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AGENDA JOVE JUNY 2019 

 

ACTIVITATS ESTABLES/TRIMESTRALS 

 

ESPAI JOVE CAN PUIGGENER  

 
REFORÇ EDUCATIU 
Reforç als joves que estan cursant ESO 
De dilluns a dijous de 16 a 18.30 h fins el 20 de juny 
Cal inscripció prèvia 
 
INTERNET 
Espai d’internet lliure, amb prioritat als deures, pels joves de l’Espai Jove 
Dimarts i dijous de 17.30 a 20 h fins el 20 de juny 
Cal inscripció prèvia 
 
REFORÇ A ESTUDIS POST OBLIGATORIS 
Sala oberta per joves de l’Espai Jove que realitzin estudis post obligatoris 
De dilluns a dijous de 16 a 17 h fins el 20 de juny 
Cal inscripció prèvia 
 
CINEMA 
Projecció de pel·lícula  
Divendres, de 17.30 a 20 h fins el 21 de juny 
Cal inscripció prèvia 
 
ESPAI NOIES 
Espai dedicat a les noies de 12 a 16 anys 
Dimecres, de 17.30 a 20 h fins el 19 de juny 
Cal inscripció prèvia 
 
ESPAI NOIS 
Espai pels nois de l’Espai Jove 
Dimarts de 18.45 a 19.45 h fins al 18 de juny 
Cal inscripció prèvia 
 
ANGLÈS 
Classes d’anglès 
Dilluns de 18 a 19.30 h fins el 17 de juny 
Cal inscripció prèvia 
 

ESPAI JOVE CAN RULL 

 
ESPAI DE TROBADA 
Espai Jove obert 
De dilluns a divendres de 16 a 20 h 
No cal inscripció prèvia 
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ESPAI PING PONG 
Podràs jugar a ping pong a l’Espai Jove 
Dimecres i divendres de 16 a 20 h 
No cal inscripció prèvia 
 
ÈXIT ACADÈMIC 
Repàs escolar 
Dimarts i dijous de 17 a 20.30 h  
Cal inscripció prèvia 
 
HIP HOP 
Taller de ball modern 
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h  
Cal inscripció prèvia 
 
BACHATA 
Taller de balls llatins 
Dimecres, de 17.20 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 

ESPAI JOVE LA CREU DE BARBERÀ (LUDOJOVE) 

 
ESPAI DE TROBADA I JOCS DE TAULA 
Espai relacional, on trobareu jocs i activitats per a joves  
De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) 
 
TAULA DE PROGRAMACIÓ ESPAI JOVE LUDOJOVE 
Espai de participació i propostes d’activitats “Comissió de joves” 
Dijous, a partir de les 18 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) Grup reduït 
 
SUPORT A L’ESTUDI 
Espai dinamitzat de suport a l’estudi 
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 17.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) 
 
REFORÇ A L’ESTUDI 
Servei de reforç a l’estudi dirigit a grups de 5 persones, amb atenció individualitzada 
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h (torns) 
Cal inscripció prèvia. Complir requisits del programa CPI 
 
TALLER DE PROMOCIÓ MUSICAL 
Activitat d’iniciació de guitarra, baix, teclat i bateria 
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h i divendres, de 18.30 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) 
 
TALLER DE DIBUIX 
Activitat d’iniciació al dibuix 
Dimecres, de 18 a 20 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) 
 
CRITTIC 
Activitat de disseny i creació digital 
Dimarts, de 17 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) 
 
TALLER DE CROSSFIT 
Dijous, de 17.30 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) 
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TALLER K-POP  
Assaig lliure de balls 
Divendres, de 17.30 a 19.30 h  
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) 
 
TALLER HORT 
Dilluns i dijous de 18 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari/a a l’Espai Jove) 

 

ESPAI JOVE PANDORA 

 
ESPAI OBERT 
Espai de trobada per als joves 
De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h. No cal inscripció prèvia 
REFORÇ 
Espai destinat al reforç escolar i les tècniques d’estudi 
De dilluns a divendres de 16.30 a 17.45 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL 
Equip d’infantil 
Dilluns, de 16 a 18 h i divendres, de 18.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL 
Equip cadet 
Dilluns, de 18 a 20 h i dijous de 16.30 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL 
Equip juvenil 
Dimecres, de 18 a 20 h i dijous de 18.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL 
Equip femení 
Dilluns, de 18.30 a 20.30 i divendres de 16.30 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
SALA D’ORDINADORS 
Espai lliure per utilitzar els ordinadors, ja sigui per navegar per internet, jugar a jocs de PC, mirar el 
correu electrònic, vídeos de YouTube, etc. 
De dilluns a divendres de 17.30 a 18.00 h 
Cal inscripció prèvia 
 
