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 By Ana Martín
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CLÀSSIC
i també
HIP-HOP
BREAK DANCE
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URBAN

 By Ana Martín INSCRIPCIONS OBERTES
COMENCEM AL SETEMBRE. 
Horaris segons inscripcions

Neix la nova escola de 
dansa urgellenca a 
l´Urban Sport La Seu a 
càrrec de l’Ana Martín!
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El divendres 15 de juliol Canigó 
Ensemble arriba a Bagà (Ber-
guedà) amb el concert Cançons 
tradicionals catalanes i que 
també es podrà escoltar el dis-
sabte a l'aire lliure al llac d'Engo-
lasters (Encamp, Andorra) i diu-
menge a Bossòst (Val d'Aran). 
Canigó Ensemble treballa en un 
projecte de recuperació musical 
centrat en l'àmbit de la música 
tradicional i popular catalana, 
amb transposicions per a veu i 
instrumentari antic. El repertori 
recrea l'estètica de l'època en 
què fou concebuda aquesta mú-
sica (obres de caire medieval, 
renaixentista, barroc i romàntic), 
adaptada a l'estil característic 
de cada instrument.
L'altra formació protagonista 
d'aquesta tercera setmana del 
FeMAP és Artean Ensemble, 
que interpretarà Missa Hispà-
nica el dia 16 a Riner (Solsonès) 
i el 17 a Berga (Berguedà). El 
programa posa en escena el 
que podrien ser unes cerimò-
nies funerals del segle XVI a tra-
vés d'un repertori que presenta 

l'estructura d'una missa de di-
funts a partir d'obres de referèn-
cia dels autors més rellevants 
d'aquest període. Com cada set-
mana, en el marc de tots els 
concerts del FeMAP, s'organit-
zen diverses activitats paral·le-
les.

Per altra banda, destacar que el 
passat dilluns es posava punt 
final a una altra edició de 
Música a Domicili, una de les ini-
ciatives del FeMAP social. 
Malgrat hi havia previsió de rea-
litzar 20 concerts amb la 
presència de 21 centres assis-
tencials, finalment es van realit-

zar 17 concerts, ja que 3 es van 
cancel·lar per motius aliens al 
festival. No obstant, els joves 
músics formats al Conservatori 
de Música dels Pirineus van ofe-
rir un concert proper dinàmic i 
didàctic a tots aquells col·lec-
tius de perfil residencial i/o amb 
dificultats de mobilitat que van 
poder assistir- hi.

El passat dissabte dia 9 a la resi-
dència de gent gran de Puigcer-
dà es va comptar amb la visita 
de la honorable consellera de 
Drets Socials, Violant Cervera, 
per oferir suport a la iniciativa 
del FeMAP social. Per altra ban-
da, destacar que encara queden 
3 concerts de la Via Inclusiva 
que inclouen l'assistència a un 
concert amb un taller explicatiu i 
orientatiu previ. Aquests con-
certs tindran lloc el proper 17 de 
juliol amb el Club social el Picot 
a la Seu d'Urgell, i el 18 d'agost 
amb la Residència Verge de 
Ribera i l'Associació de Salut 
Mental Pallars a la Pobla de 
Segur.

Comença la tercera setmana del FeMAP amb Canigó Ensemble i Artean 
Ensemble i posant punt final a una de les iniciatives del FeMAP Social

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell 
va acollir el passat divendres la 
presentació del 'Manifest per a 
la creació d'una Àrea Econòmi-
ca Especial Andorra-Pirineus'. El 
document el van presentar dos 
dels seus signants i impulsors: 
l'exalcalde de la Seu d'Urgell 
Joan Ganyet i l'arquitecte an-
dorrà Antoni Pol.

El llibret presentat inclou el text 
del manifest en quatre idiomes 
-català, francès, castellà i occi-
tà- i els noms de les aproxima-
dament 300 persones, d'arreu 
dels Pirineus, que s'hi han adhe-
rit. Consta de cinc punts, i en el 
primer s'hi detalla l'àmbit geo-

gràfic que els signants conside-
ren que hauria d'incloure aques-
ta àrea especial a l'entorn d'An-
dorra. A part del Principat, hi in-
clouen tota la regió catalana de 
l'Alt Pirineu i Aran (Alta Riba-
gorça, Alt Urgell, Cerdanya, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i 
Val d'Aran), juntament amb una 
part de Catalunya Nord i el de-
partament de l'Arieja, encap-
çalat per la ciutat de Foix. Un 
conjunt de valls que sumen uns 
250.000 habitants fixos i que, 
segons els impulsors, "confor-
men una continuïtat geogràfica 
i una comunitat humana unida 
per relacions socials i econòmi-
ques mil·lenàries, que s'han 

mantingut ininterrompudament 
fins al dia d'avui malgrat els can-
vis geopolítics".

