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EDITORIAL
Ens tornem a trobar en aquest nou número de la
revista veïnal del nostre barri.
En aquesta ocasió volia fer una crida a tots els
veïns/es del barri per demanar el vostre ajut.
Ara fa una mica més d’un any que l’Associació
de Veïns la portem només dues persones, amb
l’ajuda del PDC. Necessitem URGENMENT, que
la gent s’impliqui en el dia a dia del nostre barri
per poder dur a terme les tasques necessàries
per al bon funcionament d’aquesta entitat. Hem
de ser conscients que un barri sense associació
de veïns és un barri que perd força. Quan els veïns/es tenen un problema és d’agrair que hi hagi
algú que t’escolti i que intenti ajudar i, això, és el
que oferim des de l’associació. Intentem solucionar els problemes dels veïns, atendre, dins del
possible, les seves necessitats.
Ara, per exemple, el Casal té retingudes les partides per poder cobrir les activitats fins al juny i
l’AVV s’ha pogut fer càrrec de les despeses perquè això no sigui un problema pel barri. Això és
un clar exemple de perquè s’ha de mantenir viva
aquesta entitat, per poder vertebrar la vida del
barri i ajudar en allò que sigui possible. Necessitem gent que s’estimi el barri i que vulgui mantenir i millorar les condicions de vida. Hi ha moltes coses a fer i entre tots/es ho podríem fer.
Un altre exemple son les festes del barri. Aquest
any, no tenim gent suficient per poder realitzar-les i seria una gran pèrdua que no poguéssim gaudir de les nostres festes d’estiu.
Podria continuar donant exemples de perquè
és tant important implicar-se en l’Associació
de Veïns però seria molt avorrit i molt llarg. En
definitiva, fer una crida a que la gent s’animi a
treballar per al seu barri.
No vull marxar sense donar les gràcies a tota
aquesta gent que sí que ens ajuda, que, amb el
seu granet de sorra intenta que les coses funcionin millor. Personalment, vull agrair a l’Antonio
Soto el seu ajut, a la nova Comissió de Joves, que
intenta fer coses per al barri, al Lucas, que és un
incondicional, als membres del PDC, Rosa i Ramon, que fan una gran feina i a totes aquelles
persones que, desinteressadament ens ajuden
de manera puntual quan cal. Gràcies!
Virgínia López Sánchez, Presidenta de l’AVV

La Comissió
per la
Gent Gran
busca
voluntaris
La Comissió per la Gent Gran del Xup, és un espai
de trobada i treball en xarxa, obert a tots aquells
veïns, entitats, comerços i serveis interessades
en la millora la qualitat de vida de la gent gran
del barri del Xup.
Des d’aquesta comissió volem treballar conjuntament per donar suport a la gent gran del barri,
sobretot d’aquelles persones de més de 75 anys
que viuen soles amb l’objectiu de reduir el risc
d’exclusió i aïllament social i progressiu deteriorament del seu estat de salut.
Entre les accions que volem engegar a curt termini, destaca el Projecte Propers, centrat en la
detecció de situacions de risc que poden patir
les persones grans que viuen soles.
El projecte, promogut per l’Associació de Veïns
del Xup i el Pla de Desenvolupament Comunitari
del Xup (PDC), es vol organitzar en xarxa, coordinat entre veïnat, les entitats i comerços del
barri.
La implicació de qui estigui interessat en el projecte pot ser tan variada com ganes i temps tingui aquesta persona de participar. Des de participar a les trobades de la comissió, aportar idees
i propostes, ajudar a organitzar alguna xerrada,
fer alguna trucada a alguna persona gran per
saber com està, acompanyar-la a participar en
actes del barri o realitzar visites per detectar
casos de persones grans que viuen soles i informar de situacions de canvis en la vulnerabilitat
de la gent gran.
Si vols ajudar a la gent gran del barri, apunta’t!!
Vine a l’Associació de Veïns, truca’ns al 93 975
47 05 o escriu al pdcxupmanresa@larada.coop
Gràcies!
Comissió per la Gent Gran del Xup
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Benvinguda
primavera!

Calçotada a
l’institut

Cada any, l’Índia es tenyeix de colors per rebre
la primavera. És una festa molt important
on sembla que les esquerdes socials
presents desapareixen. És el Holi, una de les
tradicions de l’Índia on homes i dones, rics i
pobres, nens i adults s’uneixen per a celebrar
junts aquest festival de colors tan esperat.

