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Salutació de l’alcaldessa
El proppassat 15 de juny vam iniciar un nou mandat municipal amb un
equip de govern molt renovat i una nova Alcaldessa, jo mateixa, que
vaig assumir el càrrec amb l’orgull i l’honor que suposa esdevenir la
primera alcaldessa de Vilassar.
Vull aprofitar aquestes pàgines per dirigir-me a tots vosaltres per
traslladar-vos la il·lusió, l’empenta i les ganes amb les que iniciem
aquest nou cicle.
Aquest nou equip som gent com vosaltres, gent de Vilassar amb vocació
de servei públic, voluntat de treball i que estimem el nostre poble.
És clar que som l’Alcadessa, les/els tinents d’alcalde i les/els regidors/es,

Segueix-nos a les xarxes socials!

però per damunt de tot som la Carola, la Carme, en Sergi, en Benet i la
Mireia que volem iniciar aquesta nova legislatura amb la mà estesa i el
propòsit ferm que els vilassarencs i vilassarenques us sentiu representats
i escoltats. Volem fomentar la participació i els diàleg per fer que aquest
Ajuntament sigui de tothom.
Esperem que vulgueu acompanyar-nos en aquest propòsit i que ens en
sortim amb nota. Vilassar s’ho val i entre tots i totes el farem millor.
Carola Llauró i Sastre
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DIVENDRES

ARA Vilassar guanya les
eleccions municipals del 26M

Carola Llauró és investida
alcaldessa de Vilassar

ARA Vilassar, amb 5 regidors i un 34,56 % dels vots,
va guanyar les eleccions municipals del passat 26 de
maig a Vilassar. La segona força, JxCAT, va obtenir 4
regidors, la CUP 2 i el PSC 2. Aquests resultats van
fer que ni el PP ni C’s obtinguessin representació al
consistori en aquests comicis, que es van tancar amb
una participació del 67,27 %.
Tot i perdre dos regidors, ARA va obtenir el 34,56 %
dels vots (1.616) i va aconseguir 5 regidors. El segon
lloc el va ocupar JxCAT amb 4 regidors i el 24,89
% dels vots (1.164). La CUP es va mantenir com la
tercera força al consistori amb el 15,23 % dels vots
i continua amb els dos regidors que ja tenia. El PSC
va passar de cinquena a quarta força amb el 12,23 %
dels vots (572) i passa de tenir 1 regidor a tenir-ne 2.
Pel que fa al PP, va perdre l’únic regidor que tenia a
l’ajuntament, i C’s, que es presentava per primer cop
a Vilassar, no va obtenir representació.

Carola Llauró, candidata d’ARA Vilassar, va ser
investida alcaldessa de Vilassar amb el suport dels 5
regidors aconseguits per la seva formació. Llauró inicia
el seu primer mandat al capdavant de l’Ajuntament i
esdevé la primera alcaldessa del municipi.
El passat dissabte 15 de juny, la sala de plens de
l’Ajuntament es va omplir de gom a gom per seguir
el ple d’investidura i la nova composició del consistori
per al proper mandat. L’acte va començar amb la
constitució de la mesa d’edat, formada per Ma.
Àngels Bosch i Laia Quelart, i la presa de possessió del
càrrec per part dels nous regidors i regidores electes:
5 d’ARA Vilassar, 4 de JxCat, 2 de la CUP i 2 del PSC.

La jornada electoral es va tancar amb una participació
del 67,27 %, deu punts per sobre de l’any 2015, en
què va ser del 57,26 %.

Tot seguit, Carola Llauró va ser escollida alcaldessa de
la vila després de rebre a mà alçada els 5 vots del seu
grup. El fins ara alcalde, Xavier Godàs, li va fer a mans
la vara de batlle, formalitzant així el traspàs del càrrec.
La nova alcaldessa va explicar en un emotiu discurs
com entoma aquesta gran responsabilitat al
capdavant del consistori; una responsabilitat que,
tal com va dir, la portarà a treballar amb voluntat
de servei públic, mà estesa, diàleg i participació. Va
destacar amb l’orgull ser la primera alcaldessa que
té el municipi i va tenir unes paraules d’agraïment
per l’exalcalde Xavier Godàs pel suport, l’escalf i la
paciència.
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Nou cartipàs municipal

La Diputació dona suport
tècnic a l’Ajuntament per al
projecte d’adequació de l’hort
comunitari

El ple extraordinari celebrat el passat dijous 4 de juliol
va servir a l’equip de govern per donar a conèixer el
cartipàs municipal per aquest mandat i establir el
règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
dels membres de la corporació.
En aquest sentit, les delegacions de regidories han
quedat distribuïdes de la següent manera:
Carola Llauró
Alcaldessa. Temps complet (100%):
Alcaldia, Organització Municipal i
Cultura.

