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És una mostra de cinema per a nens i nenes de 2 a 12 anys que té lloc a 
Catalunya cada any amb l’objectiu de donar a conèixer un cinema divers, plural 
i creatiu als joves espectadors tot fent-los partícips i protagonistes del seu propi 

aprenentatge. El Meu Primer Festival ofereix un programa especial per a les escoles 
a través d’una activitat matinal complerta i l’elaboració de materials didàctics per la 

seva prèvia preparació i posterior treball.

Aquest és un projecte organitzat per l’Associació Cultural MODIband, experts en 
cinema infantil, que rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona 

i de la Generalitat de Catalunya.

Per als alumnes de P4 i P5, l’activitat 
té una durada d’una  hora i quart 

en total, al llarg de la qual els 
alumnes gaudeixen d’una  selecció 

de 6 curtmetratges diferents 
adequats a la seva edat, que seran 

presentats per un animador.

QUÈ ÉS EL 
MEU PRIMER FESTIVAL?

COM ÉS UN DIA AL MPF?

1.PRESENTACIÓ
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QUIN ÉS EL PAPER DELS NENS I NENES 
AL MEU PRIMER FESTIVAL?

Els membres del Jurat d’un 
festival de cinema han d’aprendre 
primer alguns conceptes clau sobre 

el cinema, la seva singularitat 
com a art, la seva evolució

i els elements bàsics del seu  
llenguatge. Per això, us proposem 
en aquesta guia treballar alguns 

continguts i activitats.

ES PREPAREN

Quan els membres d’un jurat 
assisteixen a un festival cal que 

s’acreditin degudament. Per això, 
us  demanem que cada nen porti 
la seva acreditació, amb el seu 
nom, nom de l’escola i pel·lícula 
(o sèrie de dibuixos preferida).

S'ACREDITEN

El festival es farà en una 
sala de cinema de veritat, amb 

pantalla gran i butaques 
per a tots els espectadors.

Els nens i les nenes veuran un total 
de 7 curtmetratges, presentats pel 

Sr. o la Sra. Claqueta, directors 
del festival.

 

VAN ALS FESTIVALS 
I VEUEN PEL·LÍCULES

Durant el festival, els nens 
i les nenes hauran de valorar 

els petits films que vegin d’una 
manera ben senzilla, aixecant 
“la piruleta de les votacions”, 

per la cara verda somrient, si els 
ha agradat la pel·lícula o per la 
cara vermella trista, si no els hi 
ha agradat. Us proposem com a 

actvitat elaborar amb els alumnes 
aquestes piruletes, una per infant, 

i durles el dia del festival. 

VALOREN LES PEL·LÍCULES 
EMETEN LA SEVA OPINIÓ

Els nens i les nenes estan convidats a participar al festival com a 
espectadors i jurat. Ells seran, per tant, els autèntics protagonistes 
de la jornada, i assistiran al festival amb els cinc sentits ben 
oberts per tal de poder veure i valorar la millor pel·lícula.

ELS MEMBRES D’UN JURAT DE CINEMA QUÈ FAN?
 



PIRULETA DE LES VOTACIONS

Dibuixeu de forma senzilla una cara contenta 
i una de trista

Pinteu les 2 cares de la piruleta de verd i vermell, 
respectivament 

Retalleu-les i enganxeu-les en un petit pal 

Ja teniu la vostra eina per votar al 
MEU PRIMER FESTIVAL! 

1.

2.

3.

4.

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

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

.................................................................................................
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El cinema és un art  que ens mostra imatges en moviment a 
través d’una pantalla. Això vol dir que a la pantalla hi veiem 
coses que es mouen. En canvi, quan mirem una imatge que 
està quieta, estarem veient una foto,  un conte o un quadre.
El cinema ens explica històries de gent, d’animals o de coses 
que passen al món o a la imaginació de la gent que les fa.
El cinema, igual que altres formes artístiques com  ara  la 
dansa, la música o la literatura, serveix a l’ésser humà per 

expressar-se d’una  manera creativa. El cinema ens explica 
històries i transmet emocions i pensaments.

2.CONTINGUTS I ACTIVITATS 
AL VOLTANT DEL CINEMA

QUÈ ÉS  EL CINEMA?

