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Detall de la placa Arbre Singular 
de l’olivera “Sa Trona”



Juny 2021
Dimarts, 15

Al Casal de Cultura de Can 
Gelabert. A les 19:30h.
Presentació del llibre
Pac qui deu, d’Antoni 
Rodríguez. Introducció i taula 
rodona dirigida per Bartomeu 
Abrines i l’autor. 
Organitza Obra Cultural Balear 
de Binissalem.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dijous, 17

Al jardí de la Casa Llorenç 
Villalonga. A les 20.00h.
Jazz a càrrec de l’alumnat 
de l’IES Binissalem.
Activitat gratuïta. 
Places limitades.
Inscripcions: 
info@mallorcaliterària.cat

Divendres, 18 

- 1er taller hortiemocional 
familiar
L’hort ecològic vos espera per 
despertar el vostre vessant 
més emocional.
Lloc: hort de la possessió de 
Morneta.
Horari: 18:30 a 20:30h.
Informació i inscripcions: 
whatsapp 669 010 094 / 
Mònica Suau i Maggie Vicens.

- Al Pati del Casal de Cultura 
de Can Gelabert. A les 19.00h.
Final de curs de l’Escola de 
Música. Concert de l’Orquestra 
i Banda Jove. 
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dimarts, 22

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 19:30h.
Concert Bandeta, Cor i 
Combos.

Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dimecres, 23

A la Biblioteca Municipal.  
Durant tot el matí. 
Tertúlies literàries infantils 
i juvenil. Condueix la tertúlia 
Eulàlia Arlès.

Dijous, 24

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 19:30h. 
Concert Banda de Música.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Divendres, 25

Al Casal de Cultura de Can 
Gelabert. A les 19:00h. 
Presentació del llibre 
Històries de Binissalem de 
Joan Martí Garcias, a càrrec de 
Biel Fiol i Maria Coll i Borràs-
Difusió de Patrimoni. 
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dissabte, 26

Al Casal de Cultura de Can 
Gelabert. A les 10:00h.
El Dios de los tres, Workshop 
“El arte no es helarte de frío: 
Descubre las claves para 
vivir del arte y no morir en el 
intento”.
Descobreix com desenvolupar 
una carrera professional 
artística, autònoma i 
independent. En especial, 
aquest taller va dirigit als 
que volen viure dels seus 
projectes creatius (il·lustradors, 
dissenyadors i artistes plàstics 
freelance). El principal objectiu 
serà visualitzar una estratègia 
professional i planejar el propi 
camí laboral dins del marc de la 
creació artística.
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Preu: 60€
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.
 

Juliol 2021
Dijous, 1

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 21:00h.
Nits a la Fresca, concert 
acústic amb Marion Deprez, 
una proposta solista a guitarra 
i veu que segueix un estil 
folk-rock.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dissabte, 3

Al jardí de la Casa Llorenç 
Villalonga. A les 21.30h.
Lítica, recital poètic i musical 
a partir de la novel·la Lítica, 
de Lucia Pietrelli, guardonada 
amb el Premi Lletra d’Or 2020. 
Una producció de la companyia 
Euroclàssics amb interpretació 
de Mercè Sampietro, Maria 
Victòria Cortès al piano i la 
veu de la mezzosoprano 
Lorena Medina. Direcció de 
Toti Fuster i adaptació de la 
pròpia escriptora per a un 
viatge en aquest cas escènic a 
l’univers opressiu, sensual i líric 
d’aquesta bella prosa.
Entrada: 10€ / 12€ (8€ 
residents a Binissalem)
Inscripcions: 
mallorcaliteraria.cat

Dissabte, 10

- Al Casal de Cultura de Can 
Gelabert. A les 20h. 
Inauguració de l’exposició 
Obra Gràfica Actual, una 
col·lectiva que segueix la línia 
de l’obra gràfica, el gravat, com 
a forma principal d’expressió i 
manifestació creativa. La seva 
obra es desenvolupa al taller 
de gravació Torculari d’Algaida. 

Julio León, Ximena Bianco, 
Carmen Bermejo, Diego López, 
Carlos Danús, Eva Murillo, 
Ulysses Belz, Aina Cortés, 
Diego Tranini, Teresa Simó, 
Anna Skantz, Marga Nicolau, 
Jaume Alós.
L’exposició romandrà al casal 
fins el 31 de juliol.

