixes Teatre • Associació Banta Fouladou • Africa’t
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 de les 
entitats dels centres.

CONSuLtA, PARtICIPA, PROPOSA… 
Si vols conèixer més de la Xarxa de Centres Cívics de 
Granollers, visita el nostre web:
www.granollers.cat/centrescivics
Si ens vols proposar alguna activitat o tens alguna 
consulta per fer, pots fer-ho personalment, per telèfon 
o per correu electrònic a l’adreça següent:
info@centrescivics.granollers.cat
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Com pots inscriure’t a una activi- �
tat a la xarxa de Centres Cívics de 
Granollers
Les inscripcions s’han de fer per-
sonalment a qualsevol dels centres 
cívics de Granollers o per internet a 
través de les adreces següents:
www.granollers.cat/ovac i
www.granollers.cat/centrescivics
En cap cas es reserva plaça per 
telèfon.

Com s’efectua el pagament  �
El pagament dels cursos i tallers 
s’ha de fer per imposició ban-
cària1 i un cop emplenada la fitxa 
d’inscripció. 

Cal tenir en compte  �
La plaça no es considera ocupada 
fins que es presenti el rebut bancari, 
que ha de ser lliurat al centre en 
un període màxim de 5 dies a partir 
del moment que es rebi l’avís de 
pagament.
En cas que la persona inscrita no 
hagi formalitzat la inscripció dins del 
termini, la plaça quedarà vacant. 
Per facilitar el control d’inscripcions 
es farà un càrrec individual per cada 
taller i per persona inscrita.
Una vegada començats els tallers, 
no es retornaran els diners de la 
inscripció. 

El material fungible que sigui 
necessari per al taller anirà a càrrec 
de l’usuari. En la informació de cada 
taller se n’especificarà l’import.

El centre cívic es reserva el dret 
de suspendre les activitats que no 
tinguin un nombre mínim de partici-
pants, i el de canviar i/o suspendre 
qualsevol activitat per causes alienes 
a l’organització.

El centre declina tota responsabili-
tat sobre el material personal i les 
produccions dels usuaris. Per aquest 
motiu us demanem que no deixeu 
al centre cap material de valor, ni 
econòmic ni personal. En cas que hi 
tingueu material, l’heu de retirar de 
les sales o del magatzem en acabar 
l’última sessió del curs. 

Preus:2 Els preus que s’apliquen als 
cursos i tallers són preus públics 
aprovats pel Ple municipal.
Per als cursos d’1 a 8 sessions:
3,20 euros/h, les persones majors de 
26 anys
2,40 euros/h menors de 26 anys i 
majors de 60 anys

Per als cursos de 14 sessions:
2,70 euros/h majors de 26 anys
1,80 euros/h menors de 26 anys i 
majors de 60 anys

PeRÍODe D’INSCRIPCIÓ:3

Del 24 de gener a l’11 de febrer de 
2011
Inici de l’activitat: 14 de febrer de 
2011
Finalització: 10 de juny de 2011

CRIteRIS PeR A LeS INSCRIPCIONS
A LA xARxA De CeNtReS CÍVICS De GRANOLLeRS

1. En cas dels cursos programats directament per entitats, la forma 
de pagament pot variar.
2. Aquests preus i descomptes s’apliquen en el cas de les activitats 
municipals.
3. En el cas dels cursos exprés les inscripcions s’allarguen fins a una 
setmana abans de l’inici de l’activitat.
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CALeNDARI CeNtReS CÍVICS

Gener 2011
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Febrer 2011
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Març 2011
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

abril 2011
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MaiG 2011
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Juny 2011
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Juliol 2011
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

aGost 2011
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Períodes d’inscripció

Períodes de tancament del centre

Festius i pontsnÚM.
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col·labora

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


