
CAMPUS DE FUTBOL 
ESTIU’15

Del 22 de juny al 
24 de juliol

apuntaapuntaapuntaapunta’’’’t les setmanes t les setmanes t les setmanes t les setmanes 

que vulguisque vulguisque vulguisque vulguis

Per a nens i nenes de 6 a 14 anys
Horari de 9 a 13 hores
Servei d’acollida gratuïta 20 minuts abans i desprès

Amb els millors entrenadors!
Activitats de futbol i aigua!

Vine a passar-t’ho genial!

Informació i reserves
· A les oficines del club
· Telf: 627.046.208
· alwaysoccer.com

Organitza

Data límit d’inscripció: 10 de juny

Reunió informativa: 19/5/15 Camp de futbol. 19h



+ entrenadors especialitats 
en futbol amb titulacions 
de UEFA A i UEFA Pro i 
també amb entrenadors 
del club.

Que cal Portar?Que cal Portar?Que cal Portar?Que cal Portar?

• Roba d’entrenament: botes, mitgetes,pantalons, 
samarretes, sudadera i bambes
• Necesser: estris de neteja, dutxa i roba de recanvi 
• Banyador, xancletes, crema solar i gorra
• Esmorzar

Si les dates ho permeten, tindrem la visita d’algun 
jugador del primer equip del RCD Espanyol.

Exemple de diaExemple de diaExemple de diaExemple de dia

9:00 - 10:30 Futbol tècnic / Piscina
10:30 - 11:00 Esmorzar
11:00 - 12:00 Futbol tàctic / Piscina
12:00- 13:00 Jocs competició / Piscina

Xavi Diaz Xavi Diaz Xavi Diaz Xavi Diaz ···· Director CampusDirector CampusDirector CampusDirector Campus
Mestre d’educació física / UEFA A
Responsable audiovisual futbol base del RCD 
Espanyol

Carles Carles Carles Carles MartinezMartinezMartinezMartinez ···· Director esportiuDirector esportiuDirector esportiuDirector esportiu
Llicenciat en CAFE / UEFA A
Entrenador de l’infantil A del RCD Espanyol

PreusPreusPreusPreus

• Campus complert: 275 euros. (5 setmanes) 
• Preu per setmanes; del 22 al 26 de juny: 60 euros

La resta de setmanes; 75 euros
(apunta’t les que vulguis!)

*Germans: 10% de descompte

Tots als assistents al Campus estaran assegurats a través 
de Pere Tarrés. En cas d’accident serà traslladat a l’hospital 
més pròxim.

Ens ho passarem genial!

QuQuQuQuèèèè oferim?oferim?oferim?oferim?

• Entrenaments de tècnica individual
• Entrenaments de tàctica individual  
• Activitats de piscina
• Pista poliesportiva coberta
• Sala de vídeo i descans
• Una samarreta Alwaysoccer
• Premis i sortejos 
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SebasSebasSebasSebas PalouPalouPalouPalou ···· Coordinador CampusCoordinador CampusCoordinador CampusCoordinador Campus
Llicenciat en CAFE / UEFA A
Coordinador futbol base CF Parets
2on entrenador futbol base RCD Espanyol

La formaciLa formaciLa formaciLa formacióóóó, el m, el m, el m, el méééés importants importants importants important

L’objectiu del Campus és la formació dels nens, 
fomentant un bon ambient de treball incidint en els 
aspectes d’ordre, responsabilitat i relació social. 
L’esport és un mitjà socialitzador molt important en 
els nens en etapa de creixement. 
A nivell futbolístic treballarem els aspectes tècnics i 
sobretot tàctics,  de conducció, passada, control, 
regat i tir, el desmarcatge, la creació d’espais...
El campus, també està obert a porters, treballarem 
amb la mateixa metodologia que a la nostra escola 
de porters Tommy N’Kono.



INSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIÓÓÓÓ
Nom........................................................ Cognoms.......................................................

Any de naixement........................... Edat:................................................................

Telèfons de contacte  ..............................................................................................

Sap nedar?............... .... Email:.....................................................................................

