* 01-06-2021 a de 12:00 h a 13:00h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Audiovisual - Criptopòrtic de la Domus dels Mosaics
La Domus dels mosaics es una gran casa amb més de 45 estances que inclouen mosaics, jardins i patis, situada davant les termes de la ciutat
romana. A més, compta també amb un espai molt especial, un criptopòrtic. Es tracta d?un espai subterrani i cobert ubicat sota la superfície del jardí
principal que després de molts anys tancat, obre les portes al públic equipat amb audiovisuals i 3D que reconstrueixen aquesta gran mansió amb tota
la seva esplendor.
Durada: 20 minuts aprox.
Preu: gratuït
Idiomes: Projecció en català
Aforament limitat
Més informació al correu macempuries.cultura@gencat.cat i al telèfon 972 77 02 08.
Org.MAC Empúries

* 01-06-2021 a de 10:00 h a 17:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Exposició Temporal - Tresors d'Empúries
El conjunt arqueològic d?Empúries conserva una bona mostra de les peces arqueològiques sorgides de les excavacions, no tan sols de la ciutat
grega i romana d?Empúries, sinó també del seu entorn immediat, fruit dels 110 anys de treballs de recerca arqueològica sistemàtica.

Fins a la propera reobertura de l?exposició permanent del museu, que actualment està tancada al públic, aquesta mostra temporal permet contemplar
i gaudir d?una àmplia selecció de les peces més rellevants conservades a les col·leccions del Museu d?Arqueologia de Catalunya a Empúries,
veritables tresors de l?arqueologia emporitana, que constitueixen el complement indispensable de la visita al recinte arqueològic.
Lloc: Sala d?exposicions temporals del MAC-Empúries
Entrada gratuïta amb l?entrada al MAC-Empúries
Més informació al correu macempuries.cultura@gencat.cat o al telèfon 972 77 02 08
Org.MAC Empúries

* 03-06-2021 a 20:30 h a Alfolí de la Sal

Xerrada: Vols que el teu comerç avanci cap el residu zero?
A càrrec de la Doctora en enginyeria agrònoma, i conferenciant, sobre l'estil de vida residu zero Esther Peñarrubia. Presentada pel regidor
d'Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Medi Ambient i Habitatge, Josep Bofill
Acte amb aforament reduït. Inscripcions al web: https://inscripcions.lescala.cat
Org.Medi Ambient Ajuntament de l'Escala

* 03-06-2021 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Biblioteques amb DO
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Lletres i vins 2021 - DIONÍS NU, interpretació lliure de la vida del Déu Dionís, a càrrec de l?actor Pep Muñoz.
Monòleg i acompanyament audiovisual de representacions artístiques (obres de pintura, escultura, mosaic, etc...) de la vida de Dionís. Tast de vins a
càrrec de La Gastronòmica.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Org.Biblioteca de l'Escala

* 04-06-2021 a 19:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Audició de cloenda del Taller de cançons tradicionals de l'Escala
Amb motiu de la celebració de l'any Palmira Jaquetti, s'ha realitzat un taller per aprendre les cançons recollides per Palmira Jaquetti, juntament amb
les recordades per Maria Teresa Pellicer i Marcel Pagès. L'audició permetrà tornar a sentir cantar les cançons tradicionals de l'Escala.
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Org.Museu de l'Escala

* 05-06-2021 a 11:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Visita Romana
Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l?Emporiae romana del segle I dC ens mostren en aquesta divertida visita com es vivia i com eren
les cases, carrers, places i temples de la seva ciutat. Una visita pensada per a tots els públics per tal de conèixer la història de l?antiga ciutat
d?Empúries.
Durada: 1,30h
Preu: 5 ? (no inclou el tiquet d?entrada al jaciment).
Menors de 8 anys gratuït.
Imprescindible reserva prèvia. Més informació i reserves al telèfon 972 77 59 76 II reervesempuries@gencat.cat
Org.MAC Empúries

* 05-06-2021 a D'11 a 13 h a

Neteja del litoral a l'Escala
La neteja és repartirà per les 11 platges del municipi.
A les 13 h, acte de cloenda a Riells, qui vulgui es pot dur menjar i beure.
Cal dur guants, alguna peça de roba blanca i respectar les mesures COVID 19
Inscripcions: https://bit.ly/34mfvtQ
Org.Ajuntament de l'Escala

