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temporada set/des 2022

la (diferència) transformació
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Edició i disseny: Ajuntament d’Alella
Il·lustració de coberta: Laia Puig Garrell "LaiaSondang"
DL B 15855-2022 

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis 
posteriors a la seva publicació (setembre 2022). Totes les 
actualitzacions les podeu trobar al web www.alella.cat/espaialella 
i a @EspaiAlella

Exemplar gratuït.

Imprès en paper FSC (gestió forestal sostenible). Quan ja no us 
sigui útil, llenceu-lo al contenidor blau. 

Contacte
Carrer de Santa Teresa, 9
08328 Alella
T. 93 867 81 87
espaialella@alella.cat

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h
5 de gener, 24 de desembre, 31 de desembre, festius i agost tancat.

Butlletí electrònic
Si voleu rebre informació periòdica de la programació, 
inscriviu-vos a www.alella.cat/rebrenoticies
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calendari temporada set/des 2022

A cinema A cicle gaudí
dimarts 27 de setembre
Escape Room
Hèctor Claramunt

A teatre musical
a partir del 28 de setembre
Càsting per a un nou musical  
3QueFan

A cinema
diumenge 2 d’octubre
Estrena del telefilm Alguns dies d’ahir 
Kiko Ruiz Claverol

A cinemaA cinexic
diumenge 9 d’octubre 
El regal de la Molly Monstre 
Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias 
Bruhn

A dansa
dissabte 22 d'octubre
Rojos
Miquel Barcelona

A teatre A familiar
diumenge 23 d’octubre
Papirus
Xirriquiteula Teatre 

A cinema A cicle gaudí
dimarts 25 d'octubre
Toscana 
Pau Durà

A música 
dissabte 29 d’octubre
Barcelona tercera pàtria del tango 
Joan J. Ramos

A teatre
dissabte 5 de novembre
Nit de reis, King’s night o el que 
vulgueu 
Parking Shakespeare

A cinemaA cinexic 
diumenge 6 de novembre
Binti 
Frederike Migoms

A teatre
dissabte 12 de novembre
Mi padre no era un famoso escritor 
ruso 
Bàrbara Bañuelos

A teatre A familiar
dissabte 19 de novembre
La motxilla de l’Ada

A cinema A cicle gaudí
dimarts 29 de novembre
Alcarràs
Carla Simón

A cinema A cinexic
diumenge 4 de desembre
Pippi i el senyor sense son  
+ El viatge de Bu

A teatre amateur
17 i 18 de desembre i 8 de gener
Els Pastorets del Casal d’Alella
Grup de Teatre Pàmpol de 
l’Associació Casal d’Alella

A cinema A cicle gaudí
dimarts 27 de desembre
La voluntària
Nely Reguera
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Escape Room 
Héctor Claramunt

Escape Room és l’adaptació cinematogràfica de l’obra de 
teatre dirigida per Hèctor Claramunt i protagonitzada per 
Joel Joan. Dues parelles, una nit en un “escape room” i 90 
min. L’única manera d’escapar serà posant a prova la seva 
amistat, enfrontant-se a la veritat i superant un seguit 
d’enigmes perfectes per a l’ocasió. Ho aconseguiran? 
Definida com “l’única comèdia catalana de l’any”, Escape 
Room combina l’humor i la intriga per fer-nos passar una 
molt bona estona.

A cinema A cicle gaudí
dimarts 27 de setembre

Hora: 19 h
Durada: 90 min 

Preu: Entre 3 i 4,50 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Direcció 
Héctor Claramunt
Guió 
Héctor Claramunt, Joel Joan
Versió 
Original en català
Intèrprets 
Joel Joan, Ivan Massagué, 
Paula Vives, Mònica Pérez, 
Ferran Carvajal

Amb la presència de Joel Joan, 
qui presentarà la pel·lícula als 
assistents.
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Càsting per a un 
nou musical
3QueFan

L’Espai Alella acollirà el càsting pel nou musical La 39, ja 
et trucarem, una producció dirigida per Bibiana Morales 
que estarà en residència i s’estrenarà a l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella dins la temporada 2023. La 
companyia 3QueFan busquen actors i actrius per a tots els 
personatges, i ballarins i ballarines per al cos de ball. El 
càsting està obert a totes aquelles persones que se sentin 
identificades amb qualsevol dels papers i tinguin un bon 
nivell d’interpretació, cant i/o dansa.

A teatre musical
abans del 28 de setembre

Interessats/des: 
Enviar currículum i foto i, si 
es disposa, enllaç a videobook 
o material visual i dir per 
quin personatge s’opta 
abans del 28 de setembre a:  
castingla39@3quefan.com.

