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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: Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 
16 a 21 h, i divendres, de 17 a 21 h. A partir del 25 de juny de 
2013: de dilluns a divendres de 17 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: Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 16 a 
21 h, i divendres, de 17 a 21 h. A partir del 25 de juny de 2013: 
de dilluns a divendres de 17 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: Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 
16 a 21 h, i divendres, de 17 a 21 h. A partir del 25 de juny de 
2013: de dilluns a divendres de 17 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: Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 
16 a 21 h, i divendres, de 17 a 21 h. A partir del 25 de juny de 
2013: de dilluns a divendres de 17 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: Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 16 a 
21 h, i divendres, de 17 a 21 h. A partir del 25 de juny de 2013: 
de dilluns a divendres de 17 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 d’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? Et donem un cop de mà. Pots 
demanar informació per telèfon, correu electrò-
nic o concertant 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 possibili-
tats. Pregunta al taulell d’informació com has 
de fer la sol·licitud.

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 17 a 20.30 h.se
rv
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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 a 20 h 
Centre Cívic Can Bassa i Can Gili

PuNt NADÓ
Necessites canviar els bolquers del teu nadó, o 
satisfer una demanda d’alimentació? Demana-
ho al personal del centre.
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h

BAR CAFeteRIA
Can Bassa: de dimarts a diumenge, de 10 h a 
13.30 h i de 16 h a 20 h. Dilluns tarda obert en 
horari del centre cívic però sense servei de bar.
Can Gili: de dilluns a diumenge, de 9 a 22 h

SeRveIS SOCIALS D’AteNCIÓ PRIMàRIA
Els Serveis Socials són un conjunt 
d’actuacions, recursos, prestacions, programes 
i equipaments destinats a l’atenció social de 
la població. El seu objectiu és prevenir la mar-
ginació i promoure la integració i l’autonomia 
personal d’aquelles persones o famílies que 
pateixen situacions de necessitat derivades de 
problemes econòmics, de marginació social, de 
discapacitat, de manca d’autonomia o d’altres 
que es puguin presentar.

Horaris d’atenció al públic: de dilluns a diven-
dres, de 9.30 a 13.30 h; dimarts, de 16 a 
18 h
Del 15 de juny al 15 de setembre l’atenció 
només serà als matins.
Tel. Serveis Socials zona 2 (Centre Cívic Nord): 
93 846 60 72 
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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 a 20 h 
Centre Cívic Can Bassa i Can Gili
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Necessites canviar els bolquers del teu nadó, o 
satisfer una demanda d’alimentació? Demana-
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COM INSCRIuRe’t eN uNA 
ACtIvItAt De LA XARXA 
De CeNtReS CÍvICS De 
GRANOLLeRS

QuAN?
Del 3 al 21 de juny de 2013

QuÈ CAL FeR? 
1. Adreçar-te a qualsevol 
dels centres cívics de Gra-
nollers personalment o per 
internet a través de l’adreça: 
www.granollers.cat/centresci-
vics_inscripcions
2. Un cop preinscrit ens 
posarem en contacte amb 
tu per confirmar-te la plaça i 
rebràs la carta de pagament.
3. Efectuar el pagament 
(per ingrés o transferèn-
cia bancària), a partir del 
moment que s’ha emès l’avís 
de pagament i en un termini 
màxim de 5 dies.
4. Fer-nos arribar el compro-
vant de pagament al centre 
cívic.

CAL teNIR eN COMPte 
· La plaça no es considera 
ocupada fins que es presenti 
el comprovant de pagament. 
En cas que no es presenti 
dins el termini indicat, la 
plaça quedarà vacant.
· Caldrà fer un càrrec 
individual per cada taller i 
persona.
· 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’especifica l’import.
· El centre cívic es reserva el 
dret de suspendre les activi-
tats que no tinguin un nom-
bre mínim de participants, i 
el de canviar i/o suspendre 
qualsevol activitat per causes 
alienes a l’organització.
· El centre declina tota res-
ponsabilitat 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 per-
sonal. En cas que hi tingueu 
material, l’heu de retirar de 
les sales o del magatzem en 
acabar l’última sessió del 
curs.