* 05-06-2021 a 19:00 h a Església de Sant Martí d'Empúries

Festival Clàssics L'Escala-Empúries. Una Vetllada Russa al Piano
Concert del pianista Pere Puig Griesssenberger
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Estudis-Tableaux OP. 33 i OP. 39
Obres de Sergey Rachmaninov
Durant el concert cal seguir les mesures de prevenció sanitària: ús de mascareta i mantenir les distàncies.
Informació i venda d'entrades:
Anticipada fins el dia abans del concert a: www.atrapalo.com
A taquilla una hora abans del concert.
També podeu fer inscripció prèvia a: http://inscripcions.lescala.cat
Org.Associació Pau Casals i Ajuntament de l'Escala

* 05-06-2021 a 18:00 h a Mar d'en Manassa

Experiència PortalBlau. Passejada cultural
Ruta poètica i musical per l'Escala organitzada pel Festival PortalBlau.
Acte amb inscripció prèvia al web del Festival. https://www.portalblau.cat
Org.Festival PortalBlau

* 05-06-2021 a 17 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Estrena del concert: Les comarques gironines a so de cobla.
Acte que forma part del 46è Aplec de l'Escala.
A càrrec de la cobla La Principal de Cassà, dirigida per Ivan Joanals. Amb 1 sardana d'estrena.
Concert amb aforament limitat. Inscripció prèvia al web: https://inscripcions.lescala.cat
Org.Agrupació sardanista escalenca 'Avi Xaxu'

* 05-06-2021 a 21 h a La Riba

Concert d?Aplec 100% Xaxu
A càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa, dirigida per Esteve Molero. Amb 12 sardanes recuperades.
Concert amb aforament limitat. Inscripcions prèvies: https://inscripcions.lescala.cat
Org.Agrupació Sardanista Escalenca "Avi Xaxu"

* 06-06-2021 a 10:30 h a Plaça Catalunya

46è Aplec de Sardana de l'Escala - Concert d?Aplec
Estrenes, el Xaxu... i més 1, a cura de la cobla Ciutat de Girona, amb 3 sardanes d?estrena i 9 recuperades.
Dirigida per Jesús Ventura.
Concert amb aforament limitat. Inscripcions a: https://inscripcions.lescala.cat
Org.Agrupació Sardanista Escalenca 'Avi Xaxu'
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* 06-06-2021 a 11:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Visita Romana
Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l?Emporiae romana del segle I dC ens mostren en aquesta divertida visita com es vivia i com eren
les cases, carrers, places i temples de la seva ciutat. Una visita pensada per a tots els públics per tal de conèixer la història de l?antiga ciutat
d?Empúries.
Durada: 1,30h
Preu: 5 ? (no inclou el tiquet d?entrada al jaciment).
Menors de 8 anys gratuït.
Imprescindible reserva prèvia. Més informació i reserves al telèfon 972 77 59 76 II reervesempuries@gencat.cat
Org.MAC Empúries

* 06-06-2021 a de 16:30 h a 17:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Audiovisual - Criptopòrtic de la Domus dels Mosaics
La Domus dels mosaics es una gran casa amb més de 45 estances que inclouen mosaics, jardins i patis, situada davant les termes de la ciutat
romana. A més, compta també amb un espai molt especial, un criptopòrtic. Es tracta d?un espai subterrani i cobert ubicat sota la superfície del jardí
principal que després de molts anys tancat, obre les portes al públic equipat amb audiovisuals i 3D que reconstrueixen aquesta gran mansió amb tota
la seva esplendor.
Durada: 20 minuts aprox.
Preu: gratuït
Idiomes: Projecció en català
Aforament limitat
Més informació al correu macempuries.cultura@gencat.cat i al telèfon 972 77 02 08.
Org.MAC Empúries

* 06-06-2021 a 17:30 h a Plaça Catalunya

46è Aplec de la Sardana. Doble audició d?Aplec
A càrrec de les cobles Els Rossinyolets i La Principal de l?Escala.
Amb 3 sardanes d?estrena, 1 de reestrena i 2 recuperades.
A la mitja part, acte d?homenatge i lliurament de guardons.
Acte amb aforament limitat. Inscripcions al web: http://inscripcions.lescala.cat
Org.Agrupació Sardanista Escalenca "Avi Xaxu"

* 12-06-2021 a 11:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Visita Romana
Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l?Emporiae romana del segle I dC ens mostren en aquesta divertida visita com es vivia i com eren
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les cases, carrers, places i temples de la seva ciutat. Una visita pensada per a tots els públics per tal de conèixer la història de l?antiga ciutat
d?Empúries.
Durada: 1,30h
Preu: 5 ? (no inclou el tiquet d?entrada al jaciment).
Menors de 8 anys gratuït.
Imprescindible reserva prèvia. Més informació i reserves al telèfon 972 77 59 76 II reervesempuries@gencat.cat
Org.MAC Empúries

