
 

 

 

 

 

Organitza: 

Programa de Programa de Programa de Programa de 

CCCConferències onferències onferències onferències     

i i i i SortidesSortidesSortidesSortides    

2013201320132013----2014201420142014    

Col·labora:: 

Arxiu Nacional de CatalunyaArxiu Nacional de CatalunyaArxiu Nacional de CatalunyaArxiu Nacional de Catalunya    

Jaume I, 33Jaume I, 33Jaume I, 33Jaume I, 33----51                                                                     51                                                                     51                                                                     51                                                                     

----08195081950819508195---- Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès----    

    

Tel. 93 554 52 50Tel. 93 554 52 50Tel. 93 554 52 50Tel. 93 554 52 50    

scgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.cat    

www.scgenealogia.orgwww.scgenealogia.orgwww.scgenealogia.orgwww.scgenealogia.org        



 Totes les conferències tindran lloc a la Sala Totes les conferències tindran lloc a la Sala Totes les conferències tindran lloc a la Sala Totes les conferències tindran lloc a la Sala 
d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 
7h de la tarda a 3/4de 9h del vespre (de 7h de la tarda a 3/4de 9h del vespre (de 7h de la tarda a 3/4de 9h del vespre (de 7h de la tarda a 3/4de 9h del vespre (de 19 a 19 a 19 a 19 a 
20,45h) i són  gratuïtes per tothom.20,45h) i són  gratuïtes per tothom.20,45h) i són  gratuïtes per tothom.20,45h) i són  gratuïtes per tothom.    

Ceràmica Heràldica a Torroella de MonCeràmica Heràldica a Torroella de MonCeràmica Heràldica a Torroella de MonCeràmica Heràldica a Torroella de Montgrí       tgrí       tgrí       tgrí                                                                                               
dissabte, 28 de setembre de 2013                                                     dissabte, 28 de setembre de 2013                                                     dissabte, 28 de setembre de 2013                                                     dissabte, 28 de setembre de 2013                                                     
preu: 25€preu: 25€preu: 25€preu: 25€    

Museu de carroces fúnebres i cementiri jueu al   Museu de carroces fúnebres i cementiri jueu al   Museu de carroces fúnebres i cementiri jueu al   Museu de carroces fúnebres i cementiri jueu al   
Cementiri del Sudoest (Montjuïc)           Cementiri del Sudoest (Montjuïc)           Cementiri del Sudoest (Montjuïc)           Cementiri del Sudoest (Montjuïc)                                                                                                                                                                                                                                                                               
dissabte, 26 d’octubre de 2013     dissabte, 26 d’octubre de 2013     dissabte, 26 d’octubre de 2013     dissabte, 26 d’octubre de 2013                                                                                                                                                                 
preu:preu:preu:preu: 2€ pels socis / 4€ pels no socis 2€ pels socis / 4€ pels no socis 2€ pels socis / 4€ pels no socis 2€ pels socis / 4€ pels no socis    

Visita guiada al Monestir de Valldonzella de Barcelona                                       Visita guiada al Monestir de Valldonzella de Barcelona                                       Visita guiada al Monestir de Valldonzella de Barcelona                                       Visita guiada al Monestir de Valldonzella de Barcelona                                       
ddddissabte, 23 de novembre de 2013                                                                issabte, 23 de novembre de 2013                                                                issabte, 23 de novembre de 2013                                                                issabte, 23 de novembre de 2013                                                                
preu: preu: preu: preu: 2€ pels socis / 4€ pels no socis2€ pels socis / 4€ pels no socis2€ pels socis / 4€ pels no socis2€ pels socis / 4€ pels no socis    

Visita guiada a la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Visita guiada a la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Visita guiada a la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Visita guiada a la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant 
Jordi de Barcelona                       Jordi de Barcelona                       Jordi de Barcelona                       Jordi de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
dijous, 16 de gener de 2014                                                                  dijous, 16 de gener de 2014                                                                  dijous, 16 de gener de 2014                                                                  dijous, 16 de gener de 2014                                                                  
preu: preu: preu: preu:     