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

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

10
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SALut I CReIXeMeNt PeRSONAL 

tALLeR De MeMÒRIA
CuRS D’eStIu PeR A GeNt GRAN:
“Re-FReSCA LA tevA MeMÒRIA” 
Aquest estiu re-fresca la teva memòria al pati i l’aula 
del centre cívic, i activa la teva ment a través de jocs 
d’intel·ligència, pràxies, gnòsies, atenció, càlcul, 
relaxació, concentració, psicomotricitat, orientació 
espacial i temporal, memòria sensorial, exercicis cogni-
tius... i molt més!!. 
De dilluns a dijous de l’1 al 25 de juliol de 2013
Grup de 60 a 75 anys: dilluns, dimarts, dimecres i 
dijous de 18 a 19 h 
Grup a partir de 75 anys: dilluns, dimarts, dimecres i 
dijous de 17 a 18 h 
Preu: 15 euros 
A càrrec d’Alejandro Postigo 
Organització: AV Tres Torres 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller 

tALLeR De MeMÒRIA
tALLeR D’eStIu PeR A ADuLtS:
“JOCS D’ACtIvA-MeNt COGNItIu” 
Aquest estiu millora el teu rendiment cognitiu i activa 
la teva ment al pati i l’aula del centre cívic. Farem 
tècniques d’aprenentatge, percepció, associació, 
concentració, jocs d’intel·ligència, atenció, memòria... 
i molt més! 
Grup de 20 a 35 anys: dijous del 4 al 25 de juliol de 
2013 de 19 a 20 h 
Grup de 36 a 59 anys: dilluns de l’1 al 22 de juliol de 
19 a 20 h 
Preus: 5 euros. 
A càrrec d’Alejandro Postigo 
Organització: AV Tres Torres 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller 
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SHAKtI DANCe: eL IOGA De LA DANSA
El Shakti Dance combina exercicis físics del ioga amb 
moviments dansats, a través d’estiraments, moviments 
harmònics, coreografies màntriques i meditacions dan-
sades. Es treballa el cos en totes les seves dimensions: 
el cos físic, el cos mental i el cos energètic per tal de 
millorar el benestar global de la persona.
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013 de 19 a 20.30 h
Preu: 19,80 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 
14,82 euros (4 sessions)
A càrrec d’elisenda Guardiola
Lloc: Centre Cívic Nord

tAI-tXI 
“L’art de cultivar l’energia vital”, adreçat a tothom que 
practiqui tai-txi i a qui vulgui fer un tastet de diferents 
tècniques, per mantenir i/o millorar la salut en general 
mitjançant exercicis senzills, suaus i agradables.
Una filosofia orientada cap a l’harmonia i l’equilibri 
personal.
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013 de 19.30 a 21h
Preu: 20 euros (15 euros, els socis de l’AV Tres Torres)
A càrrec de Chum, professora de tai-txi
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

ReSPIRACIÓ I MOvIMeNt
Mitjançant diverses tècniques corporals com el ioga, el 
tai-txi, la tècnica Alexander o el mètode Feldenkrais, 
aprendrem a escoltar-nos i a canalitzar l’energia en els 
nostres moviments.
Dilluns, de l’1 al 22 de juliol de 2013 de 19.30 a 21h
Preu: 40 euros
A càrrec de Pep Mogas
Organització: La Llançadora
Lloc: Centre Cívic Nord
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tAI tXI
De l’1 al 26 de juliol de 2013
Grup 1: dilluns de 19.30 a 21 h. Preu: 20 euros
Grup 2: divendres de 19.30 a 21 h. Preu: 20 euros
Grup 3: dilluns i divendres de 19.30 a 21 h. Preu: 30 
euros
A càrrec de José Ligero
Organització: Centre Europeu del Tai-txi estil txen
Lloc: Centre Cívic Palou

tALLeR De ZuMBA
Ball llatí per enfortir el cos d’una manera molt diver-
tida!
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013 de 20 a 21 h
Preu: 20 euros (4 sessions)
A càrrec de Sílvia Martínez
Organització: AV Can Bassa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

GIMNàStICA De MANteNIMeNt
Dimarts i dijous, del 2 al 25 de juliol de 2013 de 
15.15 a 16.15 h
Preu: 15 euros (13 euros, els socis de l’AV l’Hostal)
A càrrec d’Ivan Pladevall
Organització: AV l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord

tXI-KuNG
Dimarts del 2 al 23 de juliol de 2013 de 18 a 19 h
Preu: 20 euros (15 euros, els socis de l’AV Tres Torres)
A càrrec de Chum, professora de tai-txi
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

P

B

N

O

14



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

O

N

N

tALLeR DeL RIuRe
Senzillament riure, passar-s’ho bé, però alhora allibe-
rar-se d’inhibicions, vergonya i complexos, potenciar la 
relació amb els altres i l’autoestima, i agafar confiança 
i seguretat en un mateix.
Dimarts del 2 al 23 de juliol de 2013 de 19 a 21 h
Preu: 25 euros (20 euros, els socis de l’AV Tres Torres)
A càrrec de Julià Blanch
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