El passat diumenge 11 de març, l’Associació de
Familiars d’Alumnes (AFA) de l’Institut Manresa
Sis va organitzar una excursió i una calçotada
oberta a tothom.

La celebració original consisteix en llançar pols de
colors brillants, com a símbol dels colors alegres
de les flors que naixeran durant la primavera.

La sortida va començar a les 10h del matí on
es va afegir un grup de pares, mares, alumnes i
professors.

I l’institut Manresa Sis no ha trobat millor forma
que celebrar la seva festa Holi per donar la
benvinguda a la primavera i concloure el segon
trimestre. On alumnes i professors s’ho han
passat d’allò més bé

.
Van anar a veure diferents gorgs de la zona
com el gorg de l’Oller, el gorg Salat i el gorg de la
Casanova. També, van visitar el pou de glaç de
la zona dels Noguers. Va fer molt bon temps i
van poder gaudir del paisatge.

Abans de la festa Holi, els alumnes que han
participat en la creació d’una colla castellera han
aixecat diversos castells.
El divendres 23 va donar per molt, fins i tot
per a la inauguració de la cantina de l’institut.
Els alumnes del Manresa Sis han fet una gran
feina!!!
Institut Manresa Sis

La recompensa de fer 12 km la van tenir quan
van arribar a l’institut i els esperava una bona
calçotada. Van menjar calçots, botifarra, pa de
pagès i postres per compartir. Va ser una diada
ben participativa i agradable.
Gerard Muñoz i Guillem Gonzalo,
redactors del Manresa Sis
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El Xup en defensa
del sistema públic
de pensions!
La sostenibilitat del sistema públic de pensions
es troba greument amenaçada arrel les
polítiques econòmiques del govern espanyol i
alhora els pensionistes, any rere any, perden
poder adquisitiu després d’increments del 0,25%
en els darrers anys, molt per sota de l’augment
de l’IPC.
En aquest marc, des de la Comissió per a la Gent
Gran del Xup ens sumem a les mobilitzacions
per garantir pensions suficients i dignes per a
les generacions actuals i futures.
En aquest sentit, des de la Comissió vàrem
fer una crida a tot el veïnat a participar a la
manifestació del passat 17 de març, convocada
per la Plataforma en Defensa de les Pensions
i dels Drets de la Gent Gran, formada, entre
d’altres per la Federació d’Associacions de Veïns
de Manresa. La manifestació, que va recórrer
el centre de la ciutat va aplegar més d’un miler
de persones, entre ells, forces veïns i veïnes del
Xup.

i membre de la Universitat Comunista dels
Països Catalans (UCPC), el qual va desmuntar
el relat capitalista de la insostenibilitat del
sistema públic de pensiona i va destacar que
“les pensions van ser el gran pacte social de
l’època moderna, una victòria de la classe obrera
davant la burgesia. No va ser una donació del
capitalisme, és una cosa guanyada amb la lluita”,
precisament, tal i com va alertar “a mesura que
la classe obrera i les seves organitzacions han
anat perdent força, hi ha hagut una ofensiva
per retallar les pensions”. De fet, des de l’any
1977, la quota patronal a la caixa de la Seguretat
Social ha anat baixant, però la quota obrera s’ha
mantingut. “Això és una transferència de rendes
de la classe obrera cap al capital”, denuncià en
Josep.
Comissió per a la Gent Gran del Xup

El Punt Òmnia visita
el Celler Oller del Mas
El dia 15 de març vam anar a l’Oller del Mas a fer
una visita a les vinyes, el restaurant i el celler
amb un grup d’ alumnes del Punt Òmnia. La visita ens va agradar molt i ens ho van explicar tot
molt bé, com per exemple, la producció del vi, o
com es fa perquè sigui ecològic. Al final de la
visita també vam tastar vi.
Punt Òmnia