Carme Terradas
Regidora i primera Tinent d’Alcalde.
Temps parcial (64%): Atenció Social,
Educació, Cicles de Vida i Esports.

Després de dos anys de la seva creació, l’hort
comunitari ja funciona a ple rendiment gràcies al
treball i la dedicació d’una trentena de persones
que s’agrupen sota el paraigües de l’associació La
Badoquera, pendent de formalitzar-se a través d’un
concurs públic. Actualment, l’hort compta amb
trenta parcel·les individuals i una de comunitària, on
tot el que s’hi recull es destina al Banc d’Aliments de
Càritas Vilassar.

Sergi Igual
Regidor i segon Tinent d’Alcalde.
Temps parcial (64%): Hisenda,
Festes, Serveis i Municipalitzacions.

Per continuar adequant l’espai i ampliant-lo en
un futur, la Diputació ha concedit a l’ajuntament
un suport tècnic per a la redacció del Projecte
d’adequació d’espais públics per a horts comunitaris.
Aquest treball permetrà disposar d’una proposta
tècnica de configuració i funcionament d’aquesta
zona verda com a horta comunitària, solidària i
sostenible. La proposta inclou la dotació d’espais
comuns d’emmagatzematge d’eines, serveis públics,
aula de formació i sistema general de rec.

Benet Oliva
Regidor. Temps parcial (68%):
Urbanisme,
Habitatge,
Medi
Ambient, Seguretat Ciutadana i
Comerç, Turisme i Promoció.

Mireia Durany
Regidora. Temps parcial (64%):
Eficiència energètica, Espai Públic
i Mobilitat, Feminisme, Igualtat i
Participació.

Podeu consultar tota la informació d’aquest i de la
resta de Plens a la pàgina web vilassar.cat

05

La fotografia analògica torna
a lluir-se al Revela’T
El passat mes de juny es va celebrar la setena edició
del festival Revela’T. Un esdeveniment que ha tornat
a situar Vilassar en el punt de mira de fotògrafs,
seguidors i aficionats de la fotografia química.

Vian, o la retrospectiva del libanès Ramzi Haidar, que
repassava la seva trajectòria de trenta anys com a
periodista gràfic cobrint conflictes a l’Orient Mitjà.
El certamen es va inaugurar divendres 7 de juny al
teatre La Massa amb la projecció del film “De donde
no se vuelve”, d’Alberto García-Alix. L’artista castellà,
un dels màxims referents europeus de la fotografia
contemporània, va assistir al passi i va fer una xerrada
posterior per a tots els assistents. Durant els 10 dies
que va durar el festival es van fer vistes guiades pels
diferents espais que acollien les 35 exposicions com el
de Cal Garbat, Els Rajolers, L’estrella i el Museu.

Amb set anys de vida, el Revela´T s’ha consolidat com un
referent internacional per als aficionats i professionals
de la fotografia analògica, que han trobat en aquest
festival, gestat al municipi, un punt de trobada i
d´intercanvi d´experiències i coneixements. L’edició
d’aquest 2019 es va centrar al volant del leitmotiv
“Ultimàtum a la Terra” explorant els clarobscurs de
la intervenció humana al nostre planeta. Amb les
diferents exposicions, els organitzadors van voler
reflectir la complexa i intensa relació de la humanitat
amb el planeta com el canvi climàtic, les migracions,
les guerres, les lluites col·lectives...

A banda d’exposicions, xerrades i tallers, el Revela’T
va tenir la seva vessant més lúdica amb els àpats
populars, el Rebela’T de nit amb actuacions en
directe i un espectacle de foc dels Tabalers i Diabòlics
anònims, i les activitats instal·lades al parc de Can
Rafart per al públic familiar.

