
 FEBRER / MAIG  2022



Dissabte 12 de FEBRER / 21 h / Teatre Can Gomà

Ovelles 
Repartiment: Sara Espígul, Biel Duran, Eduard Buch. 
Dramatúrgia i direcció: Carmen Marfà i Yago Alonso. 
Escenografia: Elisenda Pérez. Vestuari: Carlotaoms. 
Disseny d’il·luminació i espai sonor: Xavi Gardés. Flyhard 
Produccions S.L i El Ramat Produccions

Tres germans es troben per decidir què fer amb una 
insòlita herència, el que semblava un regal caigut del 
cel pot capgirar la seva realitat. S’enfrontaran a una 
decisió que posarà a prova la seva relació de germans. 
Ovelles reflexiona, en clau d’humor, sobre la frustració 
d’una generació marcada per la crisi i de com fer front 
a la decepció i a la permanent necessitat de 
reinventar-nos. Perquè, realment, voler és poder?
Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

VENDA 
D’ENTRADES

Anticipades: 10 €  
El mateix dia / taquilla: 12 €
Abonament grups: 8 € /entrada.
Mínim 10 entrades, en venda anticipada

VENDA 
D’ENTRADES

VENDA 
D’ENTRADES

ADQUISICIÓ:
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta 
(Pl. de l’Església, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h)
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 
1 hora abans de l'espectacle



Diumenge 13 de FEBRER / 12 h / Teatre Can Gomà

Valentina quàntica
Cia. Anna Roca
Per què, si vivim en una societat que procura per 
la igualtat d’homes i dones, hi ha tan poques 
científiques reconegudes? Per què tenim tantes 
curiositats sense resposta? Per què és tan fascinant el 
món en què vivim? Si vols resoldre aquestes qüestions, 
si ets una persona molt curiosa  o simplement tens 
ganes de descobrir allò que li passa pel cap a la 
Valentina, entra al seu laboratori i deixa’t sorprendre. 
Perquè un espectacle pot ensenyar-te més coses de 
les que creus!

Org. La Xarxa Mollet

VENDA 
D’ENTRADES

Preu únic: 7 €  
ADQUISICIÓ:
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 
1 hora abans de l'espectacle



Dissabte 12 de MARÇ / 21 h / Teatre Can Gomà

Veus que no veus
Cia. Pepa Plana
Pallassa augusta: Pepa Plana. Pallassa blanca: Clara del Ruste. 
Direcció: Joan Arqué. Escenografia: Xavier Erra. 
Vestuari: Rosa Solé / Imma Ebjol. Coreografia: Roger Julià. 
Il·luminació: Yuri Plana. Música: Lluís Cartes

Volen ser vistes i escoltades. Dues pallasses: una 
Augusta i una Carablanca. Veus que no veus presenta 
la versió femenina de les anomenades “entrades 
clàssiques”. Com canvien i quin significat prenen quan 
hi ha dues pallasses en comptes de dos pallassos? 
Què hauria passat si les nostres àvies haguessin pogut 
fer de pallasses? Es tracta de riure, sí, però no només 
d’això, sinó de parlar, jugar i, potser, mossegar.
Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

VENDA 
D’ENTRADES

Preu únic: 10 € 
Abonament grups: 8 € /entrada. 
Mínim 10 entrades, 
en venda anticipada

ADQUISICIÓ:
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta 
(Pl. de l’Església, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h)
Teatre Can Gomà: a taquilla, mateix dia, 1 h abans de l’espectacle

8 de març, Dia Internacional de la Dona



Diumenge 13 de MARÇ / 12 h / Teatre Can Gomà

Aladdin # thepopmusical
La Roda produccions

Aladdin és un dels components del grup musical 
Top Flash. Es presenten al concurs televisiu Star 
Band, on els vencedors reben com a premi una gira 
i l’enregistrament del seu primer disc. Guanyar el 
concurs no serà fàcil. La guitarra d’Aladdin s’ha 
trencat i el noi no es pot permetre comprar-ne una 
de nova. Però gràcies a una llàntia màgica i el poder 
del geni que la custodia, Aladdin obtindrà tres 
desitjos. Sabrà triar els adequats i poder fer realitat 
el seu somni?