- Al Casal de Cultura de Can 
Gelabert. A les 20h. 
Intervenció de la companyia 
Migrants amb l’espectacle 
Locus a la inauguració 
de l’exposició col·lectiva 
Obra Gràfica Actual.
Els personatges de Locus 
podrien estar molt a prop 
teu i ni adonar-te’n. Ocupen 
l’espai com nosaltres, senten 
com nosaltres, caminen 
com nosaltres, estimen com 
nosaltres i els podem trobar a 
una exposició com nosaltres... 
o gairebé!
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dijous, 15

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 21:00h.
Nits a la Fresca amb Pep 
Suasi i Marc Grasas, que ens 
oferiran un concert en format 
acústic, que compta amb 
il·lustració en directe de la mà 
de Diego Ingold, tot presentant 
la música i les arts plàstiques 
en un espectacle íntim.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dissabte, 17 

Al jardí de la Casa Llorenç 
Villalonga. A les 21.30h.
Ca-meva amb arbres. A la 
recerca de Damià Huguet. 
Documental. 
L’home Damià Huguet és 
encara una figura borrosa. 
En el 25è aniversari de la 
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seva mort, constatam que 
ha inspirat molta altra obra i 
lletres d’anàlisi. Però, sabem 
qui era ell? D’on sortia aquell 
pou d’inquietud que brollava 
de la persona Damià? D’on 
naixia tanta fal·lera creadora? 
Aquest documental, creat i 
dirigit per Miquel Àngel Raió, 
amb col·laboració en guió 
i interpretació de Sebastià 
Alzamora, és un intent d’entrar 
en el cos i ànima den Damià: 
entrar en la pell de l’home i 
indagar-ne les butzes.
Una producciód’IB3 amb 
el suport de la Fundació 
Mallorca Literària i la família 
Huguet-Ballester
Entrada: gratuïta 
(prèvia reserva).
Inscripcions: 
mallorcaliteraria.cat

Diumenge, 25

Sant Jaume
A l’església parroquial de Santa 
Maria de Robines. A les 19:00h.
Missa en honor al patró de 
Binissalem. 

Celebracions de Sant Jaume 
Veure programa a part. 

Dijous, 29

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 21:00h.
Nits a la Fresca amb Manteca 
Latin Project, una proposta de 
jazz al ritme del latin-jazz i la 
salsa fusió.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Divendres, 30

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 18:30h.
Concert Band’estiu. Bandes 
filials de la Banda de Música 
de Binissalem.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Agost 2021
Dijous, 5

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 21:00h.
Nits a la fresca amb Damià 
Oliver, que ens proposa un 
concert de folk-pop mediterrani.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dimarts, 10

Sant Llorenç
Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 20:30h.
Actuació del  Tall de 
Vermadors. Homenatge a 
Llorenç Moyà, poeta, ànima 
de la Festa des Vermar i darrer 
propietari del Casal de Can 
Gelabert de la Portella.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dijous, 12

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 21:00h.
Nits a la Fresca amb Morgana 
Jazz que ens oferiran un 
concert de jazz. 
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dijous, 19

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 21:00h.
Nits a la Fresca amb Hattori 
Hanzo Surf Experience, 
una banda que segueix l’estil 
del surf instrumental amb 
influències dels western.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.
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Dissabte, 21

Al jardí de la Casa Llorenç 
Villalonga. A les 21.00h. 
Guaret, de Pedro Mas i Joana 
Castell. Espectacle a la recerca 
d’una identitat desitjada. Pedro 
Mas troba en el mirall de la 
poesia de Damià Huguet, el 
reflexe d’una mallorquinitat 
que el seu pare no li va saber 
transmetre. L’espectacle explora 
en primera persona la sensació 
del desarrelament cultural d’algú 
que essent nascut de Mallorca, 
de mare castellana i pare 
mallorquí, arriba a la maduresa 
amb el neguit de sentir que no 
pertany enlloc. Però ‘Guaret’ 
també és una reflexió sobre la 
transmissió de pares a fills, de 
la identitat personal, d’un marc 
referencial que ens guia davant 
les adversitats de la vida. Una 
creació de Pedro Mas i Joana 
Castell, amb direcció de José 
Martret.
Entrades: 10 / 12 € (8€ 
residents a Binissalem).
Inscripcions: 
mallorcaliteraria.cat

Dijous, 26

Al pati del Casal de Cultura de 
Can Gelabert. A les 21:00h. 
Nits a la Fresca amb Mara, 
un espectacle que inclou arts 
com la dansa, el teatre, la 
imatge i la música, articulant-se 
en aquesta experiència poètica 
de contingut social. 
Dirigeix Elisenda Ibars.
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@gmail.
com o bé al 971 886 996 de 
dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Setembre 
2021
Dijous 2 i divendres 3

A la Biblioteca Municipal. 
Durant tot el matí. 
Tertúlies literàries infantils i 
juvenils. Condueix la tertúlia 
Eulàlia Arlès.