En aquest sentit, el festival va acollir exposicions,
activitats i tallers oferint l’oportunitat única de
veure originals d’alguns dels més reputats fotògrafs
del segle XX i XXI, així com de talents emergents
d’aquesta disciplina. Entre els noms més destacats hi
figuraven el del francès René Maltête, qui va assistir a
Jacques Tati i va il·lustrar poemes de Brassens o Boris
PORTADA

El darrer cap de setmana l’activitat es va centrar a
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona, amb una
programació de xerrades i debats al voltant de nous
formats, amb especial incidència en el fotollibre.
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Preus de la temporada d’estiu
de la piscina municipal

L’IE Sant Jordi i els Serveis
Socials tanquen un nou
curs del projecte de Serveis
Comunitaris

La piscina municipal ofereix la possibilitat d’adquirir
passis d’estiu o abonaments a preus més assequibles
per facilitar l’accés a l’equipament esportiu durant
aquest estiu.
Passis de 5 i 10 entrades i abonaments d’un, dos i
tres mesos són les opcions que ofereix la piscina a
banda del preu d’entrada puntual.

Per quart any consecutiu, els alumnes de 4t d’ESO
de l’IE Sant Jordi i els Serveis Socials municipals
han portat a terme el projecte social comunitari, a
través del qual els joves i la gent gran han compartit
habilitats i experiències durant el curs. El passat
divendres 21 de juny van posat punt i final al projecte
amb una festa de cloenda al Casinet.
El Casinet va ser, un any més, el punt de trobada per fer
la festa de cloenda del projecte comunitari coordinat
pels Serveis Socials municipals. Els alumnes de 4t
d’ESO de l’IE Sant Jordi van preparar un acte dedicat
als usuaris del Casal de Dia i de l’Hospital de Sant
Pere. Tant els joves com la gent gran van pronunciar
unes paraules plenes d’emotivitat en un acte presidit
per la nova alcaldessa, Carola Llauró, i la que serà
a partir d’ara la responsable de l’àrea de Serveis
Socials, Carme Terrades. A partir de les entrevistes
efectuades i del recull de l’experiència de cadascun
dels participants, han elaborat un curtmetratge que
es va poder veure a la festa i que va emocionar molts
dels usuaris.

La Foto Nadons reuneix una vintena de nens i nenes nascuts el 2018
Una vintena de nadons i les seves famílies es van
trobar dissabte 11 de maig a can Rafart per a la
tradicional Foto Nadons en el marc del Festival
Menuts, una festa dedicada a la petita infància.
Una foto que enguany ha reunit 22 nens i nenes dels
66 nascuts a Vilassar de Dalt durant l´any 2018, i dels
quals 36 van ser nens i 30, nenes. D’entre tots, els
noms de nena més posats han estat Valèria, Maria
Júlia i Ivette i de nen, Marc i Pol.
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Nou èxit de la Fira contra el
càncer de Vilassar de Dalt
el càncer podran tenir accés a la tècnica de tatuatge
oncològic. Va comptar amb la participació de la
tatuadora oncològica Alejandra Ciércoles Martín; la
psicooncòloga de Vilassar Contra el Càncer, Dolors
Vilà; l’emprenedora del projecte Cercles, Meritxell
Monterde; l’assessora de VDDCC, Rosa Maria Pujol, i
la presidenta de l’entitat, Jerònia Sànchez.

La divulgació i la recaptació de fons van ser, un any
més, els pilars de la Fira contra el càncer, que enguany
arribava a la 24a edició. Organitzat per l’Associació
Vilassar de Dalt Contra el Càncer (VDDCC) amb la
col·laboració de més de 300 voluntaris, l’esdeveniment
va concentrar en un cap de setmana xerrades, tallers,
mercat, actuacions i àpats populars, i va posar especial
atenció al càncer de còlon i a noves tècniques com el
tatuatge oncològic.