DANSASAGRADA
La Dansasagrada es comparteix a través de diferents 
tècniques: dansa d’Osho, roda de merengue, dansa de 
cor únic, meditació, ball intuïtiu, etc. És un viatge cap 
al nostre interior, per conèixer qui som. Sent, expressa, 
comparteix, balla, viu, riu, allibera i mostra’t tal com 
ets. Recupera mitjançant la Dansasagrada el que en 
vida et pertoca.
Dimarts, del 2 al 23 de juliol de 2013
de 20 a 21.30 h
Preu: 40 euros
A càrrec de José Rodríguez, educador de Dansasagrada
Organització: La Llançadora
Lloc: Centre Cívic Nord

INICIACIÓ AL ReIKI I MASSAtGeS
Amb el desbloqueig dels nostres canals d’energia, 
retrobem la salut i alleugerim el dolor. Sovint és més 
fàcil si algú ens ajuda de l’exterior, però la consciència 
l’hem de trobar cadascú. La clau està a les nostres 
mans.
Dimecres, del 3 al 24 de juliol de 2013
de 19 a 20.30 h
Preu: 40 euros
A càrrec de Pep Mogas
Organització: La Llançadora
Lloc: Centre Cívic Nord
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MeDItACIÓ A LA NAtuRA
Aprofita l’estiu per renovar-te, carregar les piles amb 
una pràctica de meditació en harmonia a l’aire lliure. 
Amb el curs realitzarem accions senzilles per afavo-
rir els nostres aspectes més creatius i de renovació 
inspirant-nos en la mateixa natura i els seus cicles. 
Gaudirem de l’entorn natural i farem meditació a l’aire 
lliure.
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2013
de 19.30 a 21 h
Preu: 19,80 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 
14,82 euros (4 sessions)
A càrrec de txus Pedrosa, professora de ioga
i meditació.
Lloc: Centre Cívic Palou

ReLACIONS PeRSONALS
I CONtACte POSItIu
Millora les relacions amb les altres persones i amb 
un mateix, desenvolupant habilitats adequades 
d’expressió de sentiments, desitjos, pensaments, gestió 
de conflictes, solució de problemes, etc. 
Dimecres 3 i 10 de juliol de 2013 de 19.30 a 21 h
Preu: 9,90 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 
7,41 euros (2 sessions)
A càrrec de Santi Azor, psicòleg.
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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MILLORA LA tevA AutOeStIMA
Es treballaran eines per conèixer-nos més i millorar 
la nostra autoestima així com algunes habilitats per 
utilitzar-les en el dia a dia de manera autònoma amb 
la finalitat de resoldre els problemes i aconseguir les 
metes i els objectius personals.
Dimecres 17 i 24 de juliol de 2013 de 19.30 a 21 h
Preu: 9,90 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 
7,41 euros (2 sessions)
A càrrec de Santi Azor, psicòleg.
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

COSMÈtICA NAtuRAL D’eStIu
tINGueS CuRA De LA tevA PeLL
Prendre el sol, banyar-se al mar o a la piscina i les al-
tes temperatures són factors que afecten els nivells de 
nutrició i hidratació de la pell i del cabell, i cal reparar 
els teixits afectats així com prevenir-ne els efectes. El 
curs ens mostra com podem fer olis, cremes i tònics 
naturals personalitzats i així cuidar la nostra pell en 
època d’estiu!
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2013 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 16 euros en concepte de material 
A càrrec de Beatriu Quintana
Lloc: Centre Cívic Palou

CARDIOPILAteS 
Dijous del 4 al 25 de juliol de 2013 de 19.30 a 21 h
Preu: 20 euros (4 sessions)
A càrrec de Sílvia Martínez
Organització: AV Can Bassa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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tÈCNIQueS De ReLAXACIÓ
Dijous del 4 al 25 de juliol de 2013 de 20 a 21 h
Preu: 16 euros (14 euros, socis de l’AV l’Hostal)
A càrrec d’Ángela Jiménez Morello
Organització: AV de l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord

tALLeR De LeS eMOCIONS
Saps mostrar veritablement els sentiments i les emo-
cions? Vine a comprovar-ho. Aprèn a superar les pors i 
la inseguretat, a lluitar contra tot allò que et limita. De 
passada, et coneixeràs una mica millor i descobriràs 
l’immens i desconegut món dels sentits i les sensa-
cions.
Dirigit a homes i dones de 18 a 55 anys
Divendres del 5 al 26 de juliol de 2013 de 19 a 21 h
Preu: 25 euros (20 euros, els socis de l’AV Tres Torres)
A càrrec de Julià Blanch
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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eXPReSSIÓ I CReAtIvItAt

PAtCHWORK (LABOR De RetALLS)
AvANÇAt
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013
Grup 1: de 9.30 a 11.30 h
Grup 2: de 15 a 17 h
Grup 3: de 17 a 19 h
Preu: 13 euros (material no inclòs)
A càrrec d’Olga Acón
Organització: Associació Cultural de Patchwork
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
Nota. tindran prioritat els inscrits durant el curs.

SCRAPBOOK D’eStIu: ARtJOuRNAL
(curs exprés)
L’artjournal és un diari personal fet amb imatges i 
tècniques de scrapbook mixmedia. L’artjournal el 
dedicarem a l’estiu, a les vacances i als viatges amb 
cançons o escrits que ens inspirin.
Dilluns 8 de juliol de 2013 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 5 euros en concepte de material
A càrrec d’Anna Camps, especialista en la tècnica 
scrapbooking.
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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SCRAPBOOK D’eStIu:
SeGeLLS ReCICLAtS (curs exprés)
Crea els teus propis segells amb materials alternatius, 
més econòmics, o amb materials que tinguis per casa. 
Realitzarem una bona col·lecció de segells per als nos-
tres àlbums de scrapbook. L’scrapbook no ha de ser car!
Dilluns 15 de juliol de 2013 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 5 euros en concepte de material
A càrrec d’Anna Camps, especialista en la tècnica 
scrapbooking.
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

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.
Dilluns i dimecres de l’1 al 26 de juliol de 2013 de 
20.30 a 22 h
Preu: 35 euros
A càrrec de Renato Camargos
Organitza: Xpressa’t
Lloc: Centre Cívic Nord

BALLS CARIBeNYS
Curs intensiu de balls caribenys. Aprèn a ballar salsa, 
merengue i bachata
Grup avançat. Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013 de 
21 a 22.30 h
Grup d’iniciació. Dimecres del 3 al 24 de juliol de 
2013 de 21 a 22.30 h
Preu: 30 euros (25 euros, els socis de l’AV Tres Torres)
A càrrec de José Luis Gasco
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
Nota. Al curs de nivell avançat, cal tenir parella; al 
d’iniciació, no cal.

O

N

O

20



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

GuItARRA
Grup intermedi. Dilluns i dimecres de l’1 al 24 de 
juliol de 2013 de 21 a 22.30 h
Aquest curs intensiu de guitarra va destinat a persones 
amb nocions mínimes de guitarra. Cal saber els acords 
bàsics i conèixer diferents ritmes. 
Aprendràs noves cançons i adquiriràs fluïdesa a partir 
d’un repertori de cançons escollit pels alumnes el 
primer dia de classe.
Grup avançat. Dimarts i dijous del 2 al 25 de juliol de 
2013 
Dimarts: a la Masia Tres Torres de 20.30 a 21.30, 
Dijous: al Centre Cívic Jaume Oller de 21 a 22.30 
Aquest curs intensiu de guitarra va destinat a aquelles 
persones que tenen la base dominada i saben acom-
panyar una mica amb la guitarra (arpegis i acords). 
Aprendràs a dominar l’acompanyament de guitarra de 
manera completa, combinant diferents tècniques, i 
assoliràs un nivell general de guitarra avançat. El re-
pertori de cançons serà escollit pels alumnes el primer 
dia de classe.
Preu: 40 euros (35 euros, els socis de l’AV Tres Torres)
A càrrec de Celeste Jaén
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller i Masia Tres Torres

PuNteS De COIXÍ
Dimarts del 2 al 23 de juliol de 2013 de 16 a 18 h
Preu: 13 euros (12 euros, els socis de l’AV Tres Torres)
A càrrec de Maria Sánchez
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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tALLeR De ReCICLAtGe De ROBA
Fes-te una bossa per anar a la platja
T’agradaria estrenar una bossa per passejar-te aquest 
estiu? Amb uns texans vells o amb roba que ja no et 
posis, com ara samarretes o camises, t’ensenyarem a 
fer una bossa ben creativa i original per sortir aquest 
estiu.
Dimarts del 2 al 23 de juliol de 2013 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)
Material a càrrec dels participants
A càrrec de Mar Aumedes, dissenyadora de vestuari i 
moda
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

APRÈN A tOCAR I CONÈIXeR L’uKeLeLe
Vols aprendre a tocar l’ukelele? Coneix l’origen i la 
història de l’instrument de corda més barat i portàtil 
tot aprenent els acords bàsics que et permetran tocar 
moltíssimes cançons. 
Per assistir a aquest curs és imprescindible portar 
l’instrument.
No és imprescindible tenir coneixements musicals.
Dimarts del 2 al 23 de juliol de 2013 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)
A càrrec de Daniel Moren, músic
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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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.
Dimarts del 2 al 23 de juliol de 2013 de 19 a 21 h.
Preu: 35 euros
A càrrec de Daniel vallecillos
Organització: Xpressa’t
Lloc: Centre Cívic Nord

eQuILIBRIS I ACROBàCIA
Aprendrem a escoltar i dominar el nostre cos per retro-
bar l’equilibri: de l’interior a l’exterior i de l’exterior a 
l’interior. Treballarem les verticals, les rodes, les tom-
barelles, les portées mans a mans. Aquest taller ens 
ajudarà a perdre por i a agafar confiança en nosaltres 
mateixos i en els altres.
Activitat adreçada a joves de 16 a 30 anys.
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2013
de 17 a 18.30 h
Preu: 40 euros
A càrrec de Pep Mogas
Organització: La Llançadora
Lloc: Centre Cívic Nord

INICIACIÓ AL PAtCHWORK
(LABOR De RetALLS)
Aprèn la tècnica de les labors de retalls tot fent la teva 
pròpia bossa.
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2012 de 18.30 a 
20.30 h
Preu: 13 euros (material no inclòs)
A càrrec d’Olga Acón
Organització: Associació Cultural de Patchwork
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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BIJuteRIA AMB MAteRIALS ReCICLAtS
Aquest estiu llueix les teves creacions en bijuteria. 
Aprofita materials que tinguis per casa, dóna’ls una 
segona vida i crea bijuteria divertida i original. Fes-te 
un collaret amb botons o unes arracades amb paper!
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2013 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 3 euros en concepte de material
A càrrec d’Helena Gil, joiera
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

DANSA DeL veNtRe 
Per a dones de qualsevol edat!
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2013 de 20 a 21 h
Preu: 20 euros (4 sessions)
A càrrec de Maria Allas Ojeda
Organització: AV Can Bassa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

tALLeR De teAtRe
Vine i participa en una activitat que ajuda a superar 
la inseguretat, desenvolupa l’autonomia i referma la 
personalitat. Agafa confiança, aprèn a desinhibir-te, a 
no tallar-te, a perdre el sentit del ridícul, la timidesa 
i la vergonya, i a potenciar la relació amb els altres, 
l’expressió corporal, la creativitat i la imaginació, 
alhora que t’ho passes molt bé. A més, pots passar a 
formar part d’un grup de teatre amateur. 
Divendres del 5 al 26 de juliol de 2013 de 17 a 19 h
Per a joves i adults a partir de 12 anys
Preu: 20 euros (15 euros, els socis de l’AV Tres Torres)
A càrrec de Julià Blanch
Organització: AV Tres Torres
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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NDANSA DeL veNtRe
Divendres, del 5 al 26 de juliol de 2013
Iniciació: de 18 a 19.30 h
Intermedi: de 19.30 a 21 h
Preu: 15 euros (13 euros, els socis de l’AV l’Hostal)
A càrrec de verònica Sala
Organització: AV l’Hostal
Lloc: Centre Cívic Nord
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tALLeR D’APeRItIuS
Cansat de les olivetes i les patates xip als aperitius? 
Aprèn a fer-ne de fàcils i ràpids com els calamars 
cruixents o altres de més creatius o elaborats, com ara 
unes miniamanides de cistell amb formatge. Sorprèn 
amics i família!
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013 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 26 euros en concepte de material 
A càrrec d’Ángeles Mayoral, cuinera
Lloc: Centre Cívic Can Gili

CuINA PeR eNDuR-Se
L’alternativa a la carn arrebossada
Vols preparar uns bons pícnics per a les escapades a 
la platja o a la muntanya? Et proposem un taller per 
trencar la monotonia de l’amanida d’arròs i la carn 
arrebossada. Descobreix els pícnics més creatius, 
econòmics i saludables.
Dimarts del 2 al 23 de juliol de 2013 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 24 euros en concepte de material 
A càrrec de Sergi Costa, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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POStReS FReSQueS
eN uN tReS I NO ReS
A l’estiu, postres fresques! Vols aprendre a fer unes 
postres creatives com el dràcula en got o postres amb 
fruita? En aquest curs t’ensenyarem a fer postres origi-
nals i altres de més tradicionals, com el tiramisú, per 
passar els calorosos dies d’estiu.
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2013 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 de M. Antònia Puigoriol, cuinera
Lloc: Centre Cívic Can Gili

CuINA MARINeRA
Et sembla que no tens prou idees per cuinar el peix? 
En aquest taller aprendrem a utilitzar diferents 
tipus de peix i marisc per a l’elaboració de receptes 
marineres, des de tapes a fideuades, suquets, sopes, 
arrossos... Plats senzills i plats de festa, tots amb gust 
mariner!
Dijous del 4 al 25 de juliol de 2013 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 20 euros en concepte de material 
A càrrec de Montserrat Palou, cuinera
Lloc: Centre Cívic Can Gili
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De vIAtGe A FRANÇA A tRAvéS
DeLS SeuS FORMAtGeS (curs exprés)
Ningú posa en dubte que França és un país que venera 
el formatge; el repte és conèixer-ne les varietats i 
aprendre a tastar-les. Amb aquesta sessió ens aproxi-
marem a la seva història formatgera i degustarem algu-
nes de les seves denominacions d’origen fonamentals.
Dijous 8 de juliol de 2013 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 8 euros en concepte de material
A càrrec de Carmen Alcaraz del Blanco, màster en 
gestió del patrimoni gastronòmic i culinari
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

De vIAtGe A BÈLGICA,
BReSSOL De LA CeRveSA (curs exprés)
Bèlgica és un dels països imprescindibles en el món 
de la cervesa. Et proposem un viatge sensitiu a través 
de les diferents famílies de cerveses (ales, làmbiques, 
trapenques, d’abadia i de temporada). Tasta i desco-
breix nous sabors i matisos d’una de les begudes clau 
de la nostra civilització.
Dijous 11 de juliol de 2013 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 5 euros en concepte de material
A càrrec de Carmen Alcaraz del Blanco, màster en 
gestió del patrimoni gastronòmic i culinari
Lloc: Centre Cívic Palou
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teCNOLOGIA I ReCuRSOS

APRÈN A PAtINAR AQueSt eStIu!
Passos bàsics
Tens ganes d’aprendre a patinar aquest estiu? Amb 
aquest curs perdràs la por als patins de la mà d’un 
professional i podràs gaudir d’un dels esports més 
divertits a l’aire lliure!
Cal portar els patins i l’equip de protecció.
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013 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)
A càrrec de Pere Meléndez, professor de patinatge
Lloc: Centre Cívic Nord

tReu PARtIt De LA tevA CàMeRA
AQueSt eStIu!
Vols fer unes bones fotografies d’estiu? En aquest 
curs introductori de fotografia aprendràs a fer servir 
les eines que tens a la càmera digital per tal de poder 
arribar a controlar tot el procés fotogràfic. 
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013 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)
A càrrec de Lluís Salvadó, fotògraf
Lloc: Centre Cívic Can Gili

APRÈN A PROteGIR CASA tevA
O eL teu NeGOCI
La prevenció com a eina de protecció al teu domicili o 
empresa. Dirigit a veïns i comerciants.
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 19.30 a 21.30 h
Preu: 15 euros 
A càrrec de José Martínez
Organització: AV Gent del Barri Sant Miquel
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
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APLICACIONS FOtOGRàFIQueS
PeR A SMARtPHONeS
Avui dia tenir un smartphone és com tenir una càmera 
de fotos. Treu partit del teu telèfon i coneix les millors 
aplicacions gratuïtes per retocar fotografies (filtres, 
geolocalització, etiquetes, etc.) i per compartir-les amb 
els teus contactes (Instagram, Snapseed, Picasa, etc.).
Cal portar l’smartphone
Dimarts 2 i 9 de juliol 2013 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 Quim Anton, de Proinf
Lloc: Centre Cívic Nord

FRANCÈS PeR A vIAtGeRS
Vols posar a prova el teu francès per viatjar? En aquest 
curs es treballarà el vocabulari bàsic per sentir-te 
segur com ara fer una reserva en un hotel, demanar en 
un restaurant o comprar unes entrades per veure un 
monument, entre d’altres.
Cal tenir coneixements bàsics de francès.
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2013 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)
A càrrec d’Alliance Française Granollers
Lloc: Centre Cívic Nord

FeS-te uN MOBLe AMB PALetS
Vols redecorar algun racó de casa a baix cost? Des-
cobreix les múltiples possibilitats que ofereix la fusta 
de palets: des d’una hamaca a un escriptori de paret. 
T’ensenyarem a construir-ho i t’ho podràs endur!
Dijous del 4 al 18 de juliol de 2013 de 19 a 21 h
Preu: 19,80 euros (3 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 
14,82 euros (3 sessions)
Suplement de 15 euros en concepte de material
A càrrec de Josep Ontañón
Lloc: Centre Cívic Palou
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ACtIvItAtS ADReÇADeS A INFANtS
I JOveS

teAtRe MuSICAL eN ANGLÈS
Descobreix l’artista que portes a dins tot practicant 
l’anglès. A partir del musical The sound of music 
treballarem la interpretació dels personatges, el cant i 
la coreografia. Are you ready?
Activitat adreçada a nens i nenes de 8 a 14 anys.
Dilluns de l’1 al 22 de juliol de 2013 de 17 a 19 h
Preu: 60 euros
A càrrec de Pep Mogas
Organització: La Llançadora
Lloc: Centre Cívic Nord

JIu-JItSu BRASILeR
El jiu-jitsu brasiler (art suau) és una art marcial i 
tècnica de defensa personal. Es tracta d’un esport de 
contacte en què els nens s’exercitaran físicament i 
també mentalment, gràcies a una varietat de tècni-
ques i moviments que aporten confiança, respecte i 
educació.
Activitat adreçada a nens i nenes de 6 a 13 anys.
Dilluns i dimecres, de l’1 al 24 de juliol de 2013 de 
17.15 a 18.15 h
Preu: 25 euros
A càrrec de Renato Camargos
Organització: Xpressa’t
Lloc: Centre Cívic Nord
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ACtIvItAtS INFANtILS D’eStIu
Passa-t’ho bé aquest estiu amb les activitats refres-
cants de Can Gili (jocs d’aigua, piscina, ping-pong, 
etc.).
Del 2 de juliol al 2 d’agost, de dilluns a dijous de 16 a 
19 h i divendres de 16 a 18 h.
Preu: 20 euros (15 euros, els socis de l’AV de Can Gili)
Lloc: Centre Cívic de Can Gili
Organització: AV de Can Gili
Informació i inscripcions al Centre Cívic Can Gili, cada 
tarda de 17 a 19 h.

JuGueM AMB AIGuA
Activitat adreçada a infants entre 0 i 6 anys.
Cal portar tovallola, banyador, xancletes i joguines 
d’aigua.
Dimarts 9 de juliol de 2013 de 17.30 a 19 h
Activitat gratuïta. tothom hi és benvingut!
Organització: Entre Mares
Lloc: Centre Cívic Nord

tALLeR D’ANGLÈS PeR A JOveS (Repàs)
Dirigit a joves entre 12 i 16 anys
Dimarts i dijous del 2 al 24 de juliol de 2013 de 18 a 
19 h
Preu: 40 euros (8 sessions)
A càrrec de toni Fernández
Organització: AV Can Bassa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

DANSA DeL veNtRe PeR A INFANtS 
Per a nenes de 6 a 12 anys
Dimecres del 3 al 24 de juliol de 2013 de 18.30 a 
19.30 h
Preu: 20 euros (4 sessions)
A càrrec de Maria Allas Ojeda
Organització: AV Can Bassa
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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CASAL D’eStIu “AveNtuRA’t
I BeLLuGA’t”
De dilluns a divendres de l’1 al 26 de juliol de 2013
De 8.30 a 13.30 h (amb possibilitat de servei de per-
manència de 8 a 8.30 h i de 13.30 a 15.30 h)
Dirigit a nens i nenes de 5 a 13 anys (2000-2008)
Per a més informació i inscripcions:  
www.esplaiguai.org/estiu
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ACtIvItAtS SOCIALS I COMuNItàRIeS 

RevetLLA De L’HOStAL
Dissabte 15 de juny de 2013
Organització: AV de l’Hostal. Comissió PA
Lloc: davant del Centre Cívic Nord

FeSteS DeL BARRI De CAN BASSA
Revetlla de Sant Joan
Del 22 al 24 de juny de 2013
Organització: AV Can Bassa
Lloc: plaça de Joan Oliver

FeStA De FINAL De CuRS
Divendres 22 de juny de 2013 a les 17 h
en el marc de les festes de barri
Organització: Associació Almaghfira

XIv tROBADA De PuNtAIReS
De CAN BASSA
Diumenge 23 de juny de 2013 a les 17 h
Organització: Grup d’afeccionades a les puntes de coixí 
de Can Bassa i AV Can Bassa
Lloc: plaça de Joan Oliver

FeSteS De SANt JOAN
Vine a passar una bona tarda de Sant Joan a Palou! 
Comptarem amb l’actuació musical del grup de música 
Els Miven.
Dilluns 24 de juny de 2013 a partir de les 19 h
Organització: AV Sant Julià de Palou
Lloc: Centre Cívic Palou

FeSteS DeL BARRI De LeS tReS tORReS
26, 27 i 28 de juny de 2013
Organització: AV de Tres Torres
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FeSteS DeL BARRI De CAN GILI
28, 29 i 30 de juny de 2013
Activitat gratuïta
Organització: AV de Can Gili
Lloc: barri de Can Gili
Consulta la programació a  
www.facebook.com/aavv.cangili

LA CuItA DeL BARRI 
tallers de pa cuit amb forn de llenya
Ets dels que no poden menjar sense pa? El pa és un 
dels aliments més comuns a totes les cultures, però tot 
i així no n’hi ha cap d’igual! Des del pa marroquí i els 
chapatis indús a les coques de recapte...
Aquest estiu tindrem un forn de llenya itinerant per 
totes les places dels centres cívics per a totes aquelles 
persones que desitgin fer pa o aprendre’n.
Vine i descobreix com preparar diferents tipus de pa 
sota la mirada experta d’un forner especialitzat. També 
pots venir a coure el teu propi pa de 20 a 21 h.
La participació és gratuïta, però cal fer inscripció 
prèvia. 
Dates: dijous del 27 de juny al 25 de juliol de 2013
Horari:
De 18 a 19.30 h, taller de pa
De 19.30 a 21 h, forn públic 
Lloc:
Centre Cívic Nord: 27 de juny
Centre Cívic Palou: 4 de juliol
Centre Cívic Can Bassa: 11 de juliol
Centre Cívic Jaume Oller: 18 de juliol
Centre Cívic Can Gili: 25 de juliol

CINeMA A LA FReSCA
Divendres del 5 de juliol al 2 d’agost a les 22 h
Activitat gratuïta
Lloc: Centre Cívic de Can Gili
Organització: AV de Can Gili
Consulta les pel·lícules a  
www.facebook.com/aavv.cangili
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PReMIS I eXPOSICIONS

Xv RAL·LI FOtOGRàFIC
“GRANOLLeRS eS ReveLA”
Diumenge 16 de juny de 2013, de 9 a 13.30 h,
a la rambla de davant el Centre Cívic Jaume Oller
(c. Mare de Déu de Montserrat, 47)
Categoria infantil: inscripció, 3 euros
Categoria adulta: inscripció, 7 euros
Donarà dret a la impressió, les còpies 10 x 15, el 
tiquet per a l’esmorzar i un obsequi.
Demaneu les bases a qualsevol dels centres cívics o 
consulteu-les a www.granollers.cat/rallifotografic
Organització: Xarxa de Centres Cívics de Granollers

eXPOSICIÓ De FOtOGRAFIeS
DeL Xv RAL·LI FOtOGRàFIC
Del 8 al 22 de juliol de 2013 
Lliurament de premis del ral·li: dimarts 16 de juliol de 
2013, a les 20 h
Horari de visita: de dilluns a divendres de 17 h a 19 h
Lloc: Centre Cívic Palou
Organització: Xarxa de Centres Cívics

SeNSACIONS, De DIeGO INveRNÓN
escultures en fusta
Un recorregut sorprenent per les obres de l’artista 
Diego Invernón, on l’espectador podrà gaudir de peces 
el material de les quals prové, en molts dels casos, de 
mobiliari que l’artista troba o d’objectes en desús. Es-
cultures en fusta inspirades en alguns dels artistes més 
importants del segle XX i del panorama artístic actual.
Del 3 al 26 de juliol de 2013
Horari de visita: de dilluns a divendres de 17 h a 21 h
Inauguració: dimecres 3 de juliol de 2013 a les 19 h
entrada lliure
Lloc: sala d’exposicions del Centre Cívic Nord
Organització: Xarxa de Centres Cívics
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DIReCtORI D’eNtItAtS:

A Can Bassa
Av Can Bassa • Club de Petanca Can Bassa • Hermandad 
Rociera de Can Bassa • Associació Almaghfira • Associació 
Oyunis (dansa oriental) • Canta i actua • Mama’s tortuga

A Can Gili
AV Can Gili • Club Futbol Finsobe • Granollers Tango Asso-
ciació

A Palou
AV Sant Julià de Palou • Esplai Guai de Palou • Mares 
d’Orient • Tot Country Granollers

A Jaume Oller
AV Tres Torres • Grup Juvenil Tres Torres Teatre • Associació 
Fotogràfica Jaume Oller • Associació Cultural de Patchwork • 
Associació de persones afectades de fibromiàlgia • Associació 
cultural gent del barri Sant Miquel • Associació Nidae per la 
cultura i la cooperació • Grup de Teatre Xivarri

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) • Va-
llès Obert • AV Lledoner • AV Granollers Nord • Escoltes Sant 
Esteve • Club Caravaning • Associació Arcoiris • Associació 
Xpressa’t • Africa’t • Associació de Veïns Joan Prim Centre
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 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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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