Divendres, 3

Al Casal de Cultura de Can 
Gelabert. A les 20.00h.
Presentació del llibre Les 
epidèmies a les Illes Balears 
(1800-2020) de Joana Maria 
Pujadas-Mora i Pere Salas-
Vives, a càrrec de Felip Munar. 
Inscripcions: 
cangelabertdelaportella@
gmail.com o bé al 971 886 996 
de dilluns a divendres, 
de 17:00 a 21:00h.

Dijous, 9 

A la Biblioteca Municipal. 
A les 20.00h.
Tast de llibres. Tertúlia literària. 
Compartirem el llibre 
La plaça del diamant de Mercè 
Rodoreda. Condueix la tertúlia 
Eulàlia Arlès. 
Patrocina: Consell de Mallorca. 
Departament de Cultura, 
Patrimoni i Política Lingüística.

Divendres, 10

A la Biblioteca Municipal. 
A les 11.00h.
Contacontes. Adreçat a infants 
a partir de 3 anys.
Inscripcions: places limitades 
biblioteca@ajbinissalem.net / 
whatsapp 686 334 394.

Dissabte, 11

Al jardí de la Casa Llorenç 
Villalonga. A les 21.00h.
Joana E., versió escènica de 
la novel·la homònima (1992) de 
Maria Antònia Oliver, creada i 
interpretada pels manacorins 
Toni-Lluís Reyes, Catalina Florit 
i Francesca Vadell. Na Joana 
E. és filla d’una família de la 
burgesia mallorquina, que creix 
sense gaires preocupacions, 
fins que els seus pares 
moren en un accident de 
trànsit. A partir d’aquest 
moment s’ha d’enfrontar a 
nombrosos problemes que 
ja l’acompanyaran sempre: 
l’herència, tant patrimonial 
com genètica, que queda en 
entredubte quan descobreix 
que va ser adoptada (i d’aquí el 
nom de Joana E., d’expòsita); 
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un matrimoni completament 
infeliç; un estat de depressió 
i desencant; un amor viscut 
en secret i la seva mort; el 
naixement del seu fill… Una 
obra que a més d’explicar una 
història personal, posa en el 
centre la societat burgesa dels 
anys trenta i de la postguerra: 
una societat plena de símbols 
i d’aparences que amaga 
les passions més baixes de 
l’ésser humà, com l’egoisme, 
la cobdícia, els interessos 
econòmics i la hipocresia.
Entrades: 10€ / 12 € (8€ 
residents a Binissalem).
Inscripcions: 
mallorcaliteraria.cat
 

Activitats 
Biblioteca  
Municipal
Bib & Cro

Àlbum de cromos de la 
Biblioteca
Del 23 de juny al 10 de 
setembre emporta’t llibres de 
la selecció que hem preparat a 
la biblioteca i completa el teu 
àlbum de cromos Bib&Cro. 
Si aconsegueixes completar-
lo, està pendent de les xarxes 
socials ja que hi haurà moltes 
sorpreses. 

Tast de llibres

Club de lectura adults
Espai on compartim a 
partir d’un mateix llibre les 
experiències pròpies de lectura 
amb altres lectors, on posam 
en comú, comentam i aprenem 
junts. Adreçat a lectors amb 
ganes d’anar més enllà de la 
lectura individual i compartir-la 
amb altres.
Informació i inscripcions: 
Biblioteca Municipal

Club de Lectura Infantil

Espai de trobada entre nins i 
nines amb ganes de llegir, de 
fer amics i de comentar el que 
llegeixen.

Adreçat a infants a partir de 4rt 
d’Educació Primària.
Informació i inscripcions: 
Biblioteca Municipal
 

Campus 
d’estiu 2021 
Ajuntament de Binissalem

Campus d’estiu amb activitats 
molt diverses, adaptades a 
les edats i als interessos dels 
participants. 
Els monitors són persones 
qualificades i amb una àmplia 
experiència en el sector del 
temps lliure infantil i juvenil.
Es realitzaran activitats 
esportives, jocs, manualitats, 
tallers creatius, tallers, música, 
ball, expressió corporal, jocs 
populars, jocs cooperatius, 
ritme i moviment, ioga, piscina, 
sortides... i molt més!

Lloc: Poliesportiu Alba Torrens
Dates: del 25 de juny al 9 de 
setembre
Horari: diferents franges 
horàries
Edats: de 3 a 14 anys
Places limitades
Informació: www.dicdrac.net / 
615 221 223 – 627 230 666 de 
dilluns a divendres de 9:30 a 
13.30h i de 15:00 a 17:00h.
 