També cal destacar la realització d’una xerrada
informativa sobre la situació del sistema públic
de pensions que es va tenir lloc el 14 de març
al Casal Cívic, amb la participació d’una trentena
de veïns i veïnes. La xerrada va anar a càrrec de
Josep Cònsola, antic militant del PSUC i CCOO
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Activitats,
cursos i tallers
Casal Cívic Pare Ignasi Puig
INFANTS – JUGAR I LLEGIR
És un programa socioeducatiu que pretén integrar el joc i la lectura, dos aspectes estretament
relacionats i complementaris per al desenvolupament dels infants de 4 a 12 anys. El programa
educa en els valors cívics del respecte, la tolerància, la solidaritat i la cooperació; desenvolupa
la seva imaginació i creativitat, i fomenta l’amistat i la convivència.
De dimarts a divendres, de 17 a 19 h
Organitza: Casal Cívic i AVV
JOVES
L’HORA JOVE
Activitats lúdiques i educatives per a joves a partir de 12 anys: suport al treball escolar, tallers,
jocs, cuina, esport i festes.
Durant el curs escolar: dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 16.30 a 19.30 h
Organitza: Casal Cívic, AVV i PDC
TEATRE JOVE
del 5 d’abril al 21 de juny
Dijous, de 17 a 18 h
Organitza: Casal Cívic, AVV i PDC
ADULTS I GENT GRAN - ACTIVITATS FÍSIQUES
POSA’T EN FORMA BALLANT
Coreografies senzilles amb molt de ritme.
Nivell d’intensitat suau
del 5 d’abril al 14 de juny
Dijous, de 16 a 17h
Organitza: Casal Cívic i AVV
GIMNÀSTICA SUAU
Exercicis especialitzats indicats per a gent gran.
Nivell d’intensitat suau
del 3 d’abril al 12 de juny
Dimarts, de 15.45 a 16.45h
Organitza: Casal Cívic i AVV
ZUM-DANCE
Ball per posar-se en forma i enfortir el cos.
Nivell d’intensitat fort
del 3 d’abril al 12 de juny
Dimarts, de 19 a 20h
Organitza: Casal Cívic i AVV
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AERÒBIC&FITNESS
Tonifica el teu cos a partir d’exercicis(estiraments, abdominals i peses) al ritme de la música.
Nivell d’intensitat moderada
del 5 d’abril al 14 de juny
Dijous, de 19 a 20h
Organitza: Casal Cívic i AVV
ADULTS I GENT GRAN - CREIXEMENT INTERIOR,
SALUT I QUALITAT DE VIDA
IOGA
L’equilibri del cos, la ment i l’esperit per al benestar físic i mental.
del 4 d’abril al 20 de juny
Dimecres, de 19.30 a 20.30h
Organitza: Casal Cívic i AVV
ADULTS I GENT GRAN - ACTIVITATS CULTURALS
ACTIVA LA MEMÒRIA
Exercicis d’agilitat mental i memòria per a la
gent gran.
del 6 d’abril al 15 de juny
Divendres, de 16 a 17h
Organitza: Casal Cívic i AVV
CORAL
del 4 d’abril al 20 de juny
Dimecres, de 15.30 a 17h
Organitza: Casal Cívic, AVV i Ajuntament de
Manresa
CUINA I SALUT DE PRIMAVERA
del 8 al 22 de maig
Dimarts, de 17 a 18.30h
Organitza: Casal Cívic i AVV
CURS D’ALFABETITZACIÓ EN CATALÀ PER A
NOUVINGUTS
del 3 d’abril al 19 de juny
Dimarts, de 15.15 a 16.15h
Organitza: Casal Cívic, FAVM, AVV i PDC

ADULTS I GENT GRAN - TALLERS TRADICIONALS
I ARTESANS
GANXET
del 5 d’abril al 14 de juny
Dijous, de 15 a 16.30h
Organitza: Casal Cívic i AVV

Casal d’Estiu
2018
Associació de Veïns

FRIVOLITÉ
del 9 d’abril al 18 de juny
Dilluns, de 15 a 17h
Organitza: Casal Cívic i AVV

Aquet estiu es vol oferir als més menuts del barri el casal d’estiu matinal (de 9 a 13h), es farà
coincidir amb les vacances d’estiu i es portarà a
terme als diferents equipament i instal·lacions
que hi ha al barri.

TALLER DE BRODAT
del 5 d’abril al 14 de juny
Dijous, de 16.45 a 18.15h
Organitza: Casal Cívic i AVV

El monitoratge tindrà formació en l’àmbit del
lleure i presentarà una proposta d’activitats que
giraran entorn a una temàtica concreta.

COSTURA SOLIDÀRIA
del 9 d’abril al 18 de juny
Dilluns, de 17 a 19h
Organitza: Casal Cívic i AVV
PATCHWORK-LABOR DE RETALLS
Costura a partir de la unió de retalls de roba.
Del 6 d’abril al 15 de juny
Divendres, de 16 a 17.30h
Organitza: Casal Cívic i AVV

Les famílies interessades poden preinscriure al
seus fills o filles a partir del mes de maig a l’Associació de Veïns, els divendres de 8 a 12h o per
correu electrònic a atencioveinalxup@larada.
coop o aavvxup@gmail.com.
AVV i PDC

Projecte de teatre
jove “NITS D’ESTIU”
Des de principis del mes de gener hem iniciat el
projecte de Teatre Musical, amb el grup de joves
del Casal Cívic. Hem treballat a partir de temes
de diversos musicals i improvisacions i hem creat una nova història, un nou musical.
Fins a finals de juny seguirem treballant en
aquest projecte teatral i el 22 de juny presentarem el nostre musical titulat “NITS D’ESTIU”.
Hi participen un total de 12 nois i noies d’entre
12 i 16 anys. A part de cantar, ballar i actuar, els
joves també realitzaran els elements del decorat i l’escenografia.
L’espectacle està sent creat sota la direcció escènica de Sílvia Sanfeliu i la coordinació tècnica
de la monitora de joves Anna Vila.
Casal Cívic
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Serveis del Xup
Punt d’Atenció Veïnal
Atenció al veïnat i entitats a l’hora de realitzar
tràmits, gestions, ajudes i cercar informació de
diversos àmbits: salut, educació, formació, habitatge, mediació, associacionisme, etc.
Tots els divendres de 9 a 12h a la seu de l’AVV.
Servei d’Orientació Sociolaboral
Servei ofert gràcies a la coordinació de l’AVV, el
Punt Òmnia i el PDC. S’ofereix a tots els veïns i
veïnes del barri, atenció personalitzada i assessorament en la recerca de feina, l’autoocupació i
en formació ocupacional.
Horaris:
• Local de l’AVV: els divendres de 9-12h.
• Punt Òmnia ubicat al Casal Cívic: els dilluns
de 16-17h i els dimarts de 19_30 a 21h.
Per motius organitzatius es recomana demanar
cita prèvia al 938754705 (AVV) o bé escrivint a
pdcxupmanresa@larada.coop

Punt d’informació de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya
Servei d’informació i realització de tràmits relacionats amb l’accés a l’habitatge (protecció oficial, lloguer social, ajuts, rehabilitació, etc.). Un
tècnic de l’agència, us atendrà al local de l’AVV,
cada 1r dimarts de mes, de 9:30 a 11h.
Servei de podologia
L’AVV ofereix a l’ambulatori del barri, un servei
de podologia, mensualment, a la gent gran del
barri a un preu més econòmic i amb descompte
a les persones sòcies de l’entitat.
Convé reservar hora al local de l’AVV.
Servei de massatges descontracturans
L’AVV ofereix un servei de massatges, cada setmana, els dimarts de 15:30 a 19h i els dimecres
de 10-12h, a un preu més econòmic i amb descompte a les persones sòcies de l’entitat.
Convé reservar hora al local de l’AVV.
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Servei Funerari
El servei funerari de l’Associació de Veïns te nova
gestió, la Manoli ha decidit passar el testimoni a la Virginia (Presidenta de l’AVV) i a la Rosa
que fa suport, per tal de garantir que les coses segueixin funcionant igual de bé que abans.
Per qualsevol dubte o incidència l’horari és els
divendres de 8 a 12h al local de l’AVV. Seguirem
treballant per oferir un servei de qualitat i que
afavoreixi a tots els socis del servei funerari . Si
no en formeu part , animeu-vos entre tots assumim els cos i surt molt econòmic. Tots fem
barri!