Pot ser  interessant plantejar una conversa participativa en què 
els alumnes puguin parlar de les seves experiències amb relació al 

cinema i exposar quins són  els seus coneixements previs.

ACTIVITAT?
QUÈ EN SABEU, DEL CINEMA? 

QUÈ DIRÍEU QUE ÉS EL CINEMA?

RECORDEU ALGUNA PEL·LÍCULA QUE HAGUEU 
VIST? US HA AGRADAT? PER QUÈ?

ON L’HEU VISTA? 
A LA TELEVISIÓ, AL CINEMA, A 

L’ORDINADOR... 
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Quan anem al cinema nosaltres també som 
protagonistes perquè, encara que estiguem en 
una cadira, hi fem moltes coses...
Proposeu als alumnes de relacionar aquestes accions 
amb les fotografies que teniu al costat:

ACTIVITAT?
	  

	  

	  

	  

ESCOLTEM

MIREM

APRENEM

 SENTIM 
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QUÈ HI HA DARRERE 
D’UNA PEL·LÍCULA?

Una pel·lícula està formada per molts elements. A 
continuació, n’expliquem uns quants que pensem 

que podeu treballar amb els vostres alumnes.

Igual que els contes, les 
pel·lícules ens expliquen 
coses, relats, històries...És el 
que s‘anomena argument.

Identificar i ajudar a entendre 
les històries, com els nens 
i les nenes les perceben i 
les interpreten és una bona 
manera d’estimular l’atenció i 
la capacitat d’anàlisi i reflexió 
dels més petits.

Feu pensar als nens i les 
nenes en contes o pel·lícules 
que els agradin i intenteu 
que expliquin als companys i 
companyes quin és l’argument, 
què hi passa, quina és la 
història.

...........................................................................................................
LA HISTÒRIA L’ACTIVITAT

Els personatges són els que 
viuen les històries. Aquelles 
persones, animals o objectes 
als quals els hi passen coses. 
Com són aquests personatges, 
quins atributs tenen, com  
reacciones davant dels  
esdeveniments...són aspectes 
que podem començar a 
treballar amb els nens.

Proposeu als nens que 
cadascun d’ells pensi en una 
pel·lícula (o sèrie de dibuixos 
animats). I que intenti 
descriure un o dos dels  seus 
personatges. Qui són? Són 
nens, animals, objectes? Són 
bons o dolents? Són divertits, 
valents, porucs?

..............................................................................................................
ELS PERSONATGES L’ACTIVITAT
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El cinema, com  totes les expressions artístiques, és un mitjà  de 
transmissió d’emocions i sentiments.
És doncs una bona excusa per treballar les emocions
amb els infants: identificar-les, entendre-les, compartir-les... 
La capacitat d’emocionar del cinema és fruit de la combinació 
dels  diferents elements mencionats anteriorment (història, 
personatges, so,música...), així com dels aspectes més visuals.

..........................................................................................................
LES EMOCIONS

Dels múltiples aspectes visuals relacionats amb el cinema us 
proposem treballar els colors i les formes, que tot  sovint (igual 
que passa en les arts plàstiques) ajuden a configurar una 
atmosfera determinada i transmetre unes sensacions o unes 
altres. L’ús de la il·luminació, els tons i les textures
d’un film són factors decisius en la transmissió de la
història cap  a l’espectador/a. També ho són les formes 
geomètriques que s’utilitzen i el traç  dels dibuixos. Els 
curtmetratges que conformen el programa que veuran els nens 
i les nenes ens ensenyen propostes cromàtiques i plàstiques ben 
diferents, que transmeten estats d’ànim  i sensacions diverses.

..............................................................................................................
ELS COLORS I LES FORMES

La majoria de les pel·lícules 
tenen sorolls i música que 
acompanyen la història i que 
fan que l’enten-guem millor 
o que sentim emocions, com 
l’alegria, la tristesa, la por... 
Als curtmetratges que veureu 
al festival la música és molt 
important, ja que la majoria no 
tenen diàlegs.

Proveu de posar un fragment 
d’una pel·lícula a la classe i 
quan soni la música, tanqueu 
els ulls. Quan els obriu, 
expliqueu al grup: Com us 
heu sentit? Què creieu que hi 
passava a la pantalla?
Després torneu a repetir 
l’escena amb els ulls oberts. 
Què noteu de diferent?