LA TRIBU 
Taller de jocs i dinàmiques amb l’objectiu de treballar la comunicació entre els/les joves i la cohesió 
de grup 
Dijous, de 18 a 20 h per el grup 1 (joves de 12 a 14 anys) i divendres de 18 a 20 h per el grup 2 (joves 
de +15) 
No cal inscripció prèvia 
 
LASER TAG BATTLE 
Laser Tag Combat és un joc esportiu que simula un combat entre dos equips. Està basat en que els 
jugadors intentin aconseguir punts amb els seus disparadors infrarojos dels dispositius receptors 
situats en els seus rivals.  
Dilluns, de 18 a 20 h per el grup 1 (joves de 12 a 14 anys) i dijous de 18 a 20 h per el grup 2 (joves de 
+15) 
Cal inscripció prèvia 
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FUTBOL OBERT 
Espai destinat a fer un torneig de futbol entre tots els joves de l’Espai. 
Dimarts, de 18 a 20.30 h 
No cal inscripció prèvia 
 
CUINA 
Taller destinat a elaborar receptes i a generar hàbits d’higiene i salut 
Dimecres, de 16 a 18 h per el grup 1 (joves de 12 a 14 anys) i divendres de 18 a 20 h per el grup 2 
(joves de +15) 
Cal inscripció prèvia 
 
ESPAI FEMENÍ 
Espai destinat a treballar amb les noies diferents aspectes, segons les problemàtiques/ inquietuds 
que es vagin detectant, mitjançant la realització de tallers puntuals que es vagin fent dins el mateix 
espai. 
Dimarts, de 18 a 20 h per el grup 2 (joves de +15) 
No cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE SKATE 
Taller destinat a la creació de rampes de skate per fomentar el treball manual, les habilitats i la 
cohesió de grup a través de l’interès comú  
Dimecres, de 16.30 a 18 h  
No cal inscripció prèvia 
 

ESPAI JOVE DOCTOR PLANS (Can Deu)  

 
ESPAI OBERT 
T’ofereix la possibilitat de gaudir del teu temps de lleure jugant al billar, al ping pong, jocs de taula i 
lectura, entre d’altres. 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h 
No cal inscripció prèvia 
 
EMPENTA ESCOLAR 
S’ofereix suport als joves en les matèries que necessitin reforç acadèmic 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16.30 a 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
BERENAR 
S’ofereix un àpat saludable a tots el joves que assisteixen a l’espai a realitzar activitats 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 18.15 h (l’horari pot variar en funció de la 
programació prevista) 
Cal inscripció prèvia 
 
ASSESSORAMENT ACADEMIC LABORAL 
S’ofereix assessorament individualitzat en diferents àmbits acadèmic laborals. Existeix la possibilitat 
d’acordar una data alternativa si s’escau. 
Dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia 
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RESUM D’ACTIVITATS PUNTUALS JUNY 2019 

 
1 DE JUNY 

FESTA MAJOR DE TORRE ROMEU 
Festa conjunta amb les entitats del barri, on es realitzaran activitats i jocs a l’exterior amb la finalitat 
de treballar i seguir construint identitat col·lectiva i enfortir el sentiment de pertinença al barri. 
De 18 a 20 h  
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Pandora 
 
CÀPSULES DE CIRC 
Les càpsules de circ són números aeris en un ambient desenfadat donant oportunitat a joves artistes 
circenses. 
Actuació de Big Lady que portarà dos espectacles de circ aèri molt i molt interessants!  
Primera sessió a les 20.30 i segona sessió a les 22 h.  
Activitat gratuïta 
+ info: https://bit.ly/2XfJEWB  
 
FRACTAL. COMPANYIA LA TERNA.CIRC 
Circ, música i manipulació d’objectes. Això és Fractal, un espectacle que estira l’instant i el converteix 
en un muntatge escènic. 
+ info i preus: https://bit.ly/2wAVy1f  

 

3 i 4 DE JUNY 

PRESENTACIÓ COLLA DE GRANS 
Presentació de l’Espai Jove als nens i nenes de la colla de grans del mateix Espai. Per realitzar-ho 
d’una forma més dinàmica i atractiva, els joves seran els encarregats de realitzar una presentació de 
l’Espai i dinamitzaran un seguit d’activitats i així familiaritzar els infants amb els diferents espais. 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Jove Pandora 
No cal inscripció prèvia 
 

4 DE JUNY 

TALLER: ELS NOSTRES VALORS 
Taller on es treballaran els valors des del vessant de la fotografia 
De 17.45 a 19.15 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
JOCS POPULARS 
Activitat que té per finalitat jugar a jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya! 
De 19.30 a 20.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 

4 DE JUNY 

CAPSULA INFORMATIVA: La meva primera feina 
Busques la teva primera feina i no saps per on començar? Nosaltres t’ajudarem! 
A les 17 h a l’Oficina Jove Sabadell. + info i inscripcions: oficinajove@ajsabadell.cat  
 

5 DE JUNY 

VIGILA EL QUE PASES... 
Taller de conscienciació sobre l’ús correcte del mòbil 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Can Rull. Cal inscripció prèvia 

https://bit.ly/2XfJEWB
https://bit.ly/2wAVy1f
mailto:oficinajove@ajsabadell.cat
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TALLER DE CINE: SERIE “T@GGED” 
Visualització d’una sèrie amb continguts educatius i resolutius, sobre les xarxes socials, drogues i 
amics, per poder crear un debat social i crear conscienciació. 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 

6 DE JUNY 

TALLER DE CUINA: MINI EMPANADES 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
DESFILADA MODA SOSTENIBLE 
Sewing the past. Una moda sostenible. A càrrec d’ESDI a l’Espai Emprius 
A les 18.30 h Taula rodona “Cicle sostenible” 
A les 19.30 h Desfilada 
Activitat oberta i gratuïta 
 

7 DE JUNY 

JUGUEM TOTES I TOS A L’UNO 
Farem un torneig del joc de cartes UNO 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
Cal inscripció prèvia 

 

TORNEIG HUNDIR LA FLOTA 
Torneig amb classificacions 
De 18.30 a 20 h a l’Espai Jove Doctor Plans. Cal inscripció prèvia 
 
TRENCANT TABÚS: NOIES I TECNOLOGIA 
Compartim experiències. Young It Girls 
De 18.30 a 19.30 h a l’Espai Emprius 
Activitat lliure i gratuïta 
 
SENSE FILTRE BAND 
Presentació del nou disc REVOLUCIONS PER MINUT 
De 20 a 21 h a L’Espai Emprius 
Activitat oberta i gratuïta 
 

DEL 10 AL 13 DE JUNY 

Setmana del treball. Feines d’Estiu! A l’Espai Jove Can Rull 
Dilluns 10:  sessió informativa amb la referent d’ocupació juvenil  
Dimarts 11: Mural Drets i Deures com a jove treballador i treballadora 
Dijous 13: Recerca activa per internet 
Totes les activitats seran de 17.30 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 

11 DE JUNY 

TALLER: ELS NOSTRES VALORS 
Taller on es treballaran els valors des del vessant de la fotografia 
De 17.45 a 19.15 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
JOCS POPULARS 
Activitat que té la finalitat jugar a jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya! 
De 19.30 a 20.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
EDUCACIÓ EMOCIONAL 
Activitat sobre educació emocional dirigida per Sonia Martinez 
De 17.30 a 19 h a l’Espai Jove Ludojove. Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
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11 i 12 DE JUNY 

EXPERIMENTA 
Realització de diferents activitats per investigar i experimentar, amb l’objectiu d’apropar la ciència als 
joves. 
De 18 a 20 h a l’Espai Jove Pandora 
Cal inscripció prèvia 
 

12 DE JUNY 

TALLER DE CINE: SERIE “T@GGED” 
Visualització d’una sèrie amb continguts educatius i resolutius, sobre les xarxes socials, drogues i 
amics, per poder crear un debat social i crear conscienciació. 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 

13 DE JUNY 

XERRADA: ENFERMETATS SEXUALS 
Activitat destinada a fer conèixer als joves les malalties de transmissió sexual i com prevenir-les. 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia  
 
TALLER DE BILLAR 
Taller de billar organitzat per Abacat 
De 16.30 a 20.30 h a l’Espai Emprius 
Activitat oberta i gratuïta 
 

