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Les nits d’estiu 
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Més informació: 
www.granollers.cat/centrescivics

CAMINARTS
Espectacle de foc i circ
L’Associació Kanaya Circ, combinant elements de foc, malabars 
amb objectes quotidians i equilibris, ens apropa la història de dos 
personatges sense sostre que, en un entorn actual on les diferèn-
cies socials cada cop s’accentuen més, hauran de fer front a la 
crua nit al ras sense cap altra companyia que el caliu del foc
Divendres 29 de juny de 2018, a les 21 h
A càrrec de Kanaya Circ
Lloc: exterior del Centre Cívic Nord

JOAN GARRIGA I MADJID FAHERM EN CONCERT! 
Concerts de La Lluïda
Després d’un dia intens amb passejades, vermut i activitats per 
als més  petits, la festa de Palou, La Lluïda, entoma  una nit de 
concerts en què els músics vallesans prenen l’escenari de Palou: 
Golíat, Magret de Paco i Joan Garriga & Madjid Faherm seran els 
grups que tancaran la primera edició de La Lluïda.
Hi haurà servei de barra i botifarrada a preus populars.
Dissabte 14 de juliol de 2018, a partir de les 21 h
Dins de les activitats de La Lluïda. Festa de Palou
Organització: Col·lectiu La Lluïda. Festa de Palou, AV Sant 
Julià de Palou i Esplai Guai
Lloc: pati de les Antigues Escoles de Palou
Consulteu el programa complet a: 
www.granollers.cat/centrescivics

CIRC
Espectacle de titelles
Vine a gaudir d’un espectacle de titelles i pallassos de la mà d’en 
Jordi Bertran. Ens endinsarem al món del gran Charles Chaplin i 
els seus personatges més entranyables!
Divendres 6 de juliol de 2018, a les 20 h
A càrrec de la companyia Jordi Bertran
Lloc: plaça Joan Oliver

HAT
ClownShow
Una vida acomodada o una vida somiada?
Aparca la monotonia, la rutina i lluita pels teus somnis perquè la 
possibilitat de fer-los realitat és el que dona sentit a la vida.  
Atreveix-t’hi!
JAM aconsegueix transmetre’ns aquest dilema d’una manera 
entranyable i divertida. Amb un estil propi, teixeix la seva creació 
més personal.
Divendres 20 de juliol de 2018, a les 21 h
A càrrec de Jaume Bové, JAM
Lloc: plaça de Sant Miquel

ADORO
Espectacle de circ
Us presentem un espectacle que ens convida a estimar, somiar i 
riure.
La companyia Cia Alta Gama, amb l’espectacle Adoro, juga amb les 
vicissituds de les relacions de parella amb un to d’humor i alegria.
Ella ens meravellarà amb la veu i la música. Ell, el seu ajudant, 
enreda, interromp, distreu... Un xou de clown amb música en 
directe i acrobàcies sorprenents sobre la bicicleta..
Divendres 13 de juliol de 2018, a les 20 h
A càrrec de la Cia Alta Gamma
Lloc: exterior del Centre Cívic Can Gili

Ja ens pots seguir a
Facebook

@centrescivicsgranollers

Del 29 de juny al 20 de juliol de 2018

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

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

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

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

Carrer del Lledoner, 6. Tel. 93 840 60 69
nord@centrescivics.granollers.cat
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