Escola de 
Música de 
Binissalem
Lloc: Casal de Cultura de Can 
Gelabert

Bandeta de Música

Per segon any consecutiu 
durem a terme la Bandeta 
de Música d’Estiu! Podrem 
desenvolupar de manera lúdica 
i pràctica tots els coneixements 
apresos durant el curs a 
l’Escola de Música, a través de 
la pràctica de l’instrument en un 
conjunt instrumental. Aquesta 
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activitat va dirigida a qualsevol 
nina o nin (d’entre 6 i 16 anys) 
que sàpiga tocar un instrument 
de banda o orquestra i tengui 
ganes passar-s’ho bé fent 
música amb amics! Anima’t 
i vine a gaudir amb nosaltres 
d’aquest estiu musical.
Sessions: dilluns i dimecres 
de 17:30-19:00h
Concert final: divendres 
30 de juliol
Lloc: Pati del Casal de Cultura 
de Can Gelabert
Preu: 50€/mes
Reunió Informativa: 
divendres 25 de juny a les 
20:00h al pati del Casal de 
Cultura de Can Gelabert.
escolamusicabinissalem@
gmail.com / 696 632 306.

Escola de Música d’Estiu 2021

De l’1 al 30 de juliol
Adreçat: a nins i nines d’entre 
3 i 12 anys. 
Reunió informativa: divendres 
25 de juny a les 19:00h al Casal 
de Cultura de Can Gelabert.
Inscripcions: escolademusica 
destiubinissalem@gmail.com 
o al tel. 608 151 548. 
Places limitades. 
 

Escola 
de Tennis 
Binissalem
Lloc: Poliesportiu Municipal 
Alba Torrens
Classes per nivells: principiant 
- avançat - competició - en 
grup - mini grup - parelles - 
particulars
Masculí i femení
Grups alumnes de 4 a 7 anys
1 hora per sessió, de 17:00 a 
18:00h
Dies a elegir: de dilluns a 
divendres 
Grups alumnes de 8 a 11 anys
1 hora per sessió, de 18:00 a 
19:00h
Dies a elegir: de dilluns a 
divendres

Grups alumnes de 
12 a 15 anys
1 hora por sessió, de 19:00 a 
20:00h
Dies a elegir: dilluns, dimecres i 
divendres
Grups adults
1 hora i mitja per sessió, de 
20:00 a 21:30h
Dies a elegir: de dilluns a dijous
Possibilitat de classes als 
matins
Informació i inscripcions: 
tel. 617 787 342 / 971 512 162
mallado@hotmail.com
www.tennisbinissalem.com / 
facebook / instragram

XX Torneig Festes de
Sant Jaume

Escola de Tennis Binissalem
Torneig amateur individual  
amb quadre Silver (2 partides 
assegurades). Obert a tots els 
nivells a partir de 14 anys. 
Inici: 5 de juliol
Darrer dia d’inscripció: 
1 de juliol
Partides entre setmana
a partir de les 20:00h
Premis quadres principals
Campió: trofeu + invitació àpat 
lliurament de trofeus
Finalistes: trofeu
Premis quadre Silver: campió 
individual trofeu
Informació i inscripcions: tel. 
617 787 342
mallado@hotmail.com
Preu: 12€ + obsequi torneig

IV Campus 
d’estiu CD 
Binissalem
Lloc: CD Binissalem
Dates: del 5 al 30 de juliol 
(4 setmanes)
Horari: 9:00 a 14:00h
Edats: Des de prebenjamins 
fins a infantils
Preus:
- 1 setmana: 90€
- 2 setmanes: 170€
- 3 setmanes: 240€
- 4 setmanes: 300€
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Inclou: 2 samarretes, 
berenar diari, jocs d’aigua, 
assegurança, monitors amb 
contracte laboral.
Informació: tel. 676 824 625 
/ oficines del club de dilluns 
a dijous de 18:00 a 20:00h i 
divendres de 17:00 a 19:00h.
Inscripció: 
formulari a la nostra web 
www.cdbinissalem.com 
o enviau un correu a 
cdbinissalem@gmail.com