* 12-06-2021 a de 16:30 h a 17:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Audiovisual - Criptopòrtic de la Domus dels Mosaics
La Domus dels mosaics es una gran casa amb més de 45 estances que inclouen mosaics, jardins i patis, situada davant les termes de la ciutat
romana. A més, compta també amb un espai molt especial, un criptopòrtic. Es tracta d?un espai subterrani i cobert ubicat sota la superfície del jardí
principal que després de molts anys tancat, obre les portes al públic equipat amb audiovisuals i 3D que reconstrueixen aquesta gran mansió amb tota
la seva esplendor.
Durada: 20 minuts aprox.
Preu: gratuït
Idiomes: Projecció en català
Aforament limitat
Més informació al correu macempuries.cultura@gencat.cat i al telèfon 972 77 02 08.
Org.MAC Empúries

* 12-06-2021 a 19:00 h a Alfolí de la Sal

Presentació del llibre "Històries d'alcalde (Girona 1979 - 2002) (Figueres, 1995 - 2007)" de Joaquim
Nadal i Joan Armangué
Diàleg dels dos autors amb l'editor Àngel Madrià i Víctor Puga, alcalde de l'Escala
Org.Editorial Gavarres i Ajuntament de l'Escala

* 12-06-2021 a 10:00h a Plaça de l'Univers

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta
Inscripcions via web: http://inscripcions.lescala.cat/
Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Org.Turisme
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* 15-06-2021 a 7:15 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Visita de la Subhasta del peix blau
Visita guiada on veurem l'arribada de les barques en el port. Explicarem un munt de curiositats sobre el peix blau i viurem la subhasta en directe.
L'experiència acaba amb un autèntic esmorzar de pescadors
Preu: 15? adult / 7? nens fins a 12 anys / gratuït per menys de 3 anys
Aforament limitat
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 17-06-2021 a 7:15 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Visita de la subhasta del peix blau
Visita guiada on veurem l'arribada de les barques en el port. Explicarem un munt de curiositats sobre el peix blau i viurem la subhasta en directe.
L'experiència acaba amb un autèntic esmorzar de pescadors
Preu: 15? adult / 7? nens fins a 12 anys / gratuït per menys de 3 anys
Aforament limitat
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 18-06-2021 a 20:00 h a Biblioteca Víctor Català

Xerrada: La por al contagi
Et facilitaran tècniques psicològiques i d'autocura per manejar la nostra resposta emocional a la por. A càrrec de la Dra. Neus Rodríguez, Coord. de
Programes i Serveis de l'AECC Girona.
Aforament limitat, amb les mesures de prevenció COVID-19. Cal portar mascareta.

Reserves: https://inscripcions.lescala.cat
Org.Junta Local Contra el Càncer i Ajuntament de l'Escala

* 18-06-2021 a 19:00 h a Alfolí de la Sal

Conferència sobre el conjunt episcopal tardo antic d?Empúries a partir de les noves excavacions a
Sta. Margarida
A càrrec dels arqueòlegs Pere Castanyer i Marc Bouzas del Museu d?Arqueologia de Catalunya - Empúries.
Acte amb aforament limitat, inscripcions al web: https://inscripcions.lescala.cat
Forma part del programa de les Jornades Europees d'Arqueologia
Org.MAC - Empúries i Ajuntament de l'Escala
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* 19-06-2021 a de 16:30 h a 17:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Audiovisual - Criptopòrtic de la Domus dels Mosaics
La Domus dels mosaics es una gran casa amb més de 45 estances que inclouen mosaics, jardins i patis, situada davant les termes de la ciutat
romana. A més, compta també amb un espai molt especial, un criptopòrtic. Es tracta d?un espai subterrani i cobert ubicat sota la superfície del jardí
principal que després de molts anys tancat, obre les portes al públic equipat amb audiovisuals i 3D que reconstrueixen aquesta gran mansió amb tota
la seva esplendor.
Durada: 20 minuts aprox.
Preu: gratuït
Idiomes: Projecció en català
Aforament limitat
Més informació al correu macempuries.cultura@gencat.cat i al telèfon 972 77 02 08.
Org.MAC Empúries