14 DE JUNY 

SORTIDA A L’ESTRUCH 
Assaig obert de circ a l’Estruch. Activitat conjunta de tots els Espais Joves de la ciutat. 
A les 17.30 h a l’Estruch 
Cal inscripció prèvia als Espais Joves  
 
CURTMETRATGE 
Projecció del curtmetratge Aniversari. Activitat dinamitzada per Eduard Martí i Pau Berlanga 
De 19.30 a 20.30 h a l’Espai Emprius 
Activitat oberta i gratuïta 
 

14 i 15 DE JUNY 

EMBASSA’T 
Festival de música independent del Vallès.+ info i preu: www.embassat.com  
 

15 DE JUNY 

EXPERIMENT(S) CIRC 
Experiment(s) és fruit de la col·laboració entre el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel -que ha 
posat en marxa el cicle de Grau Superior en Arts del Circ- i L’Estruch. 
A les 20 h a la Vela de L’Estruch 
Preu: 5 Euros 
+ info: https://bit.ly/2WCKEXq  
 

18 DE JUNY 

TALLER. ELS NOSTRES VALORS 
Taller on es treballaran els valors des del vessant de la fotografia. 
De 17.45 a 19.15 h a l’Espai Jove Doctor Plans. Cal inscripció prèvia 
JOCS POPULARS 
Activitat que té la finalitat jugar a jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya! 
De 19.30 a 20.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 

19 DE JUNY 

PREVENCIÓ DE LA NIT DE SANT JOAN 
Taller de prevenció sobre pirotècnia segura 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
Cal inscripció prèvia 

http://www.embassat.com/
https://bit.ly/2WCKEXq
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TALLER DE CINE: SERIE “T@GGED” 
Visualització d’una sèrie amb continguts educatius i resolutius, sobre les xarxes socials, drogues i 
amics, per poder crear un debat social i crear conscienciació. 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
CÀPSULA INFORMATIVA: Viatjar Low Cost. 
Fer un gran viatge amb pocs recursos, és possible 
A les 17 h a l’Oficina Jove Sabadell 
Activitat gratuïta 
+ info i inscripcions: oficinajove@ajsabadell.cat  
 

20 DE JUNY 

FESTA DELS ESPAIS JOVES 
Festa de tancament de tots els Espais Joves 
De 17.30 a 20 h a L’Espai Emprius 
Cal inscripció prèvia als Espais Joves 
 

21 DE JUNY 

TAULA DE PROGRAMACIÓ ACTIVITATS 28 J 
Recerca d’activitats LGTBI 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 

 

FESTA DE BENVINGUDA A L’ESTIU 
Activitat lúdica, on tots plegats realitzarem activitats d’acomiadament i gaudirem del començament de 
l’estiu. 
De 17.30 a 20.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
FESTA FINAL DE CURS LUDOJOVE 
De 17.30 a 19.30 h a l’Espai Jove Ludojove 
Activitat oberta a tots els participants de l’Espai Jove 
 
DISCOTECA JOVE DE FINAL DE CURS 
Farem un bon comiat del gran curs que hem passat 
De 18 a 20 h a l’Espai Jove Pandora 
No cal inscripció prèvia 
 
XERRADA 
Racismes Quotidians. Deconstrucció del llenguatge. Activitat programada per Joves en Acció 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Emprius 
Activitat oberta i gratuïta 
 
ESPAI CURRÍCULUM 
Adaptació de l’Espai currículum i adaptació del pati 
De 19.30 a 21 h a l’Espai Emprius 
Activitat oberta i gratuïta 
 

DEL 25 A 28 DE JUNY 

SETMANA DE L’ORGULL! 
Setmana amb activitats sobre LGTBI 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
Dimarts 25: Història del 28 J. Mural expositiu 
Dimecres 26 i dijous 27: Preparació de la festa amb les activitats proposades per els joves 
Dijous 28: Festa LGBTI al carrer 

- Jocs LGBTI amb cartes memori 
- Barra de còctel de begudes de colors 
- Creació d’art efímer i moltes més activitats proposades per els/les joves.  

 
 
  

mailto:oficinajove@ajsabadell.cat
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26 DE JUNY 

SORTIDA A LA PISCINA 
Comencem l’estiu amb una sortida a la piscina 
De 10 a 17 h  
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Pandora 
 

27 DE JUNY 

TALLER DE CUINA 
Els Joves de l’Espai Jove faran un taller de cuina 
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Can Puiggener 
 
TALLER DE BILLAR 
Taller de billar organitzat per Abacat 
De 16.30 a 20.30 h a l’Espai Emprius 
Activitat oberta i gratuïta 
 
XERRADA 
Organitzada per Joves en Acció amb el títol Sensibilització i visibilització de la lluita LGTBIQ+  
De 19 a 21 h a l’Espai Emprius 
Activitat oberta i gratuïta 
 

28 DE JUNY 

PISCINA 
Excursió amb els joves a la piscina 
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Can Puiggener 
 
JAM MULTIDISCIPLINÀRIA 
Vine amb el teu instrument artístic. Disposem d’equip de so, material per pintar i molt d’espai per 
crear.... Dansa, pintura, música i altres 
De 18 a 21 h a l’Espai Emprius 
Activitat oberta i gratuïta 
 
 

ALTRES ACTIVITATS AGENDA JUNY 

CONCERT DELS CATARRES 
Dissabte 1 de juny a les 21 h a la Faràndula. 
+ info i venda d’entrades: https://bit.ly/2JMHvOX  
  
DANCE FLOOR TUBE 
El gimnàs, un equip de música i un projector. La música i el ball, prenen el poder!  
Dilluns 3, 10 i 17 de 17 a 19 h a l’Espai Jove Arraona Merinals 
Inscripcions al Casal Cívic Arraona Els Merinals 
 
ESPAI DE TROBADA 
Ping pong, jocs de taula, futbolí, pati... 
Dimarts i dimecres de 16.30 a 19 h a l’Espai Jove Arraona Merinals 
Inscripcions al Casal Cívic Arraona Els Merinals 
 
TALLER DE RAP (Nel·lo C) 
T’agrada el RAP? Composem una cançó, l’enregistrem i en fem el video 
Dimarts 4, 11 i 18 de 17 a 19 h a l’Espai Jove Arraona Merinals 
Inscripcions al Casal Cívic Arraona Els Merinals 
 
L’ESPAI 
Espai on reflexionar i realitzar activitats al voltant de les relacions de gènere. 
Dimecres, de 17 a 19 h a l’Espai Jove Arraona Merinals 
Inscripcions a partir al Casal Cívic Arraona Els Merinals 
 
CUINA FRESCA 
Cuina per combatre el calor de l’estiu. 
Dijous, de 17 a 18.30 h a l’Espai Jove Arraona Merinals 
Inscripcions a partir al Casal Cívic Arraona Els Merinals 

https://bit.ly/2JMHvOX
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PISTA ROJA 
Obrim la pista poliesportiva dels Merinals per jugar 
Divendres, de 16.30 a 19 h a l’Espai Jove Arraona Merinals 
Inscripcions al Casal Cívic Arraona Els Merinals 
 
FESTA DE FINAL DE CURS 
Celebrem el final de curs!  
Inscripcions al Casal Cívic Arraona Els Merinals 
 
FRESC FESTIVAL 
Festival d’estiu del Vallès. 
Del 26 de juny al 22 de juliol 
+ info i preu: http://www.frescfestival.cat/  
 
AMB MOLT DE GUS 
Festa Gus solidària amb vermut musical, campionat de billar, concerts, botifarrada, tallers per totes 
les edats, swing...i moltes coses més! 
1 i 2 de juny durant tot el dia a l’Espai Emprius 
+ info: www.ambmoltdegus.cat 
 
XERRADA: NO ET CREMIS MÉS! 
Aquest estiu, pren el sol sense riscos! Consells per a protegir la nostra pell del sol. 
Dimarts 4 de juny a les 18.30 h a la Biblioteca de Ponent. 
+ info i inscripcions a bibliodeponent@ajsabadell.cat  
 
TARDA DE JOCS A LA BIBLIOTECA  
A partir del 28 de juny de 2019, els divendres, de 15 a 20.45 h han reservat una aula per vosaltres per 
què pugueu venir a jugar i descobrir els jocs de taula i jocs de rol que tenim a la biblioteca Vapor 
Badia. Per a joves a partir de 14 anys i adults. Cal portar el carnet de la biblioteca. 
 + info http://www.sabadell.cat/ca/bims  

http://www.frescfestival.cat/
http://www.ambmoltdegus.cat/
mailto:bibliodeponent@ajsabadell.cat
http://www.sabadell.cat/ca/bims

