
 

PRIMER PREMI DEL CONCURS DE REDACCIÓ "10 ANYS DE CINEBAIX" 
ONA LLORET GONZÁLEZ, alumna de 4t de Primària de l’escola Nadal 

La primera vegada que vaig anar al CineBaix va ser a la panxa de la meva 
mare. La meva mare m’ha explicat que abans el CineBaix es deia Guinart i 
que quan el van tancar tot el poble es va posar molt trist. Quan el van 
tornar a obrir amb el nom de CineBaix tothom es va alegrar de poder 
continuar anant al cinema a Sant Feliu. 

Jo he vist moltes pel·lícules com “Alvin y las ardillas voladoras”, “Sobre 
ruedas”, “El viatge de Arlo”, “Maléfica”, “Cenicienta”, “El Gato con botas” 
“Gru”, “Del revés”… 

M’agrada anar al CineBaix perquè quasi sempre trobo amigues, perquè 
està molt a prop de casa i perquè cada setmana fan una pel·lícula de nens. 

 

 
 
 
 

SEGON PREMI DEL CONCURS DE REDACCIÓ "10 ANYS DE CINEBAIX": 
HELENA MACIÀ PÉREZ, alumna de 4t de Primària de l’escola Nadal 

La primera pel·lícula que vaig anar a veure al cine va ser “El Rovelló i la nit 
de Sant Joan”, tenia tres anys. Em van portar els meus pares a veure-la al 
CineBaix. 

Sempre m’expliquen que no vaig parar quieta, i a mitja pel·lícula van 
decidir marxar. 

Des d’aquell dia he tornat molts caps de setmana a veure pel·lícules al 
CineBaix, i sempre les he acabat de veure. 

Hi ha una cosa que també m’agrada molt del CineBaix, que són les 
crispetes, i per celebrar el seu 10è aniversari, vam sortir a la rua de 
Carnaval disfressats de boles de crispetes. 

SEGON PREMI DEL CONCURS DE DIBUIX "10 ANYS DE CINEBAIX" 
PAULA EXPÓSITO, alumna de 2n de Primària de l'escola Nadal 

 

PRIMER PREMI DEL CONCURS DE DIBUIX "10 ANYS DE CINEBAIX" 
NOA GÓMEZ SÁNCHEZ , alumna de 1r de Primària de l'escola A. Gaudí 