...........................................................................................................
LA MÚSICA L’ACTIVITAT
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BREU HISTÒRIA DEL CINEMA
El cinema es va inventar fa molt i molt de temps. 
Ja fa més de 1OO anys! Des d’aleshores ha anat 
canviant gràcies a inventors i cineastes. Així, el que 
veiem avui a la pantalla és molt diferent al que 
veient les persones fa 5O o 1OO anys.
Cal destacar dos esdeveniments molt importants a la història 
del cinema: la introducció del so i del color. Al principi del 
cinema, les pel·lícules eren mudes i en blanc i negre, i els 
personatges no parlaven. Al cap d’uns anys es va introduir 
el so i poc després el color. Amb els anys, s’han anat 
incorporant progressivament millores tecnològiques, sobretot 
a nivell d’efectes especials, fins a arribar al cinema en tres 
dimensions (3D).

Mireu aquestes 
imatges de pel·lícules 
diferents i intenteu 
trobar-ne les 
diferències. També 
podeu aprofitar 
aquesta activitat 
per parlar de la 
diferència entre el 
cinema de ficció (on 
hi surten persones i 
objectes reals) i el 
cinema d’animació 
(fet amb dibuixos o 
ninots animats).

ACTIVITAT?	  

	  

	  

BLANC I NEGRE. 
SENSE SO.

ABANS

	  

COLOR. 
MÚSICA I 
SOROLLS.

	  

ARA
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A.
A continuació, s’exposen els curtmetratges 
que els alumnes de P4-P5 visionaran durant 
“El Meu Primer Festival”.
La programació consta de 9 curtmetratges 
escollits per a aquesta etapa d’educació 
infantil, de diverses procedències i èpoques, 
així com de diferents tècniques i tipus 
d’animació. 

B.
Per cada un d’ells us proposem una sèrie 
d’aspectes a observar i a treballar amb els 
alumnes. 

C.
L’organització del festival us facilitarà 
enllaços online per a poder tornar a visionar 
els curtmetratges a l’aula posteriorment, 
amb una finalitat únicament de treball.

3.DETALL DE LA PROGRAMACIÓ
 I LES ACTIVITATS RELACIONADES
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QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

EL TRINEU 

......................ENS ATREVIM!: L’esquirol protagonista 
d’aquest curtmetratge no les té totes 
quan decideix pujar al trineu. Però 
l’afany per a aprendre coses noves 
i experimentar sensacions increïbles 
l’estimula a intentar-ho.  És una 
sensació que tothom ha viscut abans 
de pilotar un vehicle per primera 
vegada: el patinet, la bicicleta, els 
patins de rodes, els esquís i, quan 
som més grans, el cotxe o la moto. 
És una mescla d’entusiasme i de 
pànic a perdre el control. Però amb 
un bon aprenentatge i una mica de 
confiança... surt rodat!

DESCENSOS ESPECTACULARS: 
Per què ens agraden tant les 
pendents? Les baixem amb tota mena 
de vehicles i fins i tot hi ha descensos 
que són activitats esportives. 
En coneixeu algun?

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

El trineu (Belchonok i sanki). 
Olesya Shchukina, Rússia, 
2O16. 4’19”, sense diàlegs.

Un dia d’hivern, mentre la 
mare és fora, un esquirol 
inquiet i curiós farà 
un descobriment molt 
emocionant.
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LA LLAR DE L’ERIÇÓ

La llar de l’eriçó (Hedgehog’s home). 
Eva Cvijanovic, Canadà/Croàcia, 2O17. 
1O’, doblada al català

Basat en la història de Branko Copic,
aquest curtmetratge d’animació 
explica la història d’un eriçó que viu 
en un bosc exuberant i animat. La 
resta d’animals el respecten però els 
molesta que sempre vulgui tornar a casa.