ModalitatModalitatModalitatModalitat: (selecciona la teva opció)

Tot el Campus: 275€ (5 setmanes) No cal seleccionar  res més 

Set 1: 22 - 26 de juny (24 és festiu) Set 2: 29 – 3 de juliol          

Set3: 6 – 10 de juliol             Set 4: 13 – 17 de juliol          

Set5: 20 -24 de Juliol             
Total Setmanes a 75€............................

Observacions
(règim alimentari, medicació, al·lèrgies, etc) 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

El pare, mare o tutor, certifica que la persona inscrita reuneix els 
requisits necessaris de vacunació i es troba en perfectes 
condicions físiques per assistir a les activitats esportives que es 
faran en el Campus de futbol.

Signatura i DNI  ...........................................................................................................

L’import per l’assistència al campus s’abonarà a les oficines del 
camp de futbol, indicant el nom del nen complert i lloc del 
campus. Cal portar fotocòpia del CatSalut del participant.

ProtecciProtecciProtecciProteccióóóó de Dadesde Dadesde Dadesde Dades de Caràcter Personal. L'interessat, podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, a les dades personals que consten en els aquests fitxers. Autoritzo a l'associació esportiva 
Alwaysoccer Barcelona a utilitzar les imatges del meu fill/a per publicar-les en la web oficial 
http//www.alwaysoccer.com, revista o un altre mitjà de publicitat que l’associació consideri adequats, sense 
que impliqui un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l'afectat. L’import que entregueu, per 
poder participar en aquesta activitat, va destinada integrament a la quota anual com a soci de l'associació.

CAMPUS DE FUTBOL

Per a nens i nenes de 6 a 14 anys
Al camp de futbol de Parets del Vallès
Horari de 9 a 13h
*Servei d’acollida 20’ abans i després

Del 22 de juny al  

24 de juliol

Apunta’t les setmanes 
que vulguis!

Data límit d’inscripció: 
10 de juny

Organitzat per

Estiu 2015

627.4046.208627.4046.208627.4046.208627.4046.208



Del 29 de juny al 
31 de juliol

apuntaapuntaapuntaapunta’’’’t les setmanes t les setmanes t les setmanes t les setmanes 

que vulguisque vulguisque vulguisque vulguis

Per a nens i nenes de 6 a 14 anys
Horari de 9 a 13 hores
Servei d’acollida gratuïta 20 minuts abans i desprès

Amb els millors entrenadors!
Activitats de futbol i aigua!

Vine a passar-t’ho genial!

Informació i reserves
· A les oficines del club
· Telf: 626.433.779
· alwaysoccer.com
· cfmontmeloue.com

Organitza

Data límit d’inscripció: 20 de juny

CAMPUS DE FUTBO
L 

ESTIU’15

Reunió informativa: 26/5/15. Camp de futbol. 19h



INSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIÓÓÓÓ
Nom........................................................ Cognoms.......................................................

Any de naixement........................... Edat:................................................................

Telèfons de contacte  ..............................................................................................

Sap nedar?............... .... Email:.....................................................................................

ModalitatModalitatModalitatModalitat: (selecciona la teva opció)

Tot el Campus: 275€ (5 setmanes) No cal seleccionar  res més 

Set 1: 29 - 3 de juliol              Set 2: 6 – 10 de juliol          

Set3: 13 – 17 de juliol             Set 4: 20 – 24 de juliol          

Set5: 27 -31 de Juliol             
Total Setmanes a 75€ ............................

Observacions
(règim alimentari, medicació, al·lèrgies, etc) 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

El pare, mare o tutor, certifica que la persona inscrita reuneix els 
requisits necessaris de vacunació i es troba en perfectes 
condicions físiques per assistir a les activitats esportives que es 
faran en el Campus de futbol.
Signatura i DNI  ...........................................................................................................

L’import per l’assistència al campus s’abonarà a les oficines del 
camp de futbol indicant el nom del nen complert i lloc del campus.
Cal lliurar a les oficines  la fulla d’inscripció i portar fotocòpia del 
CatSalut del participant.

ProtecciProtecciProtecciProteccióóóó de Dadesde Dadesde Dadesde Dades de Caràcter Personal. L'interessat, podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, a les dades personals que consten en els aquests fitxers. Autoritzo a l'associació esportiva 
Alwaysoccer Barcelona a utilitzar les imatges del meu fill/a per publicar-les en la web oficial 
http//www.alwaysoccer.com, revista o un altre mitjà de publicitat que l’associació consideri adequats, sense 
que impliqui un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l'afectat. L’import que entregueu, per 
poder participar en aquesta activitat, va destinada integrament a la quota anual com a soci de l'associació.