Simone: Dona aparença 45-50 
anys. Interpretació, cant i ball
Pol: Noi aparença 30 anys. 
Interpretació, cant i ball
Clara: Noia aparença 30 anys. 
Interpretació, cant i ball
Litus: Noi aparença 30 anys. 
Interpretació, cant i ball. (Es 
valorarà coneixement de circ)
Raimón: Home aparença 55 - 
65 anys. Interpretació
Dolors: Dona aparença 50 - 55 
anys. Interpretació
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Estrena del 
telefilm Alguns 
dies d’ahir
Kiko Ruiz Claverol

Estrena de l’adaptació a telefilm coproduïda per TV3 i 
Focus de l’obra teatral del mateix nom escrita per Jordi 
Casanovas i interpretada per l’alellenc Abel Folk i rodada 
a la vila. 

La pel·lícula narra la quotidianitat d’una família que es 
veu capgirada amb els fets polítics que s’esdevenen a 
Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de l’any 
2017.

A cinema
diumenge 2 d’octubre

Hora: 18 h
Durada: 90 min

Preu: Gratuït 
Entrada lliure fins completar 
aforament

Direcció 
Kiko Ruiz Claverol 
Productors 
Televisió de Catalunya, Focus.
Intèrprets 
Míriam Iscla, Abel Folk, Marta 
Ossó, Francesc Cuéllar

Rodat 
a Alella
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El regal de la 
Molly Monstre 
Ted Sieger, Michael 
Ekblad, Matthias Bruhn

Aquesta coproducció alemanya-sueca-suïssa planteja 
una situació que busca l’empatia del petit espectador, 
abordant un conflicte molt habitual en les famílies, com 
és l’adaptació dels infants a l’arribada d’un nou germà o 
germana. 

A cinema A cinexic
diumenge 9 d’octubre 

Hora: 11.30  h
Durada: 72 min 

Preu: Entre 2,50 i 3 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
3 anys.

Alemanya-Suècia-Suïssa, 
2015

Cinexic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu en 
català arreu del territori. 
Aquest projecte  impulsat per 
Òmnium Cultural s’emmarca 
en un pla d’acció a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús 
social del català.
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Rojos
Miquel Barcelona

Rojos parteix d’una recerca de testimonis de l’època de 
postguerra de la Guerra Civil espanyola i de la recuperació 
del llegat cultural artístic de l’època en clau de peça 
escènica, que vol posar en valor la memòria d’uns fets 
dramàtics per a una generació, la vida clandestina 
durant la repressió que va tenir lloc després de la guerra 
mitjançant les figures artístiques, les dones creadores i el 
moviment homosexual, i vincular el present amb l’època 
de la post-guerra.

Aquest espectacle forma part de la programació de 
les Mirades al Món, organitzades per la Comissió de 
Cooperació Internacional.

A dansa
dissabte 22 d’octubre 

Hora: 20 h 
Durada: 70 min

Preus: Entre 9 i 12 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
14 anys.

Direcció, concepte i recerca
Miquel  Barcelona
Intèrprets
Miquel  Barcelona, Bea  
Verges, Helena  Gispert, Martí  
Güell 

Col·loqui pre-funció
Dissabte 22 a les 18 h
Miquel Barcelona i Àurea 
Estellè faran una sessió 
d’introducció a l’espectacle i a 
la seva pràctica artística.
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Papirus
Xirriquiteula Teatre

Un carregador del moll i una pagesa es troben per 
casualitat escapant de la guerra. Junts, amb sentit de 
d’humor i sorprenent creativitat, donen vida a un nou 
món. Papirus parla de l'amistat, de la guerra, dels temors 
que ens fan petits, dels sentiments i de l'esperança, i en el 
qual el gest, l’ humor i la creativitat són els protagonistes.

… i així fou com d’un tros de paper va néixer un nou món!

Aquest espectacle forma part de la programació de 
les Mirades al Món, organitzades per la Comissió de 
Cooperació Internacional.

A teatre A familiar
diumenge 23 d'octubre

Hora: 18 h
Durada: 55 min 

Preu: Entre 5 i 6 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
5 anys.

Autora i directora
Iolanda Llansó
Creació
Iolanda Llansó, Prisca Villa, 
Christian Olivé
Intèrprets
Cristina Aguirre 
Claudio Levati
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Toscana 
Pau Durà

Amb un pot ple d’esperma a la butxaca camí a la clínica 
on l’espera la seva dona per a fer una fecundació in-vitro, 
en Santi, un crític culinari d’uns quaranta anys, xoca amb 
un cotxe que es dona a la fugida. Buscant ajuda, queda 
atrapat al restaurant Toscana, un local amb evidents 
problemes econòmics on, a punta d’escopeta, un antic 
cuiner reclama la seva quitança a l’amo d’aquest.

A cinemaA cicle gaudí
dimarts 25 d'octubre

Hora: 19 h 
Durada: 85 min

Preus: Entre 3 i 4,5 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Direcció i guió
Pau Durà 
Versió
Original en català  
Intèrprets
Francesc Orella, Edu Soto, 
Malena Alterio, Pau Durà
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Barcelona  
tercera pàtria 
del tango 
Joan J. Ramos

Recital que sintetitza l’evolució del tango, des del seu 
origen marginal, la seva posterior popularització, el final 
de l’era Gardel i el renaixement a través de Piazzola. 
L’espectacle es vertebra des d’una mirada nostàlgica 
provinent dels records de la professora de música, Pilar 
Agüelo, peça clau en la carrera musical de Joan J. Ramos i 
que va ser nomenada Filla Adoptiva d'Alella als anys 90, 
com a reconeixement a la seva aportació i estima cap el 
poble d'Alella.

A música
dissabte 29 d'octubre

Hora: 19 i 21 h
Durada: 60 m

Preus: Entre 10 i 12 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Joan Josep Ramos, baríton
Sergey Maiboroda, violinista
Graham Lister, pianista
Juan Carlos López, bandoneó
Cristian Sandú, contrabaix
Jojanna Krenz i Mauro Calvo, 
parella de ball 
Rosa Agenjo, pintures

Activitats relacionades  
a Can Lleonart

Dijous 6 d’octubre 
Tertúlia 
Astor Piazzolla (1921-1992), 
considerat per alguns com el 
Gershwin argentí
Amb Joan vives, divulgador 
musical

Dimecres 19 d’octubre
Sortida  
Barcelona Canalla
Amb Cristian Mir, historiador

Inscripcions a Can Lleonart 
alella.cat/canlleonart 
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Nit de reis, 
King’s night  
o el que vulgueu
Parking Shakespeare

La companyia Parking Shakespeare porta una nova 
versió de Nit de Reis, adaptada per l’actriu, dramaturga 
i directora Marta Aran, la qual ha fet una revisió 
actualitzada dels nostres dies del clàssic de William 
Shakespeare. Nit de reis, és una comèdia d’embolics 
amorosos, on es plantegen diferents formes d’estimar 
i diferents maneres d’entendre la identitat i els rols de 
gènere. 

A teatre 
dissabte 5 de novembre

Hora: 18 h
Durada: 1h 45 min +  
debat postfunció

Preu: Entre 15 i 18 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat             
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle. 

Autor
William Shakespeare
Traducció 
Joan Sellent
Versió i Direcció  
Marta Aran
Assessorament de Drag King 
a la dramatúrgia  
Marcus Massalami / Ken Pollet
Actors 
Mateu Bauçà, Mireia Cirera, 
Marta Codina, Adrià Díaz, 
José Pedro García Balada, 
Pep Garcia-Pascual, Ariadna 
Matas, Santi Monreal, Freyja 
Palau, Marta Aran
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A Teatreteca
dissabte 5 de novembre
La teatreca és un espai d’aprenentatge mitjançant el joc 
i la experimentació multisensorial dirigit per educadores 
i educadors professionals i ideat per Lleureka Projectes 
educatius.

Art fluorescents En aquesta ocasió l'activitat està inspirada 
en  l’obra de la Vicky Casellas, artista que juga amb la 
llum i modifica fotografies en blanc i negre amb pintura 
fluorescent.

Edat: entre 3 i 12 anys 
Preu: 2,5 €/infant
Entrades: alella.koobin.cat        

Activitats relacionades 

A Llegir teatre
dimarts 8 de novembre, a les 19 h
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia juntament amb l’Espai 
d’Arts Escèniques organitzarà el club de lectura 
Llegir teatre amb l’objectiu de promoure la lectura i el 
coneixement de la literatura dramatúrgica. En aquest 
club es llegiran i debatran textos d’espectacles amb 
l’oportunitat de assistir a l’espectacle i poder contrastar 
la posada en escena amb el text original o l’adaptació. La 
Biblioteca oferirà les obres teatrals als participants del 
club i s’organitzarà una trobada conduïda per debatre i 
parlar del text teatral.

La lectura d’aquesta temporada serà l'adaptació de 
l'obra de Shakespeare Nit de Reis, en programació a 
l'Espai el 5 de novembre.  
La trobada del club tindrà lloc el dimarts 8 de novembre a 
les 19 h a l’Espai i serà conduïda per l’Elisenda Guiu.