El segon punt recorda que "el 
desenvolupament i la transfor-
mació d'Andorra els darrers cin-
quanta anys, i el seu reconeixe-
ment internacional com a Estat 
de dret a partir de 1993, l'han 
destacat particularment en el 
seu entorn, caracteritzat per un 
extens territori, una baixa densi-
tat de població i una renda per 
càpita menor", i valora que el 
Principat ha generat "una positi-
va i incipient influència de dina-
mització econòmica".

Presentat a la Seu d’Urgell el Manifest per a la creació d’una Àrea 
Econòmica Especial Andorra-Pirineus
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El passat dimecres, 6 de juliol, 
es van posar a la venda les en-
trades per als dos concerts de 
pagament de la Trobada amb 
els Acordionistes del Pirineu, di-
vendres 29 de juliol a les 10 de 
la nit a Cinemes Guiu, a la Seu 
d'Urgell, i dissabte 30, també a 
les 10 de la nit, a l'envelat d'Ar-
sèguel.

Les entrades es podran adquirir 
anticipadament de forma te-
lemàtica a través de la web 
www.codetickets.com. També 
hi haurà l'opció de comprar-les 
presencialment el mateix dia 
dels concerts. Per al concert del 
dia 29 a la Seu d'Urgell el preu 
de l'entrada general s'ha fixat en 
10 euros, i en 5 euros per als 
menors fins a 12 anys. Les en-
trades al concert del dia 30 a 

l'envelat d'Arsèguel valdran 12 i 
6 euros, respectivament.

La Trobada amb els Acordionis-
tes del Pirineu 2022 ha progra-
mat sis dies de concerts entre el 
29 de juliol i el 3 d'agost. La 
Trobada tindrà com a seus 
Arsèguel i la Seu d'Urgell, a més 
de celebrar un concert a 
Castellbò i un altre a Puigcerdà. 
D'aquesta manera, el festival de 
música tradicional més antic 
dels Països Catalans recupera 
el format complet, després de 
les restriccions dels dos darrers 
anys motivades per la pandè-
mia.

Divendres 29 de juliol es posarà 
en marxa la trobada amb el tra-
dicional concert inaugural als 
jardins de l'Hotel Andria, a la Seu 

d'Urgell, a les 12 del migdia. A 
més dels concerts a Cinemes 
Guiu de la Seu i a l'envelat d'Ar-
sèguel, també hi haurà actua-
cions al Parc de l'Església d'Ar-
sèguel, a la col·legiata de 
Castellbò i al Casino Ceretà de 
Puigcerdà. L'esdeveniment mu-
sical es clourà al Parc del Cadí 
de la Seu d'Urgell amb dos con-
certs el dimarts dia 2 d'agost i 
un altre el dimecres dia 3. Han 
confirmat la seva participació a 
la Trobada més de 60 músics 
procedents de 12 països d'Euro-
pa i Amèrica.

Compromís X La Seu reclama noves mesures per evitar ocupacions a 
la Seu d’Urgell

Històric "les 24 hores ininte-
rrompudament durant els me-
sos d'estiu". Aquesta acció 
creuen que "faria que no hi hagi 
cap actuació il·legal sense inter-
venció quasi immediata dels 
cossos de seguretat".

La segona petició que ha fet el 
grup de l'oposició és "fer un 
cens d'aquests ocupes il·legals 
per tal de conèixer el seu perfil i 
estat, número de persones que 
viuen a cada pis, edat, situació 
familiar i laboral, on estan em-
padronats i quin domicili els hi 
consta". Sobre aquestes pro-
postes, el portaveu de Com-
promís, Joan Barrera, ha dit que 
el seu grup "insisteix i insistirà 
en que cal prendre iniciatives 
que millorin la situació límit que 
es viu ara". Barrera creu que 

aquestes dues mesures concre-
tes "ajudarien a començar a tre-
ballar per desallotjar les màfies 
dels nostres carrers".