La divulgació a la taula de la carpa de Ràdio Vilassar de
Dalt va ser el centre del primer dia de la festa. Aquest
any es va posar l’atenció en el càncer colorectal en
una taula rodona moderada per Manel Brun i amb
la participació del Dr. Francesc Salvà Ballabrera,
.
oncòleg; el Dr. Oscar Estrada Ferrer, cirurgià
colorectal; Laura Padró, dietista i nutricionista; i
Imma Morales, infermera del CAP de Vilassar. La
segona taula es va centrar en noves tècniques de
recuperació del càncer de mama com el tatuatge
oncològic, pràctica que permet crear arèoles amb
tinta a les mames mastectomitzades. Aquesta taula
també va servir per presentar el projecte Cercles,
a través del qual les sòcies i socis de Vilassar contra

De nou, les jornades es van apropar als més petits
amb atraccions infantils com els inflables o les
bombolles de sabó gegants.Durant el dissabte,
l´atenció també es va centrar a l’escenari del parc
amb les exhibicions de Qi Gong a càrrec de la
professora Marta Inés Díaz Blanque abans del dinar
popular. A la tarda, va ser el torn per al ball amb les
alumnes de l´Aula de Dansa. La jornada va acabar
amb un sopar popular i la música en directe de Cesc.
Com ja és habitual, la jornada de diumenge la van
protagonitzar el grup Triarios M.G. Vilassar amb les
seves motos Harley Davidson, i la navegació de les
maquetes de vaixells va ser a càrrec dels membres
del Club de Modelisme Naval de Girona. El grup
Tike&Nila Bollywood va tancar les jornades amb una
exhibició de ball.
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19.00 h Audició de Sardanes amb la Cobla Premià
Jardins Anton Feliu
19.30 h Inici de la nostra Festa Major
Plaça de la Vila
21.00 h Anem a tancar!
En acabar la cercavila, a L’Estrella
21.30 h Pregó a càrrec de Joan Artigas
Pregonet de Festa Major a càrrec de Laia Martí
Plaça de la Vila
22.00 h Pa amb tomàquet
Plaça de la Vila
23.30 h Ball de nit amb Ruc’N’Roll
Plaça de la Vila
1.30 h Sessió amb DJ’s
Plaça de la Vila

Programa
d’actes
DIVENDRES 23 D’AGOST
17.30 h Hora del conte: La fortuna de la gallina
Biblioteca Can Manyer
Geganit
21.00 h Sopar popular a la fresca
Plaça de la Vila
22.30 h Cercavila esbojarrada
Pels carrers del poble
Tot seguit, Nit de gresca
Acabem la nit amb la música de DJ Eduard Hernández

DILLUNS 26 D’AGOST
11.00 h Taller de circ
Carrer Àngel Guimerà entre la Plaça de la Vila i el carrer
Mestra Viladrosa
12.00 h Concurs d’arrossos de Festa Major
Plaça de la Vila
19.00 h Activitat per a adults Des Brossa’m
Biblioteca Can Manyer
18.30 h Activitat infantil Gots de talent
L’Estrella
20.30 h Sardinada popular
Plaça de la Vila
21.30 h Havaneres i rom cremat
Plaça de la Vila
22.15 h Correfoc adult
Des de la Plaça de la Tela

DISSABTE 24 D’AGOST
10.30 h Rebombaigua! Cercavila de rebombori + aigua!
Sortida des de la Plaça del teatre
12.00 h Exposició Ossos: un viatge a l’època medieval
de la mà de l’antropologia física
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
19.00 h Arribada dels convidats
Plaça de la Vila
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AGENDA

DIUMENGE 25 D’AGOST
11.30 h Ofici solemne en honor dels Sants Genís,
patrons de la parròquia
Església Parroquial
Tot seguit, Inauguració del plafó informatiu de
l’antiga església gòtica que celebra 500 anys
Per acabar, refresc al pati i baixos de la rectoria i
visita als espais d’exposició permanent i l’arxiu
11.00 h Matinal gegantera
Jocs gegants
Plaça de la Vila
12.30 h Concert-vermut
Plaça de la Vila
13 h Brindis de Festa Major
Plaça de la Vila
13.15 h Ball del 20 anys dels gegants nous
Plaça de la Vila
13.30 h Comiat dels convidats
Plaça de la Vila
18.00 h Sindriada
Carrer del Casal
21.00 h Tastet d’estiu
Plaça de la Vila
Celebració dels 20 anys de la colla infantil de
Diabòlics anònims
22.15 h Correfoc infantil de Festa Major
Des de la placeta Barberà
22.30 h Concert amb The Covers Band
Plaça de la Vila