Campus 
d’estiu 
Steam - 
Col·legi 
l’Assumpció 
Us proposam un apassionant 
viatge al futur, on els 
nostres valents exploradors 
desenvoluparan habilitats 
científiques i computacionals, 
aprendran construint i 
programant robots, realitzant 
experiments per entendre 
ciències com la física, la 
química o la matemàtica, 
resoldran missions mitjançant 
l’ús adient de la tecnologia 
sempre baix l’ideari lúdic, que 
ens caracteritza. 
Lloc: carrer Sa Creu, 35
Dates: del 23 de juny al 9 de 
setembre
Horari: diferents franges 
horàries
Edats: per a alumnes de 1r de 
primàries fins a 2n d’ESO
Informació i inscripcions:
www.tempslliureprojectes.com 
/ 621 348 268
www.robotixbalears.com 
/ 676 791 955
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Informació 
COVID 

Centre de Salut 
Es Raiguer
 
VACUNACIÓ COVID  
Seguint amb la 
programació de 
vacunació contra la 
COVID 19 que duim a 
terme al Centre de Salut 
Es Raiguer, vos informam 
de que a partir de dia 9 de 
juny seguirem vacunant 
al Casal de Cultura de 
Can Gelabert (local de 
l’Associació de la Tercera 
Edat). 

Si ets del grup d’edat al 
qual s’està vacunant en 
aquests moments (nascuts 
el 1976 o abans) pots 
demanar cita per internet 
a través del BITCITA, al 
telèfon 971 211 999 o 
a la teva farmàcia més 
propera. També podràs 
triar on vols vacunar-te, a 
un pavelló o a qualsevol 
centre de salut de 
Mallorca, sempre tenint 
en compte que la primera 
i la segona dosi s’han 
d’administrar al mateix 
centre de vacunació.

Pots trobar tota la 
informació actualitzada 
sobre la COVID a la web i 
Facebook de l’Ajuntament 
de Binissalem.  
 
No oblideu respectar 
la regla de les 3 EMES: 
METRES de distància, 
MASCARETA i MANS 
netes.
Tria espais ventilats.
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Binissalem continua millorant 
amb la recollida de residus! 
Aquest mes s’han incorporat 
dos contenidors al parc verd 
per poder dur les càpsules 
de cafè que generam a casa. 
Aquest residu fins ara havia 
d’anar a la bossa de rebuig i 
no es reciclava, però ara ja es 
pot dur al parc verd per reciclar 
correctament. El reciclatge 
d'aquestes càpsules suposa 

la recuperació de material per 
poder tornar a fer matèries 
primeres del plàstic i alumini, 
així com compostatge de 
tot el cafè que hi ha al seu 
interior. A partir d'ara tots els 
binissalemers i binissalemeres 
podran separar, a casa, les 
càpsules de cafè (cal separar 
les de plàstic i les d'alumini) i 
dur-les al parc verd per al seu 
correcte reciclatge.

Reciclatge 
de càpsules 





Farmàcies 
de guàrdia
 
De 9.00 a 22.00h      
Farmàcia Alonso García
C/Reg, 5
Juny: 15, 24
Juliol: 5, 10, 14, 23 
Agost: 1, 3, 12, 23, 28
Setembre: 1, 10, 19, 21, 30

Farmàcia Aina Feliu Folch
Plaça Església, 26
Juny: 20, 22, 
Juliol: 1, 12, 17, 21 
Agost: 8, 10, 19, 30
Setembre: 4, 8, 17, 26, 28

Farmàcia Sebastià Casado 
C/Pare Payeras, 1
Juny: 17, 28
Juliol: 3, 7, 16, 25, 27
Agost: 5, 16, 21, 25
Setembre: 3, 12, 14, 23 
 

Informació 
d’interès
Ajuntament

De dilluns a divendres
De 8.00 a les 15.00h
Registre: de 9.00 a 14.00h
Contacte: tel. 971 886 558
www.ajbinissalem.net

Biblioteca Municipal

Horari d’Estiu
Del 21 de juny al 10 de 
setembre
Matins: de dilluns a divendres 
de 9.00 a 14.00h
Capvespres: dilluns de 17.00 
a 20.00h
A partir del 13 de setembre 
horari habitual. 
Contacte: tel. 971 870 486
biblioteca@ajbinissalem.net
Segueix-nos al facebook i 
Instagram

 Can Gelabert 

De dilluns a divendres
De 18.00 a 21.00h
Dissabtes Tancat
Contacte: tel. 971 886 996
cangelabertdelaportella@
gmail.com

Punt Verd 

Matins (tot l’any de dilluns a 
divendres): de 8.00 a 12.00h
Capvespres: 
· Hivern (octubre a maig): 
de 16.00 a 19.00h
· Estiu (juny a setembre): 
de 17.00 a 20.00h 
Dissabtes: de 9.00 a 13.00h 
Diumenges i festius: tancat

Policia Local 

696 405 986 / 971 51 11 26 

Guàrdia Civil 

971 511 059