En el comunicat, la formació po-
lítica també fa referència al dar-
rer ple municipal, en què es va 
aprovar parcialment una moció 
per condemnar les ocupacions 
a la Seu, i reitera que consideren 
que des del consistori hi ha ha-
gut "comprensió i passivitat" en-
front de la proliferació de les 
violacions de domicili i usurpa-
cions al llarg dels darrers mesos 
a la ciutat. Una situació que, la-
menten, "genera inseguretat, 
malestar i indignació als veïns i 
veïnes de la zona". Per això, re-
clamen "començar a treballar 
per desallotjar les màfies dels 
nostres carrers".

Es posen a la venda les entrades de la Trobada 
amb els Acordionistes del Pirineu
Més de 60 músics de 12 països d'Europa i Amèrica participaran 
en els diversos concerts del festival
 

Compromís X La Seu ha recla-
mat noves mesures per evitar 
la proliferació d'ocupacions a la 
Seu d'Urgell. En un comunicat, 
el grup municipal insta l'alcalde, 
Francesc Viaplana, i el viceal-
calde, Jordi Fàbrega, a "po-
sar-se a treballar per tal d'asse-
gurar la tranquil·litat dels con-
ciutadans". Per la seva part, 
l'equip de govern assegura que 
algunes d'aquestes peticions ja 
s'estan aplicant.

Entre les mesures que conside-
ra que l'Ajuntament pot posar 
en pràctica, Compromís es-
menta en primer lloc "la posada 
en marxa d'una pla de segure-
tat en col·laboració entre la 
Policia Municipal i els Mossos 
d'Esquadra", per tal d'assegurar 
vigilància policial al Centre 
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'És bo menjar formatge? Propietats nutricionals', xerrada-tast amb la directo-
ra científica de la Fundació Alícia, Elena Roura
La directora científica de la Fun-
dació Alícia, Elena Roura, farà una 
xerrada amb un tast de formatge 
comentat el pròxim dijous 21 de 
juliol, a les set de la tarda, que 
tindrà lloc a la sala polivalent de la 
tercera planta de l'Espai Ermengol 
de la Seu d'Urgell. Aquesta xerra-
da té l'objectiu de posar en valor 
els productes làctics en la millora 
saludable de les persones.

La xerrada-tast cometat, que 
porta per títol 'És bo menjar for-
matge? Propietats nutricionals', 
s'emmarca dins del cicle 'Parlem 
de formatge' coorganitzat per 
l'Àrea de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i 

l'Espai Ermengol-Museu de la 
Ciutat.

Per poder assistir en aquesta acti-
vitat cal fer inscripció prèvia a 
https://agenda.laseu.cat/
parlemdeformatge2022/ 
Té un cost de 2 € per persona.

Elena Roura

Elena Roura és graduada en Nu-
trició Humana i Dietètica, i en 
Ciència i Tecnologia dels Ali-
ments. Doctora per la Universitat 
de Barcelona (UB) al Departament 
de Nutrició i Bromatologia de la 
Facultat de Farmàcia. Ha treballat 
com a investigadora en nutrició i 

bromatologia d'aliments centrada 
en antioxidants d'aliments natu-
rals. Ha estat dietista de l'Hospital 
del Mar i de l'Hospital de la Creu 
Roja de Barcelona i tècnica en 
salut i nutrició pel Ministeri de 
Salut i Benestar d'Andorra, obte-
nint un títol de postgrau en Nutri-
ció Clínica a la Universitat de 
Lleida (UdL). Ha treballat com a 
professora en Nutrició i Ciències 
dels Aliments a la Facultat de Far-
màcia i en el Grau d'Infermeria del 
Campus de Bellvitge (UB). Treba-
lla des de 2005 a la Fundació 
Alícia i actualment és la Directora 
Científica i la responsable del De-
partament de Salut i Hàbits Ali-
mentaris de la mateixa.