´       ´

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

EL CONTE: La llar de l’eriçó és una 
adaptació cinematogràfica del conte 
homònim de Branko Copic de l’any 1962, 
que, com a bona faula, té el propòsit 
de transmetre uns valors morals sobre la 
vida i les relacions humanes a través de 
la representació dels animals. En aquest 
cas, l’eriçó defensa que com a casa no 
s’està enlloc, tot i que la resta d’animals no 
comprenen la seva actitud. Els dóna una 
lliçó sobre el respecte a l’hàbitat natural i a 
la necessitat de cuidar el lloc on vivim. Una 
reflexió sobre els ecosistemes i la cura al 
medi ambient que podem aplicar a la nostra 
vida. Les il•lustracions del conte original són 
una proposta estètica ben diferent a la de 
l’animació de ninot.

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

ANIMACIÓ DE NINOTS: El curtmetratge està realitzat amb la tècnica 
de l’stop-motion. Es tracta d’una tècnica d’animació molt laboriosa, que 
demana un munt d’hores. En aquest cas consisteix en animar ninots de 
pelfa i hem de tenir en compte que calen més de 16 fotografies de cada 
petit moviment per aconseguir un sol segon de metratge!
Us recomanem que visioneu el making of del film per a comprendre 
el procés d’elaboració d’un curtmetratge d’animació d’aquestes 
característiques: https://vimeo.com/2O32O4544

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

´       ´
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CABRES

Cabres (Kozly). 
Yekaterina Filippova, 
Rússia, 2O16. 1’33”, 
sense diàlegs

Es pot fer l’aperitiu 
amb el cap fora d’un 
tren en marxa? 
Un grup de cabres 
ho intenten.

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

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

LES ÀNSIES: els nens i les nenes segur que han experimentat moments 
en els que es neguitegen, volen ser els primers a fer alguna cosa i es 
precipiten. A les cabres d’aquest curtmetratge els passa una mica això. 
I tot i ser una història molt breu, les protagonistes es veuran superades 
per un altre animal que, amb això d’estirar el coll, té la partida guanyada!

ANIMACIÓ 2D: Cabres és un curtmetratge d’animació 2D perquè 
s’elabora a mà (amb l’ajuda de la tecnologia en els nostres dies). Els 
personatges i escenaris posseeixen només dues dimensions i la sensació 
de profunditat s’aconsegueix a partir del maneig de la perspectiva, el 
color, etc. L’animació d’aquest film s’ha fet amb papers retallats i, en 
algunes zones, utilitza una textura molt original: el paper de diari.

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

Amb paper de diari podem fer un munt de manualitats a l’aula:
Flors de paper, un gat o, fins i tot, un barret de pirata!
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QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

EL FORAT

El forat (El agujero). 
Isabel Suárez, Mèxic, 
2O16. 4’, espanyol.

Una nena surt a jugar al 
jardí i troba un forat molt 
especial, de qui tindrà 
cura i amb qui voldrà 
jugar.

LA FRUSTRACIÓ

La nena dedica tot tipus d’atencions al forat negre: li parla, el neteja, 
li fa una festa però com que no obté resposta s’enfada molt. Fins que 
un dia descobreix que en brolla una planta i se sent molt orgullosa 
quan comprova que els seus esforços han valgut la pena. 
L’alegria i les atencions davant la novetat sovint duu incorporada una 
expectativa de recompensa o de gratificació immediata. En aquesta 
història, la nena ha de fer front al sentiment de frustració: tracta 
d’omplir un buit i no obté una gratificació immediata. Però amb el pas 
el temps, la feina de la nena té resposta i s’adona del valor de les 
coses petites de la vida.

“La felicidad que se vive deriva del amor que se da” 
és la frase que tanca aquesta historia.

CONEIXEU AQUESTES PLANTES I FLORS?

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

1.

2.

3.

4.
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CAP AMUNT!

Cap amunt! (Kopf 
Hoch!). Gottfried Mentor, 
Alemanya, 2O15. 2’3O’”, 
sense diàlegs.