Org. La Xarxa Mollet

VENDA 
D’ENTRADES

Preu únic: 7 €  
ADQUISICIÓ:
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial al Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 
1 hora abans de l’espectacle



VENDA 
D’ENTRADES

Preu únic: 10 € 
Abonament grups: 8 € /entrada. 
Mínim 10 entrades, 
en venda anticipada

ADQUISICIÓ:
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta 
(Pl. de l’Església, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h)
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans 
de l’espectacle

Divendres 29 D’ABRIL  / 21 h / Teatre Can Gomà

Del caos a l’èxtasi. 
L’univers poètic de David Jou
Direcció i interpretació: Jordi Coromina (actor) 
i Francesc Bravo (ballarí, coreògraf i director de la 
cia. Rayo Malo). Videocreació: Xavier Pérez. 
Vestuari: Núria Tresserras. Il·luminació: Joan Miquel Puig

Què va posar en funcionament el rellotge del 
coneixement universal: la paraula (logos) o la dansa 
(Shiva)? Aquesta contraposició entre ment i cos, 
entre el concepte i el moviment, entre la tradició 
judeocristiana occidental i l’hinduisme oriental 
apareixerà a l’escenari en un diàleg entre la veu d’un 
actor i el cos d’un ballarí. El relat d’aquesta història 
orbita al voltant de la poesia de David Jou.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

Dia Internacional de la Dansa



Diumenge 29 de MAIG / 18 h / Teatre Can Gomà

Música: Jacinto Guerrero. Llibret: José Ramos Martín
Direcció musical: Daniel Pérez. Direcció escènica: Marta 
Busquets. Solistes: Joan Antoni Salom, Isabel Cano, 
Cristina Gómez, Jorge Juan Morata, Ramon Rodríguez i 
Pepín Villarrazo. Cor de la companyia. Escenografia, producció 
i orquestra: Fòrum Abelló, Cia de Sarsuela de Mollet

Juan el Indiano retorna al poble després de fer 
fortuna. Creu que amb els diners pot comprar 
l’amor d’una joveneta, la filla de la seva expromesa, 
que també va patir un casament forçat. 
Tothom al  poble, intenta aprofitar-se de la posició 
econòmica de Juan el Indiano. 
Org. Associació Fòrum Abelló. Cia. de Sarsuela

VENDA 
D’ENTRADES

Anticipades: 17 € / El mateix dia a taquilla: 20 €
ADQUISICIÓ PRESENCIAL: Centre Cultural La Marineta 
(Pl. de l’Església, 7 / De dl. 16 a dj. 26 de maig de 18 h a 21 h)
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans 
de l’espectacle

Los Gavilanes
Sarsuela



Gratuïta De dilluns a divendres, 
de 15.30 h a 21 h

Del 4 al 28 de FEBRER / La Marineta

Trazos de Eroguro. 
Skip O’Neil
Il·lustrador ciberpunk

Skip O’neil és un il·lustrador influenciat pel surrealis-
me i els corrents estètics japonesos com el eroguro. 
Ens ofereix il·lustracions en què els cossos es 
deformen i es barregen entre ells per crear imatges 
en les quals el grotesc es transforma en bellesa i on 
els espais en blanc gairebé no hi tenen cabuda.
Inauguració:  4 de febrer, a les 20 h
(aforament limitat)
Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA HORARI



Del 5 al 28 de MARÇ  de 2022  / La Marineta

8 de març
SINERGIES 
Col·lectiu Crea

Fenomen pel qual actuen en conjunt diversos 
factors o diverses influències obtenint resultats 
òptims.

Inauguració: divendres 4 de març, a les 19 h

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès i Col·lectiu Crea 

Gratuïta De dilluns a divendres, 
de 15.30 h a 21 h
 

ENTRADA HORARI



Del 21 d’ABRIL al 22 de JULIOL de 2022  / La Marineta

Històries de gent migrant 
que ha vingut de prop i també de lluny. Persones 
que et pots trobar pel carrer. Persones de Mollet

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
LES MIGRACIONS A MOLLET: 
ESTUDI DEL TERRITORI I DEL PAISATGE HUMÀ

Mostra participativa de persones de diferents 
indrets que van iniciar el seu procés migratori 
i es van instal·lar a Mollet. 

CAMINANTS. PASSADISSOS
Intervencions en els Passadissos, evocacions dels 
viatges interiors i exteriors.

