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Més informació: 
www.granollers.cat/centrescivics

Enfornem! 
Aquesta primavera tornen els forns de llenya a les places dels centres 
cívics! 
Vine i aprèn com es fa una autèntica pizza en un forn de llenya; o 
unes boníssimes focaccies en família. I si ets un autèntic panarra, no 
pots deixar passar l’oportunitat d’elaborar i enfornar el teu propi pa 
a la llenya! 
A càrrec d’Anna i Dani, artesans forners.
Fem focaccies: divendres 15 d’abril de 2016, a les 17.30 h, a la plaça 
de Joan Olivé
Fem pizzes: divendres 22 d’abril de 2016, a les 17 h, plaça de davant 
del Centre Cívic Nord
(Per a les pizzes hi haurà els ingredients base: tomàquet i format-
ge; porteu el vostre ingredient preferit per completar-la!)
Fem pa: dijous 12 de maig de 2016, a les 18 h, av. Mare de Déu de 
Montserrat (davant del Centre Cívic Jaume Oller)
(La durada de fer el pa i enfornar-lo oscil·la entre 45 minuts i una hora.)
Activitat gratuïta. Places limitades

A taula! 
Sopars temàtics

Aquesta primavera vine a sopar als centres cívics! Aprendrem les re-
ceptes més fàcils i creatives a la cuina de Palou, i viatjarem pels plats 
més típics de la gastronomia vietnamita des dels fogons de Can Gili!  
Dues propostes per satisfer els paladars més exquisits!
Sopars ràpids i creatius: divendres 15 d’abril de 2016,  de 18.30 a 21 h 
Lloc: Centre Cívic Palou 
Preu: 12 euros de suplement pel material
Sopar vietnamita: divendres 27 de maig de 2016, de 18.30 a 21 h 
Lloc: Centre Cívic Can Gili 
Preu: 10 euros de suplement pel material
A càrrec d’Álvaro Brun, cuiner
Inscripcions a: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions o 
presencialment a qualsevol centre cívic, del 29 de març de 2016 a 
una setmana abans de l’ inici del sopar.

Sense cap ni peus 
Activitat familiar de dibuix en gran format 

Vine amb la família o els amics a gaudir d’una tarda artística molt di-
vertida. Farem servir els nostres cossos per dibuixar i pintar un mural 
horitzontal de gran format! Ideal per als més petits de la casa!
Divendres 8 d’abril de 2016, de 17.30 a 19.30 h
A càrrec d’Anna Obón i Núria Güell, del Niu
Activitat gratuïta
Lloc: Centre Cívic Can Gili

Fes-t’ho tu mateix 
Petites reparacions a la llar

Tens petits electrodomèstics que no funcionen o objectes de fusta 
que cal reparar? T’ensenyarem a detectar i solucionar alguns dels 
problemes més comuns per prevenir residus i allargar-ne la vida útil. 
Demana hora al centre cívic, digue’ns quin problema tens i t’ajudarem 
a resoldre’l. El nostre lema és “reparat millor que nou”!
Reparacions de fusta: dimecres 4 i 11 de maig, al Centre Cívic Nord, 
de 18.30 a 20.30 h
A càrrec de Josep Ontañón, fuster
Reparacions de petits electrodomèstics: dimarts 3 i 10 de maig de 
2016, al Centre Cívic Can Bassa, de 18.30 a 20.30 h
A càrrec de Miquel Caballé
Activitat gratuïta; demaneu cita prèvia al centre cívic:
CC Nord (tel. 93 849 60 69 - nord@centrescivics.granollers.cat)
CC Can Bassa (tel. 93 870 62 03 -canbassa@centrescivics.granollers.
cat)

Bici-pícnic!
Si ets un amant de la bicicleta i dels berenars, apunta’t al bici-píc-
nic! Farem una ruta en bicicleta pels cinc centres cívics de la ciutat i 
acabarem el recorregut recuperant forces amb un fantàstic pícnic a 
Palou! 
Divendres 29 d’abril de 2016, de 18 a 21 h
A càrrec de Granollers Pedala
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a: www.granollers.cat/cen-
trescivics_inscripcions  o  presencialment a qualsevol centre cívic 
(del 29 de març al 22 d’abril de 2016)
Inici del recorregut: pl. de la Corona
Cal portar: bicicleta (mínimament revisada), casc (obligatori per a 
menors de 16 anys), ampolleta d’aigua, llum blanc (davant) i llum 
vermell (darrere), reflectants laterals i una petita motxilla.
(Cal que els menors de 16 anys vinguin acompanyats d’una perso-
na adulta.)

Troba el teu punt 
Trobada per teixir en públic

Vine i comparteix el plaer de teixir acompanyat! Podràs resoldre 
dubtes i, a més, participar d’una creació col·lectiva per guarnir l’espai 
públic. Porta ganxets,  agulles, llana i ganes de teixir. Tothom hi és 
convidat!
Divendres 20 de maig de 2016, de 18 a 20 h
A càrrec del grup Teixir la teva roba, del Centre Cívic Jaume Oller
Activitat gratuïta
Lloc: av. Mare de Déu de Montserrat (davant del Centre Cívic Jaume 
Oller)
(Us convidem a portar alguna cosa per fer un berenar compartit.)

Ja ens pots seguir a
Facebook

@centrescivicsgranollers

VIU LA PRIMAVERA
ALS CENTRES CÍVICS!
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