Com ser polític o treballar en política

ESCRITS POLÍTICS

Els últims esdeveniments ens han fet plantejar aquesta disjuntiva i encara que es persisteixi a afirmar que es busca
servir millor al ciutadà, el que sembla que s’aspira és a ocupar un lloc de treball, quan la política hauria de comportar
una gran dosi d’altruisme.
Una alta retribució fa la bona gestió d’un polític o una bona gestió fa al bon polític...
És descoratjador constatar que estar en un càrrec polític pugui esdevenir un lloc de treball. Estrènyer els comptes
per un augment de retribucions no casa molt amb un model de redistribució equitatiu tan necessari en la situació
econòmica del consistori, que encara no hem acabat de superar.
Entenem l’autèntica política el viure per a la política al contrari que viure de la política.
Socialistes Vilassar de Dalt

Comuniquem d’una vegada, o què...?
Fa poc, un vilassarenc es lamentava a la xarxa social que l’emissora municipal -Ràdio Vilassar de Dalt- patia una grip
des de feia temps. Una forma poètica de dir una gran veritat: que la ràdio del poble fa massa temps que ni hi és ni
se l’espera... lamentablement.
Volem pensar que aquest nou mandat es regirà pel diàleg entre equip de govern i oposició, tenint com té Ara Vilassar
ben poques opcions reals de tirar endavant iniciatives sense dialogar.
Però el cert és que encetem el mandat amb un dels dos mitjans de comunicació municipal, la ràdio, gairebé en
silenci. Almenys pel que fa a programes de producció pròpia. Perquè emetre música i algun programa cedit per
altres emissores municipals creiem que, des del punt de vista d’una política comunicativa correcta, és el mateix
que estar en silenci. Per això, des de la CUP pensem que és essencial tornar a posar en marxa aquest altaveu
del poble. Cal fomentar el debat i la participació al poble i, ara com ara, no hi ha un mitjà de referència. Ens sembla
preocupant per a un municipi de més de 9.000 habitants...
Estem fermament convençudes que bona part de l’essència democràtica de l’Ajuntament -i del poble- passa per
tenir uns mitjans de comunicació municipals independents i de qualitat. Per això, com explicàvem amb detall al
nostre programa electoral, per a nosaltres també és essencial que l’Ajuntament faci possible aquest mandat un diari
digital o un portal de notícies que expliqui l’actualitat vilassarenca amb transparència. És a dir: sense filtres polítics,
pressions partidistes o estretors ideològiques. És a dir: independent.
Cal, però, que hi hagi una voluntat real per part d’Ara Vilassar d’invertir en personal i en les mínimes necessitats
tècniques. Des de la CUP podem dir que la limitació no hauria de ser econòmica perquè quan demanem un mitjà
local digne no parlem, ni de bon tros, de grans xifres. Si hi ha un “no” (o, de nou, un silenci), la raó serà purament
política. Però estem segures que això no succeirà... oi que no?
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GRÀCIES... MOLTES GRÀCIES...
Hola a tot@s... Primer de tot, volem donar les gràcies a la gent de Vilassar, que ha entès que no es bo tenir majories
absolutes i ha votat un canvi per trencar aquesta dinàmica. També a la gent que ens ha fet confiança, que ens ha
donat el seu vot i el seu escalf tant al nostre grup com al nostre President Puigdemont a Europa...
Vilassar necessita canviar la manera de fer les coses, això vol dir treballar perquè les vilassarenques i els vilassarencs
participin en el model i en la organització del nostre poble d’una manera voluntària i en positiu,... entenem que la
societat civil ha de ser el cor de Vilassar i la gent que estem a l’Ajuntament hem de saber fer funcionar el dia a dia
d’aquesta realitat... Però això, no es pot aconseguir a qualsevol preu, cal canviar la mentalitat dels polítics locals amb
la senzilles de creure primer amb les persones i no pas en fer de la política una professió.
El nostre objectiu és senzill, aconseguir que la gent tingui una qualitat de vida acceptable i ho hem d’aconseguir
mitjançà una sostenibilitat econòmica i administrativa que ens permeti gestionar els recursos del municipi per
equilibrar les necessitats bàsiques d’habitatge, de treball i de serveis que ens calen, i això ho hem de fer junts...
perquè ens dona més força per aconseguir aquest poble millor que volem... Junts per Vilassar és un compromís
de gent independent de Vilassar, transversal i independentista, amb ganes de fer poble, de seguir el mandat de l’1
d’octubre i el lideratge del nostre President a l’exili sense etiquetes ni colors... i amb la vocació de treballar pel nostre
poble i pel nostre país,... des de la base i des dels Ajuntaments... així us ho hem explicat en el nostre full de ruta...
i és el compromís que portarem a terme aquests quatre anys. Treballarem perquè el canvi sigui possible i puguem
construir el Vilassar de futur que totes i tots volem i ens mereixem..., i pel nostre país, amb pas ferm mantindrem
viu l’anhel i el clam de llibertat nacional, construint la República catalana des dels ajuntaments, on no hi hagi ni
represaliats, ni exiliats, ni presos polítics...
Fins aviat... JUNTS PER VILASSAR: Joan Alfons Cusidó i Macià. cusidomja@vilassardedalt.cat Ruth Ufano Adell
ufanoar@vilassardedalt.cat Laia Quelart López quelartll@vilassardedalt.cat Xavier Garrigós Roca garrigosrx@
vilassardedalt.cat