Pare i fill cabra van a 
la muntanya. El petit 
aprèn del pare, però 
quan el pare té un atac 
de vertigen, els rols 
canviaran.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

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

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

INTERCANVI DE ROLS: Cap amunt! 
sembla una història tradicional sobre la 
transmissió de coneixements entre pares 
i fills. Un moment en el que el pare o 
la mare acompanyen el seu fill en el 
procés d’aprenentatge per adquirir 
uns coneixements o unes habilitats 
determinades. 
Aquesta història comença amb una 
passejada entre el pare cabra i el seu 
fill. El pare instrueix el fill constantment: 
el corregeix i el reprova amb certa 
arrogància. En desaprova la manera de 
caminar, a saltirons, perquè no és com 
la seva, fins que un atac de vertigen 
converteix els bots del seu fill en 
l’única salvació per a poder creuar una 
fondalada. 
Els rols s’han intercanviat i el pare ha 
d’empassar-se l’orgull i aprendre del 
fill. Una experiència que demostra que 
mai se sap de qui i com podem rebre 
coneixements!

...................................... ANIMACIÓ EN 3D: 
Uns dels objectius d’El 
meu primer festival 
és que els infants 
reconeguin el cinema 
d’animació com una 
forma d’expressió 
artística. En la sessió 
podran gaudir de 
curtmetratges elaborats 
amb tècniques 
artístiques molt diverses. 
En aquest cas, veiem 
que els personatges i els 
fons tenen volum, quasi 
sembla que els podem 
agafar. És la tècnica de 
3D en la que l’animador 
necessita de l’ordinador 
per anar generant els 
personatges i aconseguir 
que es moguin en un 
entorn hiperealista.

...............................
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TARDOR

Tardor (Autumn). Helene 
Letourneur, Yann Austin, Marie 
Briand, Cécile Fauchie, Louise 
Flatz, Marina Saunier. França, 
2O15. 3’3O’’, sense diàlegs.

En el taller de les Quatre 
estacions, el personatge de 
la Tardor està enllestint els 
canvis de la seva estació 
sobre planeta Terra.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

LES ESTACIONS DE L’ANY: aquesta història de fantasia situa el globus 
terraqüi dins d’un laboratori en el que els personatges màgics de cada 
estació modifiquen la temperatura, els colors i la flora del planeta terra. 
És un curtmetratge adient per a complementar els coneixements de la 
tardor que haureu explicat a l’aula en època de Castanyada!
Quins colors trobem a la tardor? Quins canvis experimenta la natura?

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

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

Els 
colors 
de la 
pel•lícula

LA DIRECCIÓ D’ART: el cinema d’animació és laboriós i entretingut. 
Requereix d’un treball previ curós per aconseguir dissenyar els 
personatges, els escenaris, els colors i les textures de la pel•lícula. 
Aquesta és la feina que encapçala el departament artístic. 

1/3 
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El disseny de 
personatges

La recerca 
de textures

3/3 

2/3 
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COCODRIL

Cocodril (Cocrodile). Julia 
Ocker, Alemanya, 2O15. 3’48’’, 
sense diàlegs.

El cocodril s’instal•la al sofà 
per a passar una vetllada 
relaxant davant de la 
televisió, però ràpidament 
descobreix que no ha triat el 
piscolabis més escaient.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

FORA DE CAMP: aquesta és una història breu però amb molt sentit 
de l’humor. L’escena del cocodril és còmica però el gir final el fa més 
original. I és que, al cinema, hi ha coses que no sabem que passen 
perquè no les veiem! Quan s’obre el camp i s’amplia l’enquadrament ens 
adonem que el cocodril comparteix el problema amb algú altre!

ESTRIS PER A L’HORA DE MENJAR: els cocodrils d’aquesta història 
tenen moltes dificultats per a menjar els bastonets perquè tenen els 
braços curts i la boca enorme. Però són enginyosos i se les empesquen 
per aconseguir-ho.  
Els humans també hem contratemps a l’hora de menjar per aquest motiu 
hem inventat un munt d’estris per a gaudir de tots els àpats!

QUIN ESTRI VA MILLOR PER A CADA PLAT?

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

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

1. 2. 3.
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LA  HISTÒRIA DEL ZOO 

La  història del zoo (Co se stalo 
v Zoo). Veronika Zacharová. 
República Txeca, 2O15. 4’, 
sense diàlegs.

Anar al zoo amb una mare 
enganxada al telèfon mòbil no
és una experiència gaire divertida. 
La nena protagonista d’aquest

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

SENSE PARAULES: La història del zoo 
empra una animació aparentment 
senzilla, on predomina el traç negre, 
gràfic i vibrant amb línies i zones 
acolorides. Concentra la força 
narrativa del relat en les expressions 
dels rostres, fins i tot el del guarda del 
zoo! En la seva postura notem la seva 
apatia i indiferència encara que no li 
veiem mai els ulls. En l’animació dels ulls 
de la nena protagonista podem captar 
totes les seves reaccions i intencions 
sense necessitat que digui res. 
Entenem els seus sentiments respecte 
l’atenció que reclama a la seva mare 
o el desig de jugar amb el goril•la. 
Aquesta capacitat comunicativa del 
film s’aconsegueix gràcies a una curós 
treball d’il•lustració i al disseny de 
personatges. De la mateixa manera que 
els còmics o els llibres d’il•lustracions, 
amb poques línies en tenim prou per a 
expressar un munt de característiques. 
Detalls tant aparentment insignificants 
com la boca poden aportar-nos tota la 
informació necessària sobre els trets de 
cada personatge. 

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

curt descobrirà la manera de passar-ho bé i, fins i tot, de fer nous amics.

ANIMALS DEL ZOO: 
en un zoo hi viuen un 
munt d’animals! Alguns 
ens fan por i d’altres 
ens produeixen molta 
tendresa. Quins dels 
animals següents heu vist 
al curtmetratge? 
Quin es fa 
amic de la 
nena? 

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

^
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EL SR. NIT TÉ UN DIA LLIURE 

El Sr. Nit té un dia lliure (Mr. Night 
Has a day off). Ignas Meilunas, 
Lituània, 2O15. 2’, sense diàlegs.

El senyor Nit és el cel nocturn que 
un matí va de visita a la ciutat. Li 
sembla un lloc avorrit perquè tot 
és molt blanc i brillant i comença 
a causar estralls, transformant el 
que troba en el seu color preferit.

QUÈ PODEM OBSERVAR I TREBALLAR?

MÓN REAL I ANIMACIÓ: auna de les tècniques d’animació més 
originals és la que combina imatge real amb imatge animada. Els primers 
exemples d’aquesta tècnica els trobem en curtmetratges d’animació 
de principis del segle XX . És complexa sobretot en els moments en que 
interaccionen personatges reals amb personatges animats. Per això és un 
format que no s’estila gaire tot i que les noves tecnologies han facilitat 
la seva utilització. Hi ha films remarcables que han emprat aquesta 
tècnica: King Kong, Mary Poppins, Qui va matar Roger Rabit?, Jumanji o 
Avatar.

BLANC I NEGRE: El Sr. Nit demostra que si alguna cosa no ens agrada, la 
podem transformar. També il•lustra que vivim en un món de contraris: el 
dia i la nit, el blanc i el negre, etc. 

AQUESTES PARELLES SÓN DIFERENTS. PER QUÈ?

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

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



Un cop hagueu assistit al festival podeu estimular 
que els alumnes realitzin un dibuix sobre alguna 
de les peces que hagin vist. Les podreu refrescar 
si voleu amb els links de visionat que us haurem 
facilitat.

De tots els dibuixos de la classe, escolliu-ne 
tres com a màxim per presentar-los al Concurs 
de Dibuix de EL MEU PRIMER FESTIVAL 2O17. 
L’escola guanyadora rebrà com a premi un lot de 
pel·lícules seleccionades pel Meu Primer Festival.

La data de termini de presentació dels dibuixos 
és L’11 de desembre de 2O17. Els podeu escanejar 
i enviar per mail a info@elmeuprimerfestival.com 
o bé enviar-los per correu postal a:

MODIBAND PROJECTES CULTURALS
Camps i Fabrés, 3-11
O8OO6, Barcelona

4.CONCURS DE DIBUIX

2O



Pel·lícules disponibles en català i castellà!

Les pel·lícules en DVD de Rita&Luca Films també les podeu 
adquirir per a l’escola a través de la botiga on-line al web 

www.ritalucafilms.com

UN CINEMA DE QUALITAT 

artística i pedagògica



FESTIVAL DE  CINEMA INFANTIL 
DE L’11 AL 26 DE NOVEMBRE 2O17

BARCELONA

www.elmeuprimerfestival.com

 

Guia elaborada per l’Associació Cultural MODIband