* 19-06-2021 a 19:00 h a Alfolí de la Sal

D'Arrel i amb Salero 2021 - IV Cicle de Cançó Popular
MARCEL CASELLAS TRIO
Amb un repertori d?arrel-fusió, càlid i fresc alhora, Marcel Casellas i els seus inseparables companys proposen un espectacle on tradició i innovació
creen el clima propici per a un concert diferent que va de la taverna a una peculiar cava de jazz d?arrel catalana.
Marcel Casellas: contrabaix, pandero quadrat i direcció
Toni Rocosa: clarinet, tenora i veus
Alfons Rojo: guitarra i veus
Preu de l'entrada: 5 euros
Venda anticipada al web https://inscripcions.lescala.cat
Org.Museu de l'Escala

* 19-06-2021 a 22:00 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Cantadeta d'havaneres a càrrec del grup Oreig de Mar
Cal inscripció prèvia al tel 696 153 414 o al bar del CER.
Aforament limitat a 80 localitats
Obertura de portes a les 21:30h. Inici de l'activitat 22:00h.
Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.
Cal portar la mascareta en tot moment.
No està permès moure les cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la cadira.
No està permés l'accés al recinte una vegada iniciat el concert
Seguiu les instruccions dels organitzadors
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Més informació: cer@elcer.cat

* 19-06-2021 a 10h a Club Nàutic l'Escala

Viu l'Escala mar d'Empúries amb Stand up paddle
Vine a descobrir el litoral de l'Escala des del mar - Parc Natural amb la mà d'una professional biòloga marina.
Ruta familiar.
Activitat a partir de 12 anys
Preu: 10?
Inscripció prèvia a : http://inscripcions.lescala.cat/
Org.Turisme

* 19-06-2021 a 8:45 - 14:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

XII JORNADES DEL CENTRE D'ESTUDIS ESCALENCS 2021
Talle de construcció de pedra seca al camí de Vilanera i les Corts amb l'Associació Prat Comú.
Recomanable portar guants de jardiner, bon calçat, esmorzar i aigua. Cal vehicle propi.
Aforament limitat. Cal fer reserva prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Org.Museu de l'Escala i Centre d'Estudis Escalencs

* 20-06-2021 a 11:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Jornades Europees d'Arqueologia - Empúries i el seu port
Ja fa uns quants anys que França celebra amb gran èxit les Jornades Nacionals d'Arqueologia liderades per l? INRAP ( l?Institut Nacional de Recerca
Arqueològica Preventiva) amb el suport del Ministeri de Cultura. Un any més aquest esdeveniment de difusió arqueològica amplia horitzons amb la
vocació de convertir-se en les Jornades Europees de l?Arqueologia, i el MAC-Empúries s?hi afegeix amb diverses activitats i una jornada de portes
obertes.
Un arqueòleg/a us explicarà el sector de l'excavació on s?està treballant i us posarà al dia de les novetats del projecte de recerca. Això es combinarà
amb una projecció d'imatges i reconstruccions virtuals tant d'aquest espai com del paisatge de l'entorn d'Empúries, que s'han desenvolupat gràcies a
les informacions extretes de la recerca.
Preu: gratuït
Idioma: català
Places limitades, imprescindible reserva prèvia al correu macempuries.cultura@gencat.cat
Org.MAC Empúries

* 20-06-2021 a 11:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Jornades Europees d'Arqueologia - Taller d'arqueologia
Ja fa uns quants anys que França celebra amb gran èxit les Jornades Nacionals d'Arqueologia liderades per l? INRAP ( l?Institut Nacional de Recerca
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Arqueològica Preventiva) amb el suport del Ministeri de Cultura. Un any més aquest esdeveniment de difusió arqueològica amplia horitzons amb la
vocació de convertir-se en les Jornades Europees de l?Arqueologia, i el MAC-Empúries s?hi afegeix amb diverses activitats i una jornada de portes
obertes.
Us proposem un taller familiar que ens convertirà en autèntics arqueòlegs. Tot excavant descobrirem peces i objectes d?època grega i romana que
ens ajudaran a entendre la història dels antics habitants d?Empúries.
Durada: 1h aprox.
Edats recomanades: A partir de 5 anys
Preu: activitat gratuïta
Places limitades, imprescindible reserva prèvia al tel. 972 77 59 76 o al correu reservesempuries@gencat.cat
Org.MAC Empúries