Inauguració:  dijous 21 d’abril, a les 19 h

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

Gratuïta De dilluns a divendres, 
de 15.30 h a 21 h

ENTRADA HORARI



Del 21 d’ABRIL al 4 de SETEMBRE de 2022 / Museu Abelló

EXPOSICIÓ LES MIGRACIONS A MOLLET: 
VIVÈNCIES D’UN VIATGE CONTINU.
Mostra participativa, resultat de diferents tallers, 
intervencions i entrevistes fetes a persones migrants 
de Mollet on es tracta, des de la diversitat de 
vivències, temes com el viatge, el dol, la memòria, 
els somnis...

Inauguració:  dijous 21 d’abril, a les 20 h

 Org. Ajuntament de Mollet del Vallès i Museu Abelló 

Dijous i divendres, de 17 h a 20 h
Dissabte, d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Diumenges i festius, d’11 h a 14 h

HORARIGratuïtaENTRADA

Històries de gent migrant 
que ha vingut de prop i també de lluny. Persones 
que et pots trobar pel carrer. Persones de Mollet



Divendres 11 de FEBRER / 19 h / El Lledoner

Veus en femení

Itàlia en Jazz!
Intèrprets: Laura Milazzo (veu) i 
Aleix de Gispert (guitarra)

La formació presenta el projecte Itàlia en jazz, 
un viatge en clau de jazz a la Itàlia dels anys 
seixanta i setanta. La Laura ret homenatge a 
artistes que han marcat la història de la música 
del seu país: Mina, Gina Paoli i Luigi Tenco, entre 
altres. Un concert original i fresc que inclou swing, 
balades i bossa nova.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat



Divendres 25 de FEBRER  / 20 h / La Marineta

Leonor SS
Banda punk-rock

Ana SS, Skip O’neil i Guixu son els components 
de la banda molletana punk. Lletres irreverents, 
provocadores fins i tot pel que tenen d'allunyades 
de la denúncia i ràbia en principi esperable del gènere, 
rudiments tècnics en l'estrictament musical i un to de 
veu nasal i cridanera obren tot un apartat dins 
del punk.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès / Joventut

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)



Divendres 25 de MARÇ  / 19 h / El Lledoner

Veus en femení

La de Nadie
Intèrprets: Alba Estebanell (veu)
i Jordi Rodríguez (guitarra)

L’Alba i el Jordi fusionen la música flamenca, 
amb temes propis i versions de diferents artistes 
com Chavela Vargas, Silvia Pérez Cruz o Las Migas. 
La seva música arriba a l’espectador d’una manera 
única i propera, amb el seu caràcter murri singular, 
una barreja màgica d’emocions amb harmonia 
flamenca.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat



Divendres 1 d’ABRIL / 19 h / El Lledoner

Veus en femení

Quarta Justa
Intèrprets: Maria Capellas, Laia Capellas, 
Montserrat Fàbrega i Anna Giralt (veus) 
i Francesc Vallès (guitarra)

Quarta Justa és un grup vocal femení fundat l’any 
2018 a Manresa. La formació presenta 
un repertori variat i versàtil, un viatge musical per la 
música clàssica, el rock català, peces de cantautor, 
obres religioses, cançons modernes internacionals 
i peces tradicionals de diversos indrets del món.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat



VENDA 
D’ENTRADES

Anticipades: 10 €  
El mateix dia / taquilla: 12 €
Abonament grups: 8 € /entrada. 
Mínim 10 entrades, en venda anticipada

ADQUISICIÓ:
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta 
(Pl. de l’Església, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h)
Mercat Vell: el mateix dia, 1 h abans de l’espectacle

VENDA 
D’ENTRADES

VENDA 
D’ENTRADES

Dissabte 7 de MAIG / 21 h / Mercat vell

Concert paradiso · Cases · 
Gorina · Morricone
Carles Cases Strings Band
Carles Cases (piano); Alberto Reguera (violí); 
Sveta Trushka (violoncel); Manel Fortià (contrabaix); 
Quim Ollé (flauta/mandolina); Àlex Gorina (presentació)

Carles Cases Strings Band (quintet) reinterpreta les 
bandes sonores més conegudes d’Ennio Morricone, 
autor de centenars de bandes sonores. Un homenatge 
a clàssics com Cinema Paradiso. El compositor Carles 
Cases ha reinterpretat de nou l’obra orquestral de 
Morricone. Un documental en viu, comentat en directe 
pel periodista cinematogràfic Àlex Gorina.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès



Veus en femení

Manual Dualicy
Intèrprets: Alice Marcon (veu) i Emanuel Sonka (guitarra)