CAMPUS DE FUTBOL

Per a nens i nenes de 6 a 14 anys
Al camp de futbol de Montmeló
Horari de 9 a 13h
*Servei d’acollida 20’ abans i després

Del 29 de juny al  

31 de juliol

Apunta’t les setmanes 
que vulguis!

Data límit d’inscripció: 
10 de juny

Organitzat per

Estiu 2015

626.433.779626.433.779626.433.779626.433.779

Apunta’t!

Col·labora: 



+ entrenadors especialitats 
en futbol amb titulacions 
de UEFA A i UEFA Pro i 
també amb entrenadors 
del club.

Que cal Portar?Que cal Portar?Que cal Portar?Que cal Portar?

• Roba d’entrenament: botes, mitgetes,pantalons, 
samarretes, sudadera i bambes
• Necesser: estris de neteja, dutxa i roba de recanvi 
• Banyador, xancletes, crema solar i gorra
• Esmorzar

Si les dates ho permeten, tindrem la visita d’algun 
jugador del primer equip del RCD Espanyol.

Exemple de diaExemple de diaExemple de diaExemple de dia

9:00 - 10:30 Futbol tècnic
10:30 - 11:00 Esmorzar
11:00 - 12:00 Futbol tàctic / Piscina
12:00- 13:00 Jocs competició / Piscina*

Xavi Diaz Xavi Diaz Xavi Diaz Xavi Diaz ···· Director CampusDirector CampusDirector CampusDirector Campus
Mestre d’educació física / UEFA A
Responsable audiovisual futbol base del             
RCD Espanyol

Carles Carles Carles Carles MartinezMartinezMartinezMartinez ···· Director esportiuDirector esportiuDirector esportiuDirector esportiu
Llicenciat en CAFE / UEFA A
Entrenador de l’infantil A del RCD Espanyol

PreusPreusPreusPreus

• Campus complert: 275 euros. (5 setmanes) 
• Preu per setmanes; 75 euros (apunta’t les que 
vulguis!)
*Germans: 10% de descompte

Tots als assistents al Campus estaran assegurats a 
través de Pere Tarrés. En cas d’accident serà traslladat 
a l’hospital més pròxim.

Ens ho passarem genial!

QuQuQuQuèèèè oferim?oferim?oferim?oferim?

• Entrenaments de tècnica individual
• Entrenaments de tàctica individual  
• Activitats de piscina
• Pista poliesportiva coberta
• Sala de vídeo i descans
• Una samarreta Alwaysoccer
• Premis i sortejos 
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La formaciLa formaciLa formaciLa formacióóóó, el m, el m, el m, el méééés importants importants importants important

L’objectiu del Campus és la formació dels nens, 
fomentant un bon ambient de treball incidint en els 
aspectes d’ordre, responsabilitat i relació social. 
L’esport és un mitjà socialitzador molt important en 
els nens en etapa de creixement. 
A nivell futbolístic treballarem els aspectes tècnics i 
sobretot tàctics,  de conducció, passada, control, 
regat i tir, el desmarcatge, la creació d’espais...
El campus, també està obert a porters, treballarem 
amb la mateixa metodologia que a la nostra escola 
de porters Tommy N’Kono.

Pol Garcia Pol Garcia Pol Garcia Pol Garcia ···· Coordinador CampusCoordinador CampusCoordinador CampusCoordinador Campus
Llicenciat en INEF / UEFA Pro
2n entrenador de l’infantil A del RCD Espanyol

*Possibilitat de fer 
els cursets de 
natació amb 
l’ajuntament. 



CAMPUS DE FUTBOL 
ESTIU’15

Del 29 de juny al 
31 de juliol

apuntaapuntaapuntaapunta’’’’t les setmanes t les setmanes t les setmanes t les setmanes 

que vulguisque vulguisque vulguisque vulguis

Per a nens i nenes de 6 a 14 anys
Horari de 9 a 13h o de 9 a 17h
Servei d’acollida gratuïta 20 minuts abans i desprès

Amb els millors entrenadors!
Activitats de futbol i aigua!