Visita cultural a Sitges (Arxiu, etc…)     Visita cultural a Sitges (Arxiu, etc…)     Visita cultural a Sitges (Arxiu, etc…)     Visita cultural a Sitges (Arxiu, etc…)                                                                                                                                                         
dissabte, 8 de març de 2014  dissabte, 8 de març de 2014  dissabte, 8 de març de 2014  dissabte, 8 de març de 2014                                                                                                                                                                                                                                                              
preu: preu: preu: preu:     

Visita cultural a Solsona (Arxiu, Museu Diocesà, etc…)                     Visita cultural a Solsona (Arxiu, Museu Diocesà, etc…)                     Visita cultural a Solsona (Arxiu, Museu Diocesà, etc…)                     Visita cultural a Solsona (Arxiu, Museu Diocesà, etc…)                     
dissabte, 10 de maig de 2014                                                               dissabte, 10 de maig de 2014                                                               dissabte, 10 de maig de 2014                                                               dissabte, 10 de maig de 2014                                                               
preu: preu: preu: preu:     

SORSORSORSORTIDES TIDES TIDES TIDES     CULTURALSCULTURALSCULTURALSCULTURALS    

De les sortides culturals rebereu informació De les sortides culturals rebereu informació De les sortides culturals rebereu informació De les sortides culturals rebereu informació 
més detallada i preu quan s’apropin les dates més detallada i preu quan s’apropin les dates més detallada i preu quan s’apropin les dates més detallada i preu quan s’apropin les dates 
de les mateixes i haureu de apuntarde les mateixes i haureu de apuntarde les mateixes i haureu de apuntarde les mateixes i haureu de apuntar----vos avos avos avos a    

Secretaria:tel.93.554.52.50    Secretaria:tel.93.554.52.50    Secretaria:tel.93.554.52.50    Secretaria:tel.93.554.52.50                                                                                
@: scgenealogia.cultura@gencat.cat@: scgenealogia.cultura@gencat.cat@: scgenealogia.cultura@gencat.cat@: scgenealogia.cultura@gencat.cat    

dilluns, 21 d’octubre de  2013  dilluns, 21 d’octubre de  2013  dilluns, 21 d’octubre de  2013  dilluns, 21 d’octubre de  2013                                                                                                                                                                                                                                  
“Família i carlisme català”                   “Família i carlisme català”                   “Família i carlisme català”                   “Família i carlisme català”                                                                                                                                                                                                                                                       
A càrrec de LluísA càrrec de LluísA càrrec de LluísA càrrec de Lluís----Ferran Toledano    Ferran Toledano    Ferran Toledano    Ferran Toledano        

TamTamTamTambé tindrà lloc la presenbé tindrà lloc la presenbé tindrà lloc la presenbé tindrà lloc la presentación d’activitats pel “Curs tación d’activitats pel “Curs tación d’activitats pel “Curs tación d’activitats pel “Curs 
2013201320132013----2014”                                                                                                          2014”                                                                                                          2014”                                                                                                          2014”                                                                                                          

dijous, dijous, dijous, dijous, 28282828 de novembre de  2013      de novembre de  2013      de novembre de  2013      de novembre de  2013                                                                                                                                                                                                                 
“Últimas novedades del portal de búsqueda de Family “Últimas novedades del portal de búsqueda de Family “Últimas novedades del portal de búsqueda de Family “Últimas novedades del portal de búsqueda de Family 
Search.org“                                                               Search.org“                                                               Search.org“                                                               Search.org“                                                                                                                                                                                                                           
A càrrec de Jesús Sánchez Chacón                         A càrrec de Jesús Sánchez Chacón                         A càrrec de Jesús Sánchez Chacón                         A càrrec de Jesús Sánchez Chacón                                                                                                                         