Punt Òmnia
El Punt Òmnia del Xup (ubicat al Casal Cívic, obert totes les tardes) és un servei públic i gratuït
d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, per a entitats i persones.
Tallers que s’ofereixen: Iniciació al català, Angles, Internet, Tallers de mòbils i tauletes, Informàtica bàsica, Recerca de feina, Ajuda en la
realització de tràmits, Espai per fer deures, etc.
Telèfon: 93 872 53 04
E-mail: avv_pareignasixup@xarxaomnia.gencat.cat

Biblioteca Veïnal
L’AVV i la FAVM promouen el projecte de biblioteques veïnals, on es subscriu del Xup. Es
tracta d’una biblioteca oberta a tothom des d’on
s’impulsen activitats de foment de la lectura
(hores del conte, clubs de lectura, lectura en veu
alta, etc), així com s’ofereix suport escolar.
S’ubica a l’Escola Muntanya del Drac i el seu
horari és de dilluns a divendres de 17-19h.
Pla de Desenvolupament Comunitari del Xup
El PDC s’enfoca en la creació de projectes amb
beneficis comunitaris al barri, tant a nivell social, cultural com ocupacional. Les actuacions
que ja realitza van orientades a oferir respostes
col·lectives als processos de reforç de l’associacionisme i la creació de nous projectes associatius al barri, la cohesió i integració social, com
a la co-responsabilitat col·lectiva en la millora
del barri.
E-mail: pdcxupmanresa@larada.coop
Web: http://pdcxupmanresa.cat/
Facebook: Pla de Desenvolupament Comunitari
del Xup

Guia d’Entitats
Associació de Veïns del Xup
Locals comercials (local 3-4)
Telèfon: 938754705
E-mail: aavvxup@gmail.com
Facebook: Associació de veïns del barri del Xup
Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) Escola Muntanya del Drac
Edifici Escola Muntanya del Drac
Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) –
Institut Manresa Sis
Edifici Escola Muntanya del Drac
E-mail: afa@institutmanresasis.cat
Comissió de Joves del Xup
E-mail: comissiojoves17@gmail.com
Facebook i Instagram:
Comissió de Joves El XUP

Esplai 3 Pins
E-mail: esplai3pins@gmail.com
Facebook: Esplai 3 pins
Club de Futbol Pare Ignasi Puig
Camp de futbol del Xup
Facebook: C.F. Pare Ignasi Puig
Club de Petanca del Xup
Camp de futbol del Xup

Associació de dones marroquines del Xup
E-mail: admxup@gmail.com
Colla de gegants i grallers del Xup
E-mail: gegantsdelxup@gmai.com

Equipaments
públics
Casal Cívic Pare Ignasi Puig
Horari: de dilluns a divendres, de 15 a 21h.
Totes les activitats són gratuïtes.
Telèfon: 938751577
Correu-e: cc.pareignasipuig@gencat.cat

Escola Muntanya del Drac
Telèfon: 93.875.21.16
Correu-e: a8020012@xtec.cat
Pàgina web: http://muntanyadeldrac.blogspot.
com.es/
Institut Manresa Sis
Edifici Escola Muntanya del
Drac
Telèfons: 938564566 i
671 77 84 17
E-mail: institutmanresasis@
gmail.com
Web: http://agora.xtec.cat/
insmanresasis/
Dispensari municipal del Xup
Locals comercials
Horaris: Dijous d’11 a 13:30h
Telèfon: 938729306

Enquesta porta a
porta veïnal
Associació de Veïns
L’equip de l’AVV i el PDC esta preparant una enquesta per tal d’obtenir informació actual sobre
les necessitats del veïns i veïnes del barri.
Aquesta es farà per tal de poder adequar els
projectes que promoguem en el futur. L’enquesta es farà porta a porta per part de voluntaris
del barri. Si ens vols ajudar, vine a l’Associació
Veïns! Gràcies!
AVV i PDC
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L’Entrevista
a Anna Alonso,