Vine a passar-t’ho genial!

Informació i reserves
· A les oficines del club
· Telf: 615.181.225 / 626.433.779
· alwaysoccer.com

Col·labora

Data límit d’inscripció: 15 de juny

Organitza

ReuniReuniReuniReunióóóó informativa: 22/5/15 informativa: 22/5/15 informativa: 22/5/15 informativa: 22/5/15 
Camp de futbol Camp de futbol Camp de futbol Camp de futbol ···· 18h18h18h18h



INSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIÓÓÓÓ
Nom........................................................ Cognoms.......................................................

Any de naixement........................... Edat:................................................................

Telèfons de contacte  ..............................................................................................

Sap nedar?............... .... Email:.....................................................................................

ModalitatModalitatModalitatModalitat: (selecciona la teva opció)

Campus Complert: 275€ en horari de 9 a 13h 

Campus Complert: 650€ en horari de 9 a 17h

Per setmana:       horari de 9 a 13h · 75€ Horari de 9 a 17h · 150€

Set 1: 29 - 3 de juliol              Set 2: 6 – 10 de juliol  

Set3: 13 – 17 de juliol             Set 4: 20 – 24 de juliol      

Set5: 27 -31 de Juliol             
Total Setmanes ............................

Observacions
(règim alimentari, medicació, al·lèrgies, etc) 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

El pare, mare o tutor, certifica que la persona inscrita reuneix els 
requisits necessaris de vacunació i es troba en perfectes condicions 
físiques per assistir a les activitats esportives que es faran en el 
Campus de futbol.
Signatura i DNI  ...........................................................................................................

L’import per l’assistència al campus s’abonarà a través del nº de 
compte 2013 0070 2302 0105 1025 (Catalunya Caixa) indicant el 
nom del nen complert i lloc del campus.
Cal lliurar a les oficines del club el resguard de pagament i la fulla 
d’inscripció. Cal portar fotocòpia del CatSalut del participant.

ProtecciProtecciProtecciProteccióóóó de Dadesde Dadesde Dadesde Dades de Caràcter Personal. L'interessat, podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, a les dades personals que consten en els aquests fitxers. Autoritzo a l'associació esportiva Alwaysoccer
Barcelona a utilitzar les imatges del meu fill/a per publicar-les en la web oficial http//www.alwaysoccer.com, revista 
o un altre mitjà de publicitat que l’associació consideri adequats, sense que impliqui un dret de remuneració o 
benefici econòmic a favor de l'afectat. L’import que entregueu, per poder participar en aquesta activitat, va 
destinada integrament a la quota anual com a soci de l'associació.

CAMPUS DE FUTBOL

Per a nens i nenes de 6 a 14 anys
Al camp de futbol del Sant Gregori
Horari de 9 a 13h o de 9 a 17h
*Servei d’acollida 20’ abans i després

Del 29 de juny al  

31 de juliol

Apunta’t les setmanes 
que vulguis!

Data límit d’inscripció: 10 
de juny

Organitzat per

Estiu 2015

615.181.225 615.181.225 615.181.225 615.181.225 / 626.433.779626.433.779626.433.779626.433.779

Col·labora:



+ entrenadors especialitats en 
futbol amb titulacions de 
UEFA A i UEFA Pro i també
amb entrenadors del club.

Exemple de diaExemple de diaExemple de diaExemple de dia

9:00 - 10:30 Futbol tècnic       13:00 a 15:00 Dinar i descans
10:30 - 11:00 Esmorzar             15:00 a 17:00 Jocs i piscina
11:00 - 12:00 Futbol tàctic 
12:00- 13:00 Jocs competició

Xavi Diaz Xavi Diaz Xavi Diaz Xavi Diaz ···· Director CampusDirector CampusDirector CampusDirector Campus
Mestre d’educació física / UEFA A
Responsable audiovisual futbol base del RCD Espanyol

Carles Carles Carles Carles MartinezMartinezMartinezMartinez ···· Director esportiuDirector esportiuDirector esportiuDirector esportiu
Llicenciat en CAFE / UEFA A
Entrenador de l’infantil A del RCD Espanyol

PreusPreusPreusPreus

Horari de 9 a 13hHorari de 9 a 13hHorari de 9 a 13hHorari de 9 a 13h
• Campus complert: 275 euros. (5 setmanes) 
• Preu per setmanes; 75 euros (apunta’t les que vulguis!)