Les importacions a Andorra augmenten més d’un 32% al juny
Les importacions de béns a Ando-
rra durant el mes de juny han 
sumat 148,68 milions d'euros, 
amb una variació percentual posi-
tiva del 32,1% respecte al mes de 
juny de l'any anterior. Aquest in-
crement és degut a la variació per-
centual i absoluta positiva de tots 
els grups, destacant 'Industrial' 
amb un +61,8%, 'Energia' amb un 
+121,9%, 'Alimentació' amb un 
+25,5%, 'Farmàcia-perfumeria' amb 
un +33,9%, 'Electrònica' amb un 
+43,8% i 'Construcció' amb un 
+43,8%. Tal com publica aquest 
dilluns el departament d'Estadísti-
ca, sense el capítol 'Energia', la va-

riació percentual de les importa-
cions és d'un +27,0%. Pel que fa a 
les exportacions de béns, han 
sumat 13,88 milions d'euros, amb 
una variació percentual del +2,0% 
respecte al mateix mes de l'any 
anterior.
Durant el primer semestre de 
l'any 2022, el total d'importacions 
és de 820,21 milions d'euros, amb 
una variació percentual del 
+47,3% respecte al mateix perío-
de de l'any anterior. Tots els grups 
tenen valors positius destacant: 
'Energia' (+160,0%), 'Alimentació' 
(+38,8%), 'Begudes i tabac' 
(+79,3%), 'Electrònica' (+66,0%), 

'Industrial' (+43,5%) i 'Farmàcia-
perfumeria' (+52,5%).

Pel que fa a l'acumulat dels dar-
rers dotze mesos, les importa-
cions han tingut un valor de 
1.586,34 milions d'euros, la qual 
cosa representa una variació per-
centual del +33,6% respecte a 
l'acumulat del període anterior. 
Sense el capítol 'Energia', les im-
portacions en valor representen 
un +26,8% més que al mateix pe-
ríode de l'any 2021. Pel que fa a 
les exportacions, han tingut un 
valor de 350,44 milions d'euros, 
amb un augment del +106,5%.

• Obra nueva
• Todo tipo de reformas
• Trabajos en pladur y yeso
• Rebosados, monocapas 
    y microcimiento
• Aislamientos térmicos y acústicos
• Impermeabilización de terrazas
• Alicatados
• Cocinas y baños
• Pintura y decoración

Pl. de les Monges 1, 1r 3a - 25700 La Seu d’Urgell - Tel. 600 814 970 - andre_rib_coel@hotmail.com 

Disfrutamos con lo que hacemos



DIVENDRES I 
DISSABTES 
SOPARS

ESMORZAR DE FORQUILLA, ENTREPANS, 
MENÚ DIARI, TAPES, CARTA I BRASA

Av. Guillem Graell, 36  |  La Seu d’Urgell  |  Tel. 621298825

MENÚ MIGDIA
DIARI

Pol. Industrial, parcel·la B-16
Apartat de correus 219

25711 Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net

LLOGA’M

973 355 757
608 517 080
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Som una constructora de La Seu d´Urgell amb 
més de 25 anys d´experiència.
Construccions i Reparacions Gonfer, SL. El que podem 
oferir són projectes complexos, és a dir, podem oferir 
tots els serveis que es precisen fonamentalment per al 
desenvolupament i execució de tot tipus d´Obres de 
Construcció de caràcter tant públic com privat. El nostre 
elevat grau de diversificació ens ha permès emprendre 
amb èxit obres en diferents camps com:

- Construcció, promoció i restauració d´immobles urbans.
- Construcció d´habitatges i edificis residencials.
- Construcció de naus comercials i oficines.
- Construcció d´instal·lacions industrials.
- Rehabilitació d´edificis.
- Urbanitzacions.
- Dipòsits d´aigua i portades d´aigua.
- Obra civil, camins rurals, carreteres, paviments, murs, 
  xarxes, instal·lacions...
- Moviments de terres, excavacions...

Disposem de maquinària pròpia:
Camió <3500 kg, caixa oberta. 
Camió >12000 kg, basculant. 
Camió grua >12000 kg. 
Camió <3500 kg basculant. 
Compactador petit, compactador gran, 
excavadora giratòria mini, excavadora 
giratòria amb rodes gran, excavadora 
giratòria amb cadenes gran, retroexcavadora 
mixta, compressor, etc.

Disposem de personal qualificat:
Tècnic d´obra, cap d´obra, encarregat, oficial 
de 1a, peó i personal format.