L’equip de govern d’ARA Vilassar iniciem la legislatura 2019-2023 amb molts reptes i moltes ganes de tirar-los
endavant. Som un equip renovat amb un full de ruta que té com a objectiu fonamental un Vilassar viu, per viure’l i
per viure-hi.
La voluntat i la possibilitat de tirar endavant aquests objectius s’han de començar a fer visibles en els primers 100
dies que popularment s’estableixen com a “ període de gràcia”, un període en el qual qui assumeix les tasques
de govern ha d’assimilar les seves funcions, adaptar-se i presentar unes línies de d’actuació que marcaran el seu
mandat.
Des d’aquest govern entomem el repte i ja us avancem un tast d’algunes actuacions que veureu en aquest 100
primers dies de mandat: veureu que iniciem obres de millora dels vestidors del pavelló municipal i obres de millora
de les instal·lacions del camp de futbol de Vallmorena, veureu un nou camió de la brossa més petit i manejable,
adequat als nostres carrers, veureu que implantem mesures per a una millor atenció a la ciutadania i del servei
de seguretat ciutadana, veureu que posem en marxa nous acords amb els pobles veïns per a optimitzar recursos,
comprovareu com tenim cura del nostre patrimoni històric com la necròpoli de les pistes d’atletisme, veureu com
seguim buscant recursos i subvencions per a invertit en els nostres equipaments municipals.
I tot plegat havent assolit els requisits de normalitat de l’endeutament financer que ha estat una llosa important per
a Vilassar però que ja podem considerat superat.
Comencem. Comencem amb empenta, moltes ganes i un equip amb cares noves i també experiència de govern.
Comencem amb aquests 100 dies, però en venen molts més. I comencem amb actuacions concretes que podreu
comprovar, però en venen moltes més.

* Els escrits polítics no passen pel Servei de correcció
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#VilassariTu a Instagram
@annagodas73

Foc, festa i tradició a la revetlla de Sant Joan a
Vilassar

@carlesleal1

L’arribada de la Flama del Canigó va donar el tret d’inici a la revetlla de Sant Joan
a Vilassar el passat divendres 23 de juny al vespre. Una nit que va continuar amb
l’encesa de la gran foguera i un sopar popular a càrrec dels Timbalers i els Diabòlics
Anònims.
Amb la Flama comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada
al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla
catalana. De la mà del CE Fondistes de Vilassar i del CE Sensacions la flama, vinguda
des del cim del Canigó, va arribar a l’ermita de Sant Sebastià, on l’esperava una
comitiva encapçalada pels regidors Benet Oliva i Carme Terradas. Amb l’encesa de
torxes va començar la marxa fins al parc de can Rafart, on es va fer la lectura del
manifest, enguany pronunciat per Carme Llongueras.
Tot seguit, es va donar pas a l’encesa popular de la foguera petita preparada per a
la celebració. La foguera més gran es va encendre un cop es va fer fosc, per copsar
l’espectacularitat de la seva presència.

@josepmcorbella

La nit va continuar amb el sopar de brasa servit pels Timbalers Anònims i música en
directe del grup Sweet Rock i Dj Celma fins a ben entrada la matinada.
@patricbarber