Gratuït
Inscripcions: 
b.alella.fg@diba.cat  
o 93 555 90 55
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Binti 
Frederike Migom

La Binti té dotze anys. Va néixer al Congo, però viu a 
Bèlgica amb el seu pare Jovial des de molt petita. Tot i 
que no tenen papers, la Binti vol viure una vida normal 
i somia amb convertir-se en una famosa youtuber com 
la seva ídol Tatiana. L’Elias, d’onze anys, viu sol amb la 
seva mare Christine des del divorci del seu pare, que es 
va establir al Brasil per fer una nova vida. Quan la policia 
entra a casa de la Binti i ha de fugir, la nena es refugia a la 
cabanya de l’arbre de l’Elias i poc després idea la solució 
perfecta per a tots els seus problemes.

A cinema A cinexic
diumenge 6 de novembre

Hora: 18 h
Durada: 75 m

Preu: Entre 2,5 i 3 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
8 anys.

Bèlgica-Holanda, 2019

Cinexic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu en 
català arreu del territori. 
Aquest projecte  impulsat per 
Òmnium Cultural s’emmarca 
en un pla d’acció a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús 
social del català.
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Mi padre no 
era un famoso 
escritor ruso 
Bárbara Bañuelos

A partir d’un punt de partida: el descobriment de 
la història d’un silenci familiar i la necessitat de 
reconstrucció de la història de l’àvia paterna. Una reflexió 
sobre el cos i el patiment mental i com aquests cossos i 
aquestes veus amb patiments mental es troben en una 
societat que estigmatitza altres realitat, altres formes 
d’estar al món. 

A teatre
dissabte 12 de novembre 

Hora: 19 h
Durada: 75 min 

Preu: Entre 9 i 12 €
Adquisició d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Creació, direcció i 
interpretació 
Bàrbara Bañuelos
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La motxilla de 
l’Ada
L'Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva 
millor amiga i el seu millor amic... i juguen. Ara ja no porta 
aquella motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la 
deixava ser qui és. Amb aquella motxilla, l'Ada sentia que 
no encaixava amb el que suposem que ha de ser un nen o 
una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc.

Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, 
perquè allò de "nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-
feble..." potser ha de canviar definitivament.

Guanyador del Premi de la crítica 2021 al millor espectacle 
per a públic familiar.

A teatre A familiar
dissabte 19 de novembre

Hora: 18.30 h
Durada: 75 min

Preu: Entre 2,5 i 3 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
12 anys.

Text 
Jordi Palet i Puig
Direcció 
Joan Maria Segura Bernadas
Música 
La Tresca i la Verdesca (Jordi 
López, Toni López i Claudi 
Llobet)
Repartiment 
Xavi Idàñez i Txell Botey
Veu Ada 
Irina Idàñez Botey
Il•lustracions 
Adolfo Serra
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Alcarràs 
Carla Simón

Durant més de vuitanta anys, la família Solé ha cultivat  
una gran extensió de camps de presseguers a Alcarràs, 
una petita localitat rural de Lleida. Amb la mort del 
propietari de les terres, el seu hereu les vol vendre i tota 
la família es reuneix per fer junts la que potser serà la 
darrera collita. 

Guanyadora de l’Ós d’Or a la 72ª edició de la Berlinale. 

A cinema A cicle gaudí
dimarts 29 de novembre

Hora: 19 h
Durada: 120 min

Preu: Entre 3 i 4,50 €
Adquisició d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Direcció
Carla Simón 
Guió 
Carla Simón , Arnau Vilaró
Versió 
Original en català
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Pippi i el senyor 
sense son +  
El viatge de Bu
Pippi i el senyor sense son

Aquest any tot va malament. La Pippi acaba de tenir un 
germà que ho ha posat tot cap per avall. Amb l’ajuda del 
seu amic imaginari, el Senyor Sense Son, crearan un pla 
per salvar les vacances de Nadal.

El viatge de Bu 

La petita òliba Bu acaba de sortir de la closca, quan 
una tempesta l’empeny fora del niu. Al costat del seu 
germanet encara a l’ou, aniran a la recerca d’una nova 
mare.

A cinema A cinexic
diumenge 4 de desembre

Hora: 11.30 h
Durada: 50 min

Preu: Entre 3 i 2,5 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
3 anys.