Av. Salòria 77, baixos
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 07 13 - 609 81 93 35
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Sant Julià dobla el pressupost de la festa major d’enguany
gui dedicat al jovent. A banda, el diu-
menge continuaran tenint lloc els 
actes més tradicionals de la festa 
com són la Passa, la ballada de sar-
danes, el Ball Cerdà, el de la Dama 
Blanca i el de la Marratxa, així com 
el de Gegants i Gegantons de Sant 
Julià. La festa donarà el tret de sorti-
da el divendres 29 de juliol amb 
l'obertura de la Ràdio Festa Major. 
Precisament un dels representants, 
Jordi Blanco, va assegurar que 
aquest és "un dels millors moments 
de l'any", ja que permet als joves 
d'arreu del país retrobar-se en una 
festa de gran tradició. Com és habi-
tual, des de Ràdio Festa Major s'ofe-
riran entrevistes, el Ràdiopong i la 
Gran Final del Got Talent Lauredià. 
El dia continuarà amb l'actuació de 
Juli Barrero & The Hot Pockets, amb 
el grup de versions 37 Grados i amb 
una discomòbil. Està previst, però, 
que les festes de nit no s'allarguin 
més enllà de les 04.00 hores.
El dissabte 30 de juliol es presentarà 
una altra novetat com és el campio-
nat de pàdel, en el qual caldrà ins-
cripció prèvia. Al llarg del matí hi 

Sant Julià de Lòria ja ho té tot a punt 
per donar el tret de sortida a la festa 
major de la parròquia, un esdeveni-
ment en el qual hi ha previstes una 
seixantena d'activitats per a tots els 
públics i que tindrà lloc del 29 de ju-
liol al 2 d'agost. Després de dos 
anys amb restriccions, el comú lau-
redià ha doblat enguany el pressu-
post per a l'organització de la festa i 
hi destinarà fins a 156.000 euros. 
Tal com van explicar ahir la cònsol 
menor, Mireia Codina, i la cap de 
Cultura, Laura Rogé, del total d'acti-
vitats previstes, 47 seran diürnes, 
12 esportives i la resta corresponen 
a accions populars, socials, cultu-
rals i religioses. El plat fort de la fes-
ta serà l'actuació del grup català Arc 
de Triomf, una proposta de la co-
missió de joves. El grup de rock in-
terpretarà les seves cançons l'1 
d'agost, a les 23.00 hores, a la plaça 
de la Germandat.
Codina va exposar que la voluntat 
de la corporació ha estat "organitzar 
una festa major que abasti totes les 
edats". Com a novetat, s'ha previst 
que tot el dilluns dia 1 d'agost esti-

haurà activitats com gimcanes 
aquàtiques, aviada de coets, un ta-
ller de cheerleading o una exhibició 
de kungfu, entre altres. L'activitat 
estrella d'aquest dia serà l'slide park, 
uns tallers de surf que tindran lloc al 
parc infantil del Prat Gran. Per altra 
banda, també hi haurà la gran repi-
cada de campanes a l'església pa-
rroquial, el concert familiar El Jardí 
Secret de la mà de Lali Begood, la 
Cercavila de Gegants, i actuacions 
musicals a la nit. El diumenge 31 de 
juliol destaca l'ofici solemne amb 
les autoritats i la Cobla Vents de 
Riella a l'església parroquial, la balla-
da de sardanes amb la mateixa co-
bla i l'Esbart Laurèdia i la Coral 
Rocafort, un aperitiu popular a la 
plaça Major i, novament, actuacions 
musicals i ball de nit.
Finalment, el dimarts 2 d'agost, dia 
en què es clourà la festa, destaquen 
les activitats i tallers infantils durant 
tot el dia a la plaça de la Germandat, 
les havaneres i el rom cremat a la 
plaça Major amb el grup Xató, una 
festa de l'escuma Holi, i un castell 
de focs.
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Coneix què et pot aportar el ioga
El ioga és una disciplina que 
uneix el desenvolupament d'ha-
bilitats tant físiques com men-
tals. Quan pensem en una per-
sona fent ioga, la nostra ment 
dibuixa una figura amb especial 
flexibilitat, les cames creuades 
en actitud gairebé de contorsio-
nista, i amb un caràcter amable 
i pacífic davant una harmoniosa 
posta de sol.
Descobreix 5 dels beneficis del 
ioga

1. Millora el tractament de l'an-
sietat i la depressió: un estudi 
en pacients a EEUA afirma que 
la pràctica del ioga, entre altres 
teràpies alternatives, pot contri-
buir a reduir els atacs d'ansie-
tat.

2. Fa que dormis millor: amb la 
pràctica de ioga relaxes els 
músculs i utilitzes tècniques de 
respiració per entrar en un estat 
de tranquil·litat, alliberant l'es-
très i preparant-te per al son.

3. T'ajuda a rendir més en el 
treball: en un altre estudi realit-
zat a l'Índia es mesuraven cinc 
indicadors de rendiment labo-
ral: la satisfacció en el treball, el 
compromís, l'orientació a resul-
tats, la implicació emocional i el 
comportament social dins de 
l'organització.

4. Millora els nivells d'atenció 
en els nens i nenes: als nens i 
nenes moltes vegades els costa 
concentrar-se. Els i les menors 
reben molts estímuls com per 
estar tranquils, concentrats en 
una sola tasca.

5. Millora el rendiment acadè-
mic: de la mateixa manera, un 
altre estudi dut a terme amb 800 
estudiants, una part dels quals 
van ser exposats a pràctiques 
de ioga durant un període de set 
setmanes, mostra com aquesta 
tècnica va reduir els seus nivells 
d'estrès, la qual cosa va resultar 
en uns millors resultats educa-
tius. Per a l'estudi, es van realit-
zar proves al col·lectiu estudian-
til en matèries de matemàti-

Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

ques, ciència i estudis socials. 
La meditació, com una part de 
les tècniques de ioga aplicades 
a aquestes persones, va fer que 
arribessin a un estat mental 
més favorable al control de l'an-
sietat i a la serenitat mental.

Font: Oxfam Intermón
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FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Barios
C. St. Josep de Calassanç, 3

973 350 188

Del 15 al 21 de juliol

Es ven ÀTIC DÚPLEX!!! En 
perfecte estat i en ple 
centre de la Seu!!!
Interessats trucar al telèfon 
667 716 885

Es ven parcel·la de 860 m² 
al Balcó del Pirineu. 
Tel. 654 494 615

Es lloga nau agrícola a 
Adrall de 1000 m², amb 
possibilitat de finca. 
Preu a convenir. 
Interessats enviar mail a
lesmesures@gmail.com

Hotel a 12 km de La Seu 
necessita incorporar:
1 cambrera de pisos
1 renta plats
Per la temporada d'estiu.
Imprescindible comptar amb 
vehicle pels desplaçaments. 
Interessats contactar: 
marta@hotelsantvicenc.com

Empresa de la Seu cerca 
persona administrativa/
comercial per treballar mitja 
jornada. Interessats/des 
enviar currículum a 
lesmesures@gmail.com

Persona amb ganes d'escol-
tar i voler aprendre l'ofici de 
mecànic amb l'extensa 
varietat de branques que 
comporta la mecànica del 
món industrial. Contactar 
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat

Es precisa oficial de mecànic 
i planxista/pintor. Contactar 
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat

Sed Distribució empresa ubi-
cada a Puigcerdà, dedicada 
al servei i distribució per 
l'Hostaleria busca Reparti-
dors amb carnet de cotxe i 
repartidors amb carnet de 
Primera. Interessats enviar cv 
a borsadetreball@
sed-distribucio.cat
o trucar al 627 084 168

5MANUAL CORPORATIU

Unitat 
d’identificació

01.

A continuació es presenta la unitat 
d’identificació d’AMIC pels seus 25 
ANYS de constitució.

UNITAT VISUAL 
D’IDENTIFICACIÓ

Av. del Salòria 55 - La Seu d’Urgell 
973 35 01 66 - www.cinemesguiu.com

Dv 15 - 20.00 h
Ds 16 - 17.45 h
         20.00 h
Dg 17 - 17.00 h
        19.15 h
Dl 18 - 20.00 h Dv 15 - 20.15 h

Ds 16 - 20.15 h
Dg 17 - 19.30 h
Dl 18 - 20.15 h

Ds 16 - 18.00 h
Dg 17 - 17.15h

Del 15 al 18 de juliol Dilluns 
4,50 €




