
Altres activitats:
Divendres 19 d’agost
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES IMPACTES VISUAL
Horari: 19 h - Lloc: Sala de la Massa. Centre de Cultura Vilassarenc
Visites: Dies 20,21,27 i 28 d’agost, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Dies 24,25 i 26 d’agost, de 12 a 14 h.
Descripció: En aquesta ocasió el GFV us presenta una sèrie de treballs basats 
en col·leccions d’imatges, tant en blanc i negre com en color, amb les quals 
pretenem impactar al més profund de les vostres emocions artístiques.
Organitza: Grup Fotogràfic Vilassar de Dalt

Dissabte 20 d’agost
VILABARRAQUES 2016
Horari: 18 h - Lloc: Parc de Can Rafart
Descripció: Enguany hem optat per un format diferent i concentrarem tota l’ac-
tivitat en un sol dia. Des de la una del migdia podreu apropar-vos a Can Rafart 
per gaudir de la festa del reggae-dub i els tallers de circ. Durant tota la tarda un 
ambient reggae i activitats de circ ocuparan el parc, preparant el terreny pels 
concerts de la nit que començaran a les 22 h.
Aquest any, però, tindrem dos escenaris. Un d’ells tindrà tots els ingredients 
clàssics d’unes barraques vilassarenques: El mític grup The Jau+ i els nostrats 
dj’s vilassarencs Two friends i l’indomable Porco Rosso. Sense oblidar-nos del 
nostre convidat masnoví més estimat, en PD Busquets. En aquest escenari 
també tindrem el plaer i l’honor de comptar amb els maresmencs del grup de 
versions Los Ignorantes que prometen bona música i espectacle a parts iguals.
‘L’associació Trakabass posarà música durant tota la nit a l’altre escenari, amb 
diferents dj’s de hardtek i drum & bass, entre d’altres.
Us hi esperem!
Organitza: Vilabarraques

Dissabte 27 d’agost
SHOPPINGNIGHT + CONCERT AMB LA CASITA DEL HUERTO
Horari: Concert a les 23 h. - Lloc: Sorli Emocions.
Obertura del centre en motiu de la ShoppingNight fins les 24 h.
Descripció: Nit de shopping i concert de rumba catalana amb La Casita del 
Huerto. Tindrem un seguit de sorpreses com un còctel de benvinguda, tallers 
especials, maquillatge, promocions i més.
Organitza: Sorli Emocions

Durant els dies de Festa Major
EXPOSICIÓ 100 DE BASQUETBOL A CATALUNYA 
Del pati al parquet
Horari: Dies 25, 26, 27 i 28 d’agost de 2016, de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h
Lloc: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Descripció: En commemoració els 50 anys de la fundació del Club Bàsquet 
Vilassar us convidem a fer un recorregut pel bàsquet a Catalunya, des dels inicis 
com a eina pedagògica a les escoles modernes fins arribar a ser un esport de 
masses. L’exposició contextualitza la història del bàsquet a Catalunya i l’arrela-
ment al teixit esportiu del nostre país.
Organitza: Museu Arxiu de Vilassar – CB Vilassar de Dalt
Col.laboren: Fundació del Bàsquet Català, Fundació Barcelona Olímpica i
Diputació de Barcelona.

PROGRAMA DE FESTES DEL BARRI LA GALBANYA - SANT PERE 2016
Divendres, 2 de setembre
TASTET DE LES MILLORS MIGAS DEL BARRI AMB MÚSICA DISCO
Horari: 21 h - Lloc: Pati de l’IES Jaume Almera
Preu: 2€ a benefici de Cáritas (Hi haurà servei de bar)

Dissabte, 3 de setembre
SOPAR A LA FRESCA I ROM CREMAT
Horari: 21 h - Lloc: pati de l’IES Jaume Almera
Descripció: Pa amb tomàquet, pernil, embotits i coca de crema. Ball fins a la 
matinada amb Latin Swing.
Preu: 6€ (Hi haurà servei de bar)

Diumenge, 4 de setembre
XOCOLATADA I GRAN FESTA INFANTIL AMB JOCS I INFLABLES
Horari: 11 h - Lloc: pati de l’IES Jaume Almera
Descripció: Hi haurà servei de bar
Organitza tota la festa del barri: AAVV la Galbanya – Sant Pere

Diumenge, 4 de setembre 
CAMPIONAT INTERCLUBS DE PETANCA 2016
Horari: 9 h - Lloc: Pista de petanca de Can Rafart
Descripció: Un any més la petanca està present a Vilassar. Club Petanca Vilassar 
de Dalt contra el Pla de l’Avellà de Cabrera de Mar.
Organitza: Club Petanca Vilassar de Dalt

Informació:
NORMES DE SEGURETAT PEL CORREFOC I EL CORREFOC INFANTIL: 

Per als participants:
- Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
- Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un mocador 
 de cotó.
- Protegiu-vos els ulls.
- Porteu el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
- Tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir el soroll de les explosions pirotècniques.
- No demaneu aigua als veïns.
- Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
- No porteu productes pirotècnics particulars. Només es poden utilitzar els preparats pels 

organitzadors. 
- Respecteu les figures de foc, els portadors i els músics.
- Adopteu una actitud correcta amb els diables i no els obstaculitzeu el pas ni els feu caure.
- Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
- Assabenteu-vos, abans de l’inici, del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència 

sanitària.
- En el cas de patir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària.
- En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables.
- No encengueu foc ni fumeu prop de les bosses o contenidors de material pirotècnic.

Per als veïns o comerciants: 
- Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
- Abaixeu els portals metàl·lics o persianes dels edificis que en disposin.
- Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
- Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
- No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc, per la perillositat que 

representa.
- Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
- Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors, organit-

zadors i participants. 

FESTA SOSTENIBLE
D’acord amb el programa d’accions de l’Agenda 21, Vilassar de Dalt promou la minimització 
de residus i una correcta recollida selectiva, amb la voluntat d’aconseguir una gestió més 
sostenible. Durant la Festa Major hi haurà WC químics a la plaça de la vila. 
Gaudim de la festa i mantinguem el poble net. També minimitzarem el soroll i el volum de la 
música per respectar el descans dels veïns.

CONSELLS PER SORTIR DE FESTA
-  Mengeu bé abans de sortir de festa.
- Agafeu els diners justos i deixeu les targetes a casa.
- Porteu roba adient, beveu aigua regularment i mengeu alguna cosa durant la nit.
- Decidiu com tornareu a casa: a peu, o amb el cotxe d’un amic o amiga que no beurà.
- Si beveu alcohol, feu-ho amb moