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Monòlegs d’una nit d’estiu!
L’Andreu Casanova és expert a fixar-se en els petits detalls de la 
vida; els explora al màxim i els utilitza per transportar el públic de 
manera senzilla, directa i amb una energia desbordant al seu món 
peculiar i esbojarrat. Trencant completament amb la quarta paret, 
l’Andreu involucra el públic i el converteix en còmplice tot creant 
una atmosfera íntima, distesa i divertida que aconsegueix que 
l’espectador se senti tan còmode com si estigués entre amics.
Dijous 2 de juliol de 2015, a les 22 h 
A càrrec d’Andreu Casanovas 
Activitat gratuïta 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

Improshow d’una nit d’estiu!
Divertit! Sorprenent! Imprevisible! Tot és possible en 3,2,1... impro!
Un espectacle únic i diferent en cada funció, on el públic té molt 
a dir! Els actors i actrius surten a escena sense guió i gràcies als 
suggeriments del públic, creen en directe escenes improvisades 
plenes de l’humor espontani que els caracteritza.
Divendres 17 de juliol de 2015, a les 22 h
A càrrec de Planeta Impro
Activitat gratuïta
Lloc: Centre Cívic Can Gili

Dansa oriental d’una nit d’estiu! 
Els 4 elements
Ouyuni Barcelona presenta un espectacle en el qual gaudireu 
del sentiment que connecta la dansa amb els quatre elements 
de la natura: de la terra, que dóna la força als malucs; de l’aire, 
on flueixen els pensaments i la inspiració; de l’aigua, que mou 
les emocions pures i de la feminitat de l’ona; i, per últim,  del foc 
volcànic de passió, que esclata des de l’interior. Ouyuni Barcelona, 
energia i art dansística transcendental.
Divendres 10 de juliol de 2015, a les 20 h 
A càrrec d’Oyunis Barcelona 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Màgia d’una nit d’estiu! Artimaña
Segons la Reial Acadèmia de la Llengua, artimaña és una paraula 
que prové d’art i maña, que significa trampa o artifici. Hi ha algun 
títol millor per a un espectacle de màgia? Nosaltres pensem que no!
Us convidem a seure a les vostres cadires per gaudir dels hàbils 
tripijocs del Mag Marín, que us farà viatjar al món d’allò impossi-
ble, on la música, el ritme i l’humor seran els protagonistes.  
Deixa’t seduir per una petita mentida per viure una gran expe-
riència. 
Prometo no fer trampa..., o potser sí?
Dijous 23 de juliol de 2015, a les 21.30 h
A càrrec de Cia. Mag Marín
Activitat gratuïta
Lloc: Centre Cívic Palou

Cinema retro a la fresca d’una nit d’estiu!
Hi ha una màgia capaç de fer-nos somniar desperts, de travessar 
el temps i l’espai, de sentir emocions una rere l’altra; una màgia 
que ens acompanya des que som petits i que és un referent en 
les nostres vides: el cinema!
En aquest cinema a la fresca reviurem, amb pantalla gran,  una 
d’aquelles pel·lícules amb les quals vam créixer, que ens va fer 
riure, plorar, somniar...
Es projectarà  la pel·lícula que ha estat més votada entre tres 
títols: ET, Indiana Jones y la última cruzada i Grease. 
Consulta el Facebook de centres cívics o el cartell de la pel·lícula 
guanyadora en els equipaments de la ciutat. 
Dimecres 15 de juliol de 2015, a les 22 h
Activitat gratuïta
Lloc: Centre Cívic Nord

Swing d’una nit d’estiu!
Tant si ets dels que encara no coneixes el ball de moda com si ja 
n’ets un expert, no deixis passar aquesta oportunitat! Una nit de 
swing per a tothom, de la mà de Bigpotters Swing i Dani Alonso 
Quintet!
Vine a fer els primers passos amb la masterclass de lindy hop. 
O si ja en saps, balla amb la música d’Apollo Jumpers i llueix-te 
damunt la pista. 
Let’s swing!
Hi haurà taules i cadires per a qui vulgui portar-se el sopar. 
Divendres 24 de juliol de 2015, a les 21 h
A càrrec de Montse Martí i Martí Gasol, de Bigpotters Swing 
i Apollo Jumpers
Activitat gratuïta
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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