* 20-06-2021 a de 10:00 h a 20:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Jornades Europees d'Arqueologia - Portes obertes
Ja fa uns quants anys que França celebra amb gran èxit les Jornades Nacionals d'Arqueologia liderades per l? INRAP ( l?Institut Nacional de Recerca
Arqueològica Preventiva) amb el suport del Ministeri de Cultura. Un any més aquest esdeveniment de difusió arqueològica amplia horitzons amb la
vocació de convertir-se en les Jornades Europees de l?Arqueologia, i el MAC-Empúries s?hi afegeix amb diverses activitats i una jornada de portes
obertes.
Org.MAC Empúries

* 22-06-2021 a 7:15 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Visita de la subhasta del peix blau
Visita guiada on veurem l'arribada de les barques en el port. Explicarem un munt de curiositats sobre el peix blau i viurem la subhasta en directe.
L'experiència acaba amb un autèntic esmorzar de pescadors
Preu: 15? adult / 7? nens fins a 12 anys / gratuït per menys de 3 anys
Aforament limitat
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 24-06-2021 a 19:00 h a Alfolí de la Sal

D'Arrel i amb Salero 2021 - IV Cicle de Cançó Popular
COR PAÍS MEU: "Cantar Verdaguer"
Per celebrar la Diada nacional dels Països Catalans, el Cor País Meu canta poesia de Jacint Verdaguer amb música de diferents mestres: Càndid
Candi, Josep Tàpies, Amadeu Vives, Ramon Carreras, Josep Bastons, Rafel Subirachs, Josep Baucells, Jaume Arnella, Ferran Martínez i Roger
Mas.
Direcció i arranjaments: Ramon Manent
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Rapsoda i narració: Baltasar Fonts
Preu de l'entrada: 5 euros
Venda anticipada al web https://inscripcions.lescala.cat
Org.Museu de l'Escala

* 24-06-2021 a 20:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Concert Joan Dausà
'RESPIRA': un concert, una festa, una experiència
Venda d'entrades al web: https://promoartsmusiclive.koobin.com/index.php
Org.PromoArts Music

* 25-06-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Concert Joan Dausà
'RESPIRA': un concert, una festa, una experiència
Venda d'entrades al web: https://promoartsmusiclive.koobin.com/index.php
Org.PromoArts Music

* 26-06-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Concert Joan Dausà
'RESPIRA': un concert, una festa, una experiència
Venda d'entrades al web: https://promoartsmusiclive.koobin.com/index.php

* 26-06-2021 a 11:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Empúries Virtual
Us proposem una visita diferent al jaciment que ens transportarà a l?antiguitat a través de la tecnologia de la realitat virtual. Un itinerari per la ciutat
grega i romana aturant-nos en alguns dels espais més importants del recinte, que descobrirem amb ulleres de realitat virtual. Podrem descobrir com
eren l?àgora i el fòrum d?Emporiae, i també ens endinsarem en el port de la ciutat, reconstruït recentment gràcies als projectes de recerca. Durant
l?itinerari visitarem la domus dels mosaics per veure l?audiovisual del criptopòrtic.
Preu: 10? ( inclou l?entrada al jaciment i al criptopòrtic)
Menors de 8 anys, gratuït.
Durada: 1,30h
Aforament molt limitat. Places limitades, imprescindible reserva prèvia al tel. 972 77 59 76 o al correu reservesempuries@gencat.cat
Org.MAC Empúries

* 26-06-2021 a 19:00 h a Alfolí de la Sal
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D'Arrel i amb Salero 2021 - IV Cicle de Cançó Popular
ARNAU OBIOLS: "Tost"
Una visió personal i contemporània de la música tradicional del Pirineu català. Una música filla dels boscos, dels arbres, dels moixons i de tot allò que
ha arrelat i ressonat en aquestes muntanyes. Un ritus sonor íntim. Un art primitiu i nou alhora.
Arnau Obiols: veu, electrònica i percussions
Preu de l'entrada: 5 euros
Venda anticipada al web https://inscripcions.lescala.cat
Org.Museu de l'Escala

* 26-06-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 28-06-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de nusos
Apren a fer diferents nusos mariners relacionats en el món de la pesca.
Preu: 6 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 29-06-2021 a 7:15 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Visita de la subhasta del peix blau
Visita guiada on veurem l'arribada de les barques en el port. Explicarem un munt de curiositats sobre el peix blau i viurem la subhasta en directe.
L'experiència acaba amb un autèntic esmorzar de pescadors
Preu: 15? adult / 7? nens fins a 12 anys / gratuït per menys de 3 anys
Aforament limitat
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 30-06-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
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Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM
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