El duet format per Alice Marcon i Emanuel Sonka és 
jove, dinàmic i versàtil. Tots dos músics aporten un
toc personal en aquesta proposta musical que se 
centra, principalment, en estils com el pop, el soul i el
blues. Provinents d’Itàlia i Suècia, actualment viuen a 
Barcelona, on junts comparteixen la seva passió
per la música.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

Divendres 27 de MAIG  / 19 h / El Lledoner

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat



VENDA 
D’ENTRADES Gratuïta

(aforament limitat)

De l’11 de GENER al 18 de FEBRER  / La Marineta

Encantament
Alessandro Quaranta. Vídeo artista
En col. amb Cra’p – Pràctiques de creació i recerca artística

Vídeo instal·lació a dos canals.
Una nena dorm embolicada a la seva manta. 
La pantalla d’una làmpada que projecta zones d’ombra
àmplies és la font d’una lluminositat que s’estén des de 
l’interior d’una habitació, com els cercles que genera 
una pedra llançada a l’aigua, fins a arribar als llocs més 
distants. El que es manifesta a l’interior reverbera a 
l’entorn exterior, perquè està fet del mateix material. 

Dimecres 12 de gener, a les 19 h: SER MENYS.
Taula rodona sobre la funció de l’audiovisual 
com a eina pedagògica.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès en col.laboració de Cra'p



VENDA 
D’ENTRADES

Gratuïta
(aforament limitat)

Del 22 d’ABRIL al 7 de MAIG  / La Marineta

L'Habitació 
del Farmacèutic 2022
Mostra audiovisual col·lectiva

Amb l’objectiu de fer difusió cultural de projectes de 
producció emergent, creadors emergents ens mostren 
tot tipus d’obres audiovisuals en les diverses estances 
de l’antic hostal de La Marineta: curtmetratges, 
documentals, videoart, vídeo-mapping...

Obertura, divendres 22 d'abril, a les 20 h

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès



Divendres 18 de FEBRER/ / 20 h / Mercat Vell

Sis dies corrents 
(Espanya, 2021)
Guió: Neus Ballús  i Margarita Melgar
Intèrprets: Valero Escolar, Mohamed Mellali, Pep Sarrà, 
Pau Ferran

Una setmana a la vida de tres treballadors d’una 
petitat empresa de lampisteria i electricitat dels 
defores de Barcelona. Sis capítols narren les 
situacions sorgides quan els protagonistes s’enfron-
ten a una reparació. El film es construeix al voltant 
de la relació que s’estableix entre els protagonistes 
i els clients que han sol·licitat els seus serveis.
Presentació i col·loqui amb la guionista 
i directora de la pel·lícula, Neus Ballús

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

VENDA 
D’ENTRADES

ADQUISICIÓ:
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta 
(Pl. de l’Església, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h)
Mercat Vell: el mateix dia, 1 h abans de l’espectacle

VENDA 
D’ENTRADES

VENDA 
D’ENTRADES

5 € 



Gratuïta
(aforament limitat)

Diumenge 20 de FEBRER / 18 h / EL Lledoner

Festival de cinema 
la GRAN pantalla!

ENTRADA Dates
20 de febrer / 20 de març / 
3 d’abril / 24 abril / 22 de maig

Aquest Festival, nascut a Barcelona l’any 2019, 
busca relats que contribueixin a generar noves 
lectures i discursos que van més enllà de les 
representacions convencionals que solen associar-se 
al col·lectiu de la gent gran i diversificar les mirades 
existents. Així doncs, es posaran en pantalla 
interseccions poc visibilitzades, com gent gran 
LGTBIQ+, gent gran migrades i gent gran i feminismes, 
entre altres. La GRAN pantalla és un espai de diàleg, 
de trobada, de reflexió, d’oci. Un lloc per compartir 
històries, per apreciar-les, per reflectir-nos-hi 
i mirar-nos amb dignitat.
Org. Ajuntament de Mollet del Vallès



Diumenge 20 de FEBRER / 18 h / El Lledoner

Festival de cinema la GRAN pantalla!

Manolo Montesco i Carmela Capuleto
Direcció: María Jáimez (ESPANYA, 2019)

Què passaria a la vida de Romeu i Julieta si no 
haguessin mort d’adolescents? Com seria el seu 
dia a dia als 90 anys? L’actriu María Jáimez s’estrena 
en la direcció amb un film documental sobre els 
seus avis.

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat

També amb la projecció dels curtmetratges:
L’altre cançó de Macarena
Las joyas de la corona
Un videoclip reivindicativo

Presentació del Festival a càrrec del director Alfredo Cohen

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès



Diumenge 20 de MARÇ / 18 h / El Lledoner

Festival de cinema la GRAN pantalla!

El inconveniente
Direcció: Bernabé Rico (ESPANYA, 2020)

A Sara li ofereixen comprar la casa perfecta: 
espaiosa, molt lluminosa i extremadament 
barata. Tan sols té un petit “inconvenient”: Lola, 
la septuagenària propietària actual, hi viurà fins 
que mori. Tot i així, Sara creu que és un bon 
negoci i decideix comprar-la, i esperar el fatal 
esdeveniment. 

La sessió estarà dinamitzada pel director del 
Festival Alfredo Cohen

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat



Diumenge 3 de D’ABRIL / 18 h / El Lledoner
Festival de cinema la GRAN pantalla!

Barê giran (la gran càrrega)
Direcció: Yılmaz Özdil (TURQUIA, 2020)

Quan les autoritats municipals jubilen el vell Bozo, 
Avdel es veu obligat a trobar un substitut més jove
per tal de mantenir la feina. Per ajudar el seu tiet, 
Salih ha de creuar en burro  la frontera Síria i els 
camps de mines.

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat

També amb la projecció dels curtmetratges:
Entre nosaltres
Ellas sí que saben
Es para nosotras
Vídeos participatius de l’Associació Cultural El Parlante
La sessió estarà dinamitzada pel director del Festival 
Alfredo Cohen

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès



Diumenge 24 d’ABRIL / 18 h / El Lledoner

Festival de cinema la GRAN pantalla!

La generació silenciosa
Direcció: Ferran Navarro (ESPANYA, 2020)

El documental pretén ser un petit homenatge al 
col·lectiu de persones grans LGTBI de Barcelona,
  conegut com la generació del silenci perquè va 
haver de viure la seva sexualitat d’amagat de la 
seva família, d’amics i de l’entorn laboral. A través 
de 24 entrevistes, descobrirem les històries de 
persones que han tingut vides apassionants i, 
alhora, difícils.

Amb la participació del director del documental, 
Ferran Navarro, i alguns dels seus protagonistes.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat



Diumenge 22 de MAIG / 18 h / El Lledoner

Festival de cinema la GRAN pantalla!

Jericó, el infinito vuelo 
de los días
Direcció: Catalina Mesa (COLÒMBIA, 2016)

Calidoscopi de retrats íntims de dones del poble 
de Jericó, a Colòmbia. A través d’un itinerari sensi-
ble i musical es desenvolupen les trobades i les 
converses entre dones del poble de Jericó, d’edats 
i condicions socials diferents. Una a una es van 
revelant les seves històries de vida, els seus espais 
interiors, el seu sentit de l’humor i la seva saviesa.

La sessió estarà dinamitzada pel director del Festival 
Alfredo Cohen.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un 
correu electrònic a ellledoner@molletvalles.cat



MESURES DE SEGURETAT COVID-19

L’adquisició d’una entrada/invitació de qualsevol d’aquests espectacles 
comporta el compliment de les següents mesures (aquestes mesures estan 
subjectes a l’actualització de les recomanacions sanitàries de cada moment):

-  Obertura de taquilla 1 hora abans de l’inici.
-  Amb entrada anticipada, cal arribar 15 minuts abans, per facilitar l’entrada 
   esglaonada a la sala.
-  Les funcions comencen puntualment. Un cop començada la funció no es pot 
   accedir a la sala.
-  A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
-  És obligatori l’ús de la mascareta.
-  Si tens símptomes de la COVID-19 o has estat en contacte amb alguna persona
   diagnosticada, NO VINGUIS a l’acte.

Consulteu qualsevol actualització en la realització d’aquestes activitats
www.molletvalles.cat

 



ARTS 
ESCÈNIQUES
Teatre Can Gomà 
C. Castelao, 2

Mercat Vell
Pl. Prat de la Riba, 6

ARTS
PLÀSTIQUES
Museu Abelló 
C. Berenguer III, 122

CC La Marineta
Pl. Església, 7

ARTS
MUSICALS
Mercat Vell
Pl. Prat de la Riba, 6

Centre de Serveis 
El Lledoner 
Pl. Cinco Pinos, 1

CC Can Pantiquet
C. Can Flequer, 25

ARTS
VISUALS
Centre de Serveis 
El Lledoner 
Pl. Cinco Pinos, 1

Sala Fiveller
Rbl. Fiveller, 7
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