Horari de 9 a 17h Horari de 9 a 17h Horari de 9 a 17h Horari de 9 a 17h (dinar inclòs)
• Campus complert: 650 euros. (5 setmanes) 
• Preu per setmanes; 150 euros (apunta’t les que vulguis!)

El dinar serà al pavelló la Pineda i el menjar el portarà una 
empresa de càtering

Tots als assistents al Campus estaran assegurats a través 
de Pere Tarrés. En cas d’accident serà traslladat a l’hospital 
més pròxim.

La formaciLa formaciLa formaciLa formacióóóó, el m, el m, el m, el méééés importants importants importants important

L’objectiu del Campus és la formació dels nens, 
fomentant un bon ambient de treball incidint en els 
aspectes d’ordre, responsabilitat i relació social. L’esport 
és un mitjà socialitzador molt important en els nens en 
etapa de creixement. 
A nivell futbolístic treballarem els aspectes tècnics i 
sobretot tàctics,  de conducció, passada, control, regat i 
tir, el desmarcatge, la creació d’espais...
El campus, també està obert a porters, treballarem amb 
la mateixa metodologia que a la nostra escola de porters 
Tommy N’Kono.

Ens ho passarem genial!

QuQuQuQuèèèè oferim?oferim?oferim?oferim?

• Entrenaments de tècnica individual
• Entrenaments de tàctica individual 
• Activitats de piscina
• Pista poliesportiva coberta
• Sala de vídeo i descans
• Una samarreta Alwaysoccer
• Premis i sortejos 
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Que cal Portar?Que cal Portar?Que cal Portar?Que cal Portar?

• Roba d’entrenament: botes, mitgetes,pantalons, 
samarretes, sudadera i bambes
• Necesser: estris de neteja, dutxa i roba de recanvi 
• Banyador, xancletes, crema solar i gorra
• Esmorzar

Pol Pol Pol Pol PlanasPlanasPlanasPlanas ···· Coordinador CampusCoordinador CampusCoordinador CampusCoordinador Campus
Llicenciat en CAFE / UEFA A
Responsable tecnificacions Alwaysoccer Barcelona

Si les dates ho permeten, tindrem la visita d’algun 
jugador del primer equip del RCD Espanyol.



Del 6 al 10 de 
juliol

apuntaapuntaapuntaapunta’’’’t!!t!!t!!t!!

Per a nens i nenes de 6 a 14 anys
Horari de 9 a 13 hores
Servei d’acollida gratuïta 20 minuts abans i desprès

Amb els millors entrenadors!
Activitats de futbol i aigua!

Vine a passar-t’ho genial!

Informació i reserves
· Telf: 696.903.739
· alwaysoccer.com

Organitza

Data límit d’inscripció: 20 de juny

CAMPUS DE FUTBOL 
JOFRE MATEU ESTIU’15

Al camp de futbol 
de Riudellots



+ entrenadors especialitats 
en futbol amb titulacions 
de UEFA A i UEFA Pro i 
també amb entrenadors 
del club.

Que cal Portar?Que cal Portar?Que cal Portar?Que cal Portar?

• Roba d’entrenament: botes, mitgetes,pantalons, 
samarretes, sudadera i bambes
• Necesser: estris de neteja, dutxa i roba de recanvi 
• Banyador, xancletes, crema solar i gorra
• Esmorzar

Tindrem la visita d’en Jofre Mateu, ex jugador professional de futbol

Exemple de diaExemple de diaExemple de diaExemple de dia

9:00 - 10:30 Futbol tècnic / Piscina
10:30 - 11:00 Esmorzar
11:00 - 12:00 Futbol tàctic / Piscina
12:00- 13:00 Jocs competició / Piscina

Xavi Diaz Xavi Diaz Xavi Diaz Xavi Diaz ···· Director CampusDirector CampusDirector CampusDirector Campus
Mestre d’educació física / UEFA A
Responsable audiovisual futbol base del RCD 
Espanyol

Carles Carles Carles Carles MartinezMartinezMartinezMartinez ···· Director esportiuDirector esportiuDirector esportiuDirector esportiu
Llicenciat en CAFE / UEFA A
Entrenador de l’infantil A del RCD Espanyol

PreusPreusPreusPreus

• El preu del campus és de 120 euros 
*Germans: 10% de descompte

Tots als assistents al Campus estaran assegurats a 
través de Pere Tarrés. En cas d’accident serà traslladat 
a l’hospital més pròxim.