dilluns, 16 de desembre de  2013     dilluns, 16 de desembre de  2013     dilluns, 16 de desembre de  2013     dilluns, 16 de desembre de  2013                                                                                                                                                                                 
“Recerca per elaborar la genealogía de “Els Olivé. Una “Recerca per elaborar la genealogía de “Els Olivé. Una “Recerca per elaborar la genealogía de “Els Olivé. Una “Recerca per elaborar la genealogía de “Els Olivé. Una 
familia l’Alt Penedès”                             familia l’Alt Penedès”                             familia l’Alt Penedès”                             familia l’Alt Penedès”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
A càrrec de Dolors Saperas i Lardiez (sòcia núm.126 de la A càrrec de Dolors Saperas i Lardiez (sòcia núm.126 de la A càrrec de Dolors Saperas i Lardiez (sòcia núm.126 de la A càrrec de Dolors Saperas i Lardiez (sòcia núm.126 de la 
SCGHSVN)                                                                                                SCGHSVN)                                                                                                SCGHSVN)                                                                                                SCGHSVN)                                                                                                

dijous, 13 de febrer de  2014                 dijous, 13 de febrer de  2014                 dijous, 13 de febrer de  2014                 dijous, 13 de febrer de  2014                                                                                                                                                                                                 
“Fineixi la nació amb glòria: l’Onze de setembre de “Fineixi la nació amb glòria: l’Onze de setembre de “Fineixi la nació amb glòria: l’Onze de setembre de “Fineixi la nació amb glòria: l’Onze de setembre de 1714”                                                                                              1714”                                                                                              1714”                                                                                              1714”                                                                                              
A càrrec de Miquel Solé i Sanabra                     A càrrec de Miquel Solé i Sanabra                     A càrrec de Miquel Solé i Sanabra                     A càrrec de Miquel Solé i Sanabra                                                                                                                                                 

dilluns, 24 de març de  2014              dilluns, 24 de març de  2014              dilluns, 24 de març de  2014              dilluns, 24 de març de  2014                                                                                                                                                                      
Conferència sobre la Guerra dels Segadors (títol per Conferència sobre la Guerra dels Segadors (títol per Conferència sobre la Guerra dels Segadors (títol per Conferència sobre la Guerra dels Segadors (títol per 
determinar)determinar)determinar)determinar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A càrrec de Ramón Gasch                                                                   A càrrec de Ramón Gasch                                                                   A càrrec de Ramón Gasch                                                                   A càrrec de Ramón Gasch                                                                   

dijous, 24 d’abril de  2014                        dijous, 24 d’abril de  2014                        dijous, 24 d’abril de  2014                        dijous, 24 d’abril de  2014                                                                                                                                                                                                                
Taula rodona sobre el llibre:Taula rodona sobre el llibre:Taula rodona sobre el llibre:Taula rodona sobre el llibre:“Mirada a la Barcelona “Mirada a la Barcelona “Mirada a la Barcelona “Mirada a la Barcelona 
medmedmedmedieval, des de les finestres gòtiques”                                                                                   ieval, des de les finestres gòtiques”                                                                                   ieval, des de les finestres gòtiques”                                                                                   ieval, des de les finestres gòtiques”                                                                                   
Amb la presencia d’una de les autores: Teresa Vinyoles                                                 Amb la presencia d’una de les autores: Teresa Vinyoles                                                 Amb la presencia d’una de les autores: Teresa Vinyoles                                                 Amb la presencia d’una de les autores: Teresa Vinyoles                                                 

dijous 22 de maig de  2014      dijous 22 de maig de  2014      dijous 22 de maig de  2014      dijous 22 de maig de  2014                                                                                                                                                                                                                                                                              
”El militar austriacista Francesc Busquets i Mitjans i l’exili ”El militar austriacista Francesc Busquets i Mitjans i l’exili ”El militar austriacista Francesc Busquets i Mitjans i l’exili ”El militar austriacista Francesc Busquets i Mitjans i l’exili 
dels vençuts a Viena”dels vençuts a Viena”dels vençuts a Viena”dels vençuts a Viena”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A càrrec deA càrrec deA càrrec deA càrrec de Jacint Berenguer                             Jacint Berenguer                             Jacint Berenguer                             Jacint Berenguer                                

dilluns, 16 de juny de  2014             dilluns, 16 de juny de  2014             dilluns, 16 de juny de  2014             dilluns, 16 de juny de  2014                                                                                                                                                                                                                                     
“Com vestien els nostres avantpassats”                                                                             “Com vestien els nostres avantpassats”                                                                             “Com vestien els nostres avantpassats”                                                                             “Com vestien els nostres avantpassats”                                                                             
A càrrec de RosaA càrrec de RosaA càrrec de RosaA càrrec de Rosa----Maria Martí                                                             Maria Martí                                                             Maria Martí                                                             Maria Martí                                                             

CONFERÈNCIESCONFERÈNCIESCONFERÈNCIESCONFERÈNCIES    



 

 

 

 

 

Organitza: 

ColColColCol·labora:labora:labora:labora:::::    

Arxiu Nacional de CatalunyaArxiu Nacional de CatalunyaArxiu Nacional de CatalunyaArxiu Nacional de Catalunya    

Jaume I, 33Jaume I, 33Jaume I, 33Jaume I, 33----51                                                                     51                                                                     51                                                                     51                                                                     

----08195081950819508195---- Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès----    

    

Tel. 93 554 52 50Tel. 93 554 52 50Tel. 93 554 52 50Tel. 93 554 52 50    

scgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.cat    

www.scgenealogia.orgwww.scgenealogia.orgwww.scgenealogia.orgwww.scgenealogia.org        

Programa de Programa de Programa de Programa de 

Cursos i TallersCursos i TallersCursos i TallersCursos i Tallers    

    

2013201320132013----2014201420142014    



 

TALLERSTALLERSTALLERSTALLERS    

SigilSigilSigilSigil·lografialografialografialografia                                                                                                                                                                                                                                        

prprprprofessor: Pere Serra i Rosellofessor: Pere Serra i Rosellofessor: Pere Serra i Rosellofessor: Pere Serra i Rosell                                                                                                                                                                                

didididies: dilluns 13, 20, 27 de gener, 10, 17 i 24 de febreres: dilluns 13, 20, 27 de gener, 10, 17 i 24 de febreres: dilluns 13, 20, 27 de gener, 10, 17 i 24 de febreres: dilluns 13, 20, 27 de gener, 10, 17 i 24 de febrer                

horari: de horari: de horari: de horari: de 7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre    

Paleografia Paleografia Paleografia Paleografia ––––IniciacióIniciacióIniciacióIniciació----                                                                                                                                
Professor: Xavier Mora i GinéProfessor: Xavier Mora i GinéProfessor: Xavier Mora i GinéProfessor: Xavier Mora i Giné                                                                                                                                                                                        
dies: didies: didies: didies: dimartsmartsmartsmarts    28282828 de gener,  de gener,  de gener,  de gener, 4444, 1, 1, 1, 11, 18,1, 18,1, 18,1, 18, 2 2 2 25555 de  de  de  de febrer i 4 de febrer i 4 de febrer i 4 de febrer i 4 de 
març                                                                març                                                                març                                                                març                                                                                                                                                                    
horari: de horari: de horari: de horari: de 7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre    

Genealogia                                                        Genealogia                                                        Genealogia                                                        Genealogia                                                        
ProfessorProfessorProfessorProfessoraaaa: : : : Dolors Vila i Llivina                                          Dolors Vila i Llivina                                          Dolors Vila i Llivina                                          Dolors Vila i Llivina                                          

dies:dies:dies:dies: dimecres dimecres dimecres dimecres    29292929 de gener,  de gener,  de gener,  de gener, 5555, , , , 11112222, 1, 1, 1, 19, 9, 9, 9,  2 2 2 26666 de  de  de  de febrer i 5 de febrer i 5 de febrer i 5 de febrer i 5 de 

març                                                                                        març                                                                                        març                                                                                        març                                                                                        

horari: de horari: de horari: de horari: de 7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre    

Heràldica                                                         Heràldica                                                         Heràldica                                                         Heràldica                                                         
ProfesProfesProfesProfessorsorsorsoraaaa: : : : Leticia Darna Galobart                                     Leticia Darna Galobart                                     Leticia Darna Galobart                                     Leticia Darna Galobart                                     

dies: didies: didies: didies: dimecresmecresmecresmecres    7,14 i 21 de maig                                     7,14 i 21 de maig                                     7,14 i 21 de maig                                     7,14 i 21 de maig                                     

horari: de horari: de horari: de horari: de 7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre    

Llatí Llatí Llatí Llatí ––––IniciacióIniciacióIniciacióIniciació----                                                                                                                                                                                    
ProfessorProfessorProfessorProfessoraaaa: : : : Marta Planas i Ginés                                       Marta Planas i Ginés                                       Marta Planas i Ginés                                       Marta Planas i Ginés                                       

dies: ddies: ddies: ddies: dijous 20,27ijous 20,27ijous 20,27ijous 20,27 de febrer de febrer de febrer de febrer , 6,20,27 de març i 3 d’abril                 , 6,20,27 de març i 3 d’abril                 , 6,20,27 de març i 3 d’abril                 , 6,20,27 de març i 3 d’abril                

horari: de horari: de horari: de horari: de 7 a ¾ de 9h del ve7 a ¾ de 9h del ve7 a ¾ de 9h del ve7 a ¾ de 9h del vesprespresprespre    

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    

Matrícula:Matrícula:Matrícula:Matrícula:    
    
Socis:Socis:Socis:Socis:    
1curs, 50€ 1curs, 50€ 1curs, 50€ 1curs, 50€ ----2cursos, 90€ 2cursos, 90€ 2cursos, 90€ 2cursos, 90€ ----3cursos, 120€3cursos, 120€3cursos, 120€3cursos, 120€    
    
Estudiants, jubilats i arxivers:Estudiants, jubilats i arxivers:Estudiants, jubilats i arxivers:Estudiants, jubilats i arxivers:    
1curs, 60€ 1curs, 60€ 1curs, 60€ 1curs, 60€ ----2cursos, 100€ 2cursos, 100€ 2cursos, 100€ 2cursos, 100€ ----3cursos, 123€3cursos, 123€3cursos, 123€3cursos, 123€    
    
No socis:No socis:No socis:No socis:    
1curs, 70€ 1curs, 70€ 1curs, 70€ 1curs, 70€ ----2cursos, 125€ 2cursos, 125€ 2cursos, 125€ 2cursos, 125€ ----3cursos, 170€3cursos, 170€3cursos, 170€3cursos, 170€    
    

De tots els cursos es lliuraran els De tots els cursos es lliuraran els De tots els cursos es lliuraran els De tots els cursos es lliuraran els 
corresponents certificats d’assistènciacorresponents certificats d’assistènciacorresponents certificats d’assistènciacorresponents certificats d’assistència    

    

Noves tecnologies per la cerca Noves tecnologies per la cerca Noves tecnologies per la cerca Noves tecnologies per la cerca 
d’avantpassatsd’avantpassatsd’avantpassatsd’avantpassats    

Professor: Professor: Professor: Professor: Enric Mayol i SarrocaEnric Mayol i SarrocaEnric Mayol i SarrocaEnric Mayol i Sarroca    
dies: didies: didies: didies: dimecres 22 mecres 22 mecres 22 mecres 22 i i i i dijous 23 de generdijous 23 de generdijous 23 de generdijous 23 de gener    
horari: de horari: de horari: de horari: de 7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre    

Representacions familiars amb fotografies i Representacions familiars amb fotografies i Representacions familiars amb fotografies i Representacions familiars amb fotografies i 
llibres personalitzatsllibres personalitzatsllibres personalitzatsllibres personalitzats    

ScrapbookingScrapbookingScrapbookingScrapbooking    
Professora: Núria Roca i FàbregaProfessora: Núria Roca i FàbregaProfessora: Núria Roca i FàbregaProfessora: Núria Roca i Fàbrega    
dies: didies: didies: didies: dimecres 12 de marçmecres 12 de marçmecres 12 de marçmecres 12 de març    
horari: de horari: de horari: de horari: de 7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre    
    

Motius i procediments per elaborar el llibre privat de Motius i procediments per elaborar el llibre privat de Motius i procediments per elaborar el llibre privat de Motius i procediments per elaborar el llibre privat de la la la la 
nostra historia familiarnostra historia familiarnostra historia familiarnostra historia familiar....    
Professor: Professor: Professor: Professor: LuisLuisLuisLuis----Ignacio Manegat de UrmenetaIgnacio Manegat de UrmenetaIgnacio Manegat de UrmenetaIgnacio Manegat de Urmeneta    
dies: didies: didies: didies: dijous 13 de marçjous 13 de marçjous 13 de marçjous 13 de març    
horari: de horari: de horari: de horari: de 7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre7 a ¾ de 9h del vespre    

Tots els “tallers” són gratuïts pels socis, pels que Tots els “tallers” són gratuïts pels socis, pels que Tots els “tallers” són gratuïts pels socis, pels que Tots els “tallers” són gratuïts pels socis, pels que 
no ho siguin, el preu és de 10€ per sessióno ho siguin, el preu és de 10€ per sessióno ho siguin, el preu és de 10€ per sessióno ho siguin, el preu és de 10€ per sessió    

    

L’import dels cursos i tallers s’haurà d’haver L’import dels cursos i tallers s’haurà d’haver L’import dels cursos i tallers s’haurà d’haver L’import dels cursos i tallers s’haurà d’haver 
ingressat abans de la primera session al compte ingressat abans de la primera session al compte ingressat abans de la primera session al compte ingressat abans de la primera session al compte 

de de de de la SCGHSVN:la SCGHSVN:la SCGHSVN:la SCGHSVN:    
    

“la Caixa”: 2100 “la Caixa”: 2100 “la Caixa”: 2100 “la Caixa”: 2100 –––– 3133  3133  3133  3133 –––– 05  05  05  05 ---- 2200360990 2200360990 2200360990 2200360990    
        

Els cursos i tallers requereixen un mínim de deu Els cursos i tallers requereixen un mínim de deu Els cursos i tallers requereixen un mínim de deu Els cursos i tallers requereixen un mínim de deu 
alumnes.alumnes.alumnes.alumnes.    

En el cas que no s’arribi a aquest nombre de En el cas que no s’arribi a aquest nombre de En el cas que no s’arribi a aquest nombre de En el cas que no s’arribi a aquest nombre de 
matriculacions per cadascun d’matriculacions per cadascun d’matriculacions per cadascun d’matriculacions per cadascun d’ells, ens veurem en ells, ens veurem en ells, ens veurem en ells, ens veurem en 

la necessitat de suspendre’lsla necessitat de suspendre’lsla necessitat de suspendre’lsla necessitat de suspendre’ls        
  

Cal fer una preinscripción al telèfon:Cal fer una preinscripción al telèfon:Cal fer una preinscripción al telèfon:Cal fer una preinscripción al telèfon:    

93939393·554554554554·52525252·50505050    
    

O bé a l’adreça electrònica:O bé a l’adreça electrònica:O bé a l’adreça electrònica:O bé a l’adreça electrònica:    

sssscgenealogia.cultura@gencat.catcgenealogia.cultura@gencat.catcgenealogia.cultura@gencat.catcgenealogia.cultura@gencat.cat    
    

De dilluns a diDe dilluns a diDe dilluns a diDe dilluns a dijousjousjousjous, de , de , de , de 5 a 7h de la tarda5 a 7h de la tarda5 a 7h de la tarda5 a 7h de la tarda 
 