conserge del Casal
Cívic del Xup
Entrevista realitzada pels nens i nenes de la
Sala de lectura del programa “Jugar i llegir”, per
saber més d’ella i del seu pas pel nostre barri.
La trobarem a faltar!
On vas néixer?
Vaig néixer a Manresa, com la majoria de tots vosaltres
no?.
Què volies ser de petita? Què vas estudiar?
De petites volia ser gran. Vaig estudiar com vosaltres
educació primària i després vaig estudiar “jardí d’infància” per poder cuidar els nens a la llar d’infants.
Com a professió també m’hagués agradar ser infermera.
Quina impressió vas tenir del barri quan vas venir-hi
a treballar?
Que hi havia molts nens i que m’ho passaria pipa.
Què t’agrada més i què menys de la teva feina?
M’agraden moltes coses. Que em sento molt estimada, vinc aquí molt contenta a treballar i això és molt
important. I el que menys,.....que m’agradaria tenir-vos més a prop de casa meva.
Quina experiència t’emportes després d’haver treballat al Casal Cívic?
Ufff...moltes experiències. Una de molt maca és que
us he vist de petits i us he vist créixer.
Alguns esteu molt grans i sou uns nens molt macos. I
que veig que m’estimeu...quina millor experiència que
aquesta!
Tens un animal de companyia? Quin i com es diu?
En tinc dos. Dues gossetes, una es diu Beth i l’altre
Lola. M’encanta anar a passejar amb elles i la companyia que em fan a casa.
Quin és el teu menjar preferit?
LES VERDURETES....EL QUE NO US AGRADA A
VOSALTRES SEGURAMENT! I és molt sà menjar verduretes.
Quina és la teva pel·lícula preferida? I per què ho és?
Ui...”Dirty dancing”.sabeu quin és? És de ball i a mi
m’agrada molt ballar. A més a més tinc una nena que
s’ha fet gran i es va casar . Ella va posar aquesta cançó
al ball del seu casament i és una cançó molt maca, em
porta bons records.
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Què t’agrada fer el cap de setmana?
Doncs m’agrada molt fer caminades. M’agraden tan
les caminades com les curses. Fer esport a la natura.
Quin hobby tens?
Caminar, anar a ballar i llegir quan tinc temps. I el hobby més gran que tinc és venir aquí al casal a treballar.
I també tot el que tingui a veure estar amb contacte
amb la natura.
Tu de jove, lligaves molt?
Tan com vosaltres que sou tan guapos...una mica sobretot durant l’adolescència, lo típic.
Ets més de platja o muntanya?
Al estiu m’agrada anar a la platja i a la primavera i al
hivern a la muntanya. M’agraden les dues coses. La
meva platja preferida és la de Sitges o qualsevol platja de la costa brava. De muntanyes , m’agrada molt el
Pedraforca i a més a més el tenim molt a prop.
Quines feines has fet abans de treballar al casal?
He estat en una guarderia per que jo vaig estudiar per
això, després també he fet de carnissera, també vaig
estar amb un casal com aquest però només d’avis a
Sant Joan.
Si poguessis demanar un desig, quin seria?
Que això hagués estat com un somni i pogués continuar aquí al casal amb tots vosaltres.
Si no pots tornar a treballar aquí, on voldries treballar?
Amb nens o bé en qualsevol feina relacionada amb
nens i amb gent. M’agrada molt treballar amb contacte amb les persones.
Podries treballar al govern, que són com nens! T’agradaria?
Bé.. hehehe... si pogués ajudar a canviar coses i fer un
món millor doncs sí.
Doncs presenta-t’hi que segur que els “xuperos” et
votarem!

L’ Agenda
Dimecres 11 d’abril

Dilluns 23 d’abril

Conta contes

Parades de llibres i roses

A les 17:30 h
A la Biblioteca Veïnal

AVV, Comissió de Joves, etc.

Dissabte 5 de maig
Dissabte 21 d’abril

3a Feria de Abril del Xup

Assemblea general de socis del Servei
Funerari de l’AVV del Xup

A partir de les 19:30 h
A la Pista Poliesportiva

A les 11:00 h
A l’Escola Muntanya del Drac

Organitza: Comissió de Joves

Del 20 d’abril al 15 de juny
Taller “Dimensió 3D”

Taller intergeneracional, dirigit a joves
mitjançant una proposta formativa
entorn el disseny 3D i la impressió
digital, així com a gent gran per atendre
i donar resposta a les seves necessitats
quotidianes, generant un producte 3D per
millorar la seva qualitat de vida.
Els joves participants obtindran un
certificat d’assistència al curs.

Divendres 11 de maig
Punt de votació del Pressupost Participatiu de l’Ajuntament de Manresa
De les 10 a les 12 h
Al local de l’AVV

Els divendres de 17:30 a 19:30
Al Casal Cívic

Divendres 22 de juny
Estrena de l’espectacle de teatre
musical jove “Nits d’Estiu”
Al Casal Cívic
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