Ens ho passarem genial!

QuQuQuQuèèèè oferim?oferim?oferim?oferim?

• Entrenaments de tècnica individual
• Entrenaments de tàctica individual  
• Activitats de piscina
• Pista poliesportiva coberta
• Sala de vídeo i descans
• Una samarreta Alwaysoccer
• Premis i sortejos 
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Marc Marc Marc Marc DominguezDominguezDominguezDominguez ···· Coordinador CampusCoordinador CampusCoordinador CampusCoordinador Campus
Diplomat en ciències / UEFA Pro
Ex entrenador del futbol base Levante UD

La formaciLa formaciLa formaciLa formacióóóó, el m, el m, el m, el méééés importants importants importants important

L’objectiu del Campus és la formació dels nens, 
fomentant un bon ambient de treball incidint en els 
aspectes d’ordre, responsabilitat i relació social. 
L’esport és un mitjà socialitzador molt important en 
els nens en etapa de creixement. 
A nivell futbolístic treballarem els aspectes tècnics i 
sobretot tàctics,  de conducció, passada, control, 
regat i tir, el desmarcatge, la creació d’espais...
El campus, també està obert a porters, treballarem 
amb la mateixa metodologia que a la nostra escola 
de porters Tommy N’Kono.



INSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIÓÓÓÓ

Nom........................................................ Cognoms.......................................................

Any de naixement........................... Edat:................................................................

Telèfons de contacte  ..............................................................................................

Sap nedar?............... .... Email:.....................................................................................

ModalitatModalitatModalitatModalitat: 

Tot el Campus: 120€

Observacions
(règim alimentari, medicació, al·lèrgies, etc) 

.................................................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

El pare, mare o tutor, certifica que la persona inscrita reuneix els 
requisits necessaris de vacunació i es troba en perfectes 
condicions físiques per assistir a les activitats esportives que es 
faran en el Campus de futbol.

Signatura i DNI  ...........................................................................................................

L’import per l’assistència al campus s’abonarà a través del nº de 
compte 2013 0070 2302 0105 1025 (Catalunya Caixa) indicant el 
nom del nen complert i lloc del campus.
Cal lliurar el resguard de pagament i la fulla d’inscripció al 
Coordinador del Campus, el Sr. Marc Dominguez, al telf: 
696.903.739 . Cal portar fotocòpia del CatSalut del participant.

ProtecciProtecciProtecciProteccióóóó de Dadesde Dadesde Dadesde Dades de Caràcter Personal. L'interessat, podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, a les dades personals que consten en els aquests fitxers. Autoritzo a l'associació esportiva 
Alwaysoccer Barcelona a utilitzar les imatges del meu fill/a per publicar-les en la web oficial 
http//www.alwaysoccer.com, revista o un altre mitjà de publicitat que l’associació consideri adequats, sense 
que impliqui un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l'afectat. L’import que entregueu, per 
poder participar en aquesta activitat, va destinada integrament a la quota anual com a soci de l'associació.

CAMPUS DE FUTBOL

Per a nens i nePer a nens i nePer a nens i nePer a nens i nennnnes es es es de 6 a 14de 6 a 14de 6 a 14de 6 a 14 anysanysanysanys
Al camp de Al camp de Al camp de Al camp de futfutfutfutbolbolbolbol dededede RiudRiudRiudRiudellotsellotsellotsellots
Horari de 9 a 13hHorari de 9 a 13hHorari de 9 a 13hHorari de 9 a 13h
*Servei *Servei *Servei *Servei dddd’’’’acoacoacoacollillillillidadadada 20202020’’’’ abansabansabansabans i despri despri despri desprééééssss

Del 6 al 10 de juliol

APUNTAAPUNTAAPUNTAAPUNTA’’’’TTTT!!
Organitzat per

JOFRE MATEU 

696.903.739696.903.739696.903.739696.903.739

Col·labora:


