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Improshow
Has sentit mai a parlar d’Improshow? Es tracta d’un espectacle 
que parteix de les propostes del públic. A partir d’aquí, els actors 
creen històries espontànies. La companyia Bruixes Teatre et convi-
da a una funció molt especial. Te la perdràs?
Divendres 1 de juliol de 2016 a les 21 h
A càrrec de Bruixes Teatre 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

Nit de cançó marinera i de taverna
T’agraden les havaneres? Ets dels que es belluguen amb un valset 
o una masurca? O t’estimes més la cançó satírica? Tot això i més 
ho trobaràs a la “Nit de cançó marinera i de taverna”, de la mà 
dels Tres de Ronda. Un recull de l’herència de la tradició mari-
nera i dels cantadors de terra endins, des de Ses Illes fins al País 
Valencià i l’Alguer.
No et perdis aquesta nit marinera a Palou!
Divendres 22 de juliol de 2016 a les 21.30 h
A càrrec de Tres de Ronda
Lloc: Centre Cívic Palou

Karaoke
T’agrada cantar? Ets dels que cantes sol a la dutxa? Pots tenir 
el teu minut de glòria aquest estiu al karaoke de Can Gili. Vine i 
passaràs una estona divertida amb cançons de tots els temps i 
per a tots els públics. Aprofita aquesta oportunitat i mostra’ns el 
teu talent!
Hi haurà taules i cadires per a qui vulgui emportar-s’hi el sopar.
Divendres 8 de juliol de 2016, a les 21 h
A càrrec de Gerard Oms 
Lloc: Centre Cívic Can Gili

Cinema retro a la fresca
Hi ha una màgia capaç de fer-nos somiar desperts, que ens acom-
panya des que érem petits i que és tot un referent vital: el cinema!
En aquesta sessió de cinema a la fresca reviurem, amb pantalla 
gran, una d’aquelles pel·lícules amb què vam créixer, que ens va fer 
riure, plorar, somiar... 
La votació es farà entre aquests tres títols: Eduardo Manostijeras, 
Jumanji i Cariño he encogido a los niños.
La pel·lícula guanyadora s’anunciarà al Facebook de Centres Cívics i 
en cartells penjats als equipaments de la ciutat.
Dimecres 27 de juliol de 2015, a les 22 h
Lloc: Centre Cívic Nord

Espectacle de màgia
Et convidem a venir, a seure i a gaudir dels hàbils tripijocs del 
Mag Marín. Viatjaràs al món de l’impossible, on la música, el ritme 
i l’humor són protagonistes. 
Deixa’t seduir per una petita mentida i viu una gran experiència. 
Prometem no fer trampa..., o potser sí?
Divendres 15 de juliol de 2016, a les 21.30 h
A càrrec de Cia. Mag Marín 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa
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