Pippi i el senyor sense son: 
Edmunds Jansons, Letònia, 
2017
El viatge de Bu: Julien Bisaro y 
Sonja Rohleder, França, 2019

Cinexic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu en 
català arreu del territori. 
Aquest projecte  impulsat per 
Òmnium Cultural s’emmarca 
en un pla d’acció a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús 
social del català.
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Els Pastorets del 
Casal d’Alella
Grup de Teatre Pàmpol 
de l'Associació Casal 
d'Alella

Tornen Els Pastorets d’Alella recuperant la tradició 
i la cultura popular d’un esdeveniment col·lectiu que 
reinterpreta la representació teatral típica dels dies de 
Nadal. L'argument combina els continguts del naixement 
de Jesús, la lluita del bé i del mal entre àngels i dimonis, i 
diverses històries i diàlegs dels pastors que rememoren el 
primer Nadal.

A teatre amateur
17 i 18 de desembre i 8 de gener

Més informació  
www.casaldalella.cat
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La voluntària
Nely Reguera

La Marisa, una doctora recentment jubilada cansada de 
comparar-se amb les seves amigues decideix viatjar a 
un camp de refugiats a Grècia on, aparentment, busquen 
gent com ella. Un cop allà es troba una realitat totalment 
diferent de la que esperava i comença a entendre que 
existeixen uns límits entre estimar i sentir-se útil.

A cinema A cicle gaudí
dimarts 27 de desembre

Hora: 19 h
Durada: 99 min

Preu: Entre 3 i 4,5 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Direcció  
Nely Reguera
Guió  
Nely Reguera, Valentina Viso, 
Eduard Sola
Versió  
Original en català
Intèrprets  
Carmen Machi, Itsaso Arana, 
Arnau Comas, Dèlia Brufau, 
Yohan Levy, Henrietta Rauth
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Residències 
L’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella ofereix a 
companyies i artistes d’arts escèniques i audiovisuals, 
tant amateurs com professionals, espais per treballar 
o cercar camins creatius del seus projectes artístics. 
Amb aquesta finalitat els artistes i companyies poden 
presentar la seva candidatura per ser seleccionats 
residents de l’Espai Alella. La convocatòria es considera 
oberta durant tot l’any si es disposen d’espais i dates 
disponibles.

A Tipus
Residència artística
Assajos o sessions de creació. Es farà servir els espais 
Dansa o Música en horari d’obertura de l’equipament. 

Residència tècnica 
Estada a l’espai escènic amb personal tècnic i material 
escenotècnica disposició en horaris pactats. 

A Requisits
Tipologia de projectes
Projectes d’arts escèniques i audiovisuals i/o de nous 
llenguatges escènics. 

Contrapartida 
Segons la durada i tipologia de la residència es pactarà 
una contrapartida formalitzada contractualment. 

A Sol·licitud
Enviar via correu electrònic (espaialella@alella.cat ) 
projecte o dossier de l’espectacle que inclogui: 
• Presentació del projecte o dossier de l’espectacle: 

objectius, eixos de treball, equip artístic, equip tècnic, 
suports...

• Presentació de la companyia, artistes i/o col·laboradors. 
• Enllaços de vídeos de la peça o treballs anteriors. 
• Calendari de treball i proposta de dates i horaris. 
• Necessitats tècniques previstes: escenografia, 

necessitats tècniques...
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Informació pràctica 

A Venda d'entrades  
Consulteu condicions a cada espectacle

A PARTIR DEL 20 DE SETEMBRE

Per Internet
www.alella.cat/cultura i alella.koobin.cat

Presencial
Oficina de Turisme (consulteu horaris a www.alella.cat/turisme)
• Pagament només amb targeta bancària
Taquilla de l'Espai d'arts escèniques Casal d'Alella:
• 1 hora abans de l'espectacle
• Pagament només amb targeta bancària

Descomptes aplicables
• Fila 1 amb visió reduïda
• A partir de 65 anys / De 0 a 29 anys
• Carnet Associació Casal d’Alella

Condicions de la venda d’entrades 
• Els actes començaran puntualment i no es permetrà l’entrada a l’Espai una vegada 

començat l’espectacle.
• Les portes s’obriran 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle.
• No es pot fer servir el telèfon mòbil durant l’espectacle i s’han d’apagar aquells aparells 

que puguin emetre senyals acústics com rellotges o altres dispositius electrònics.
• No es poden fer fotografies ni gravar sense autorització.
• No es poden fer canvis ni devolucions de les entrades.
• L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte per causes 

imputables a raons alienes.
• Els canvis o anul·lacions s’anunciaran al web de l’Ajuntament d’Alella.



Amb el suport de:

www.alella.cat/espaialella

@espaialella           
@cinema_alella

Aparcaments gratuïts:
Riera Fosca

Àngel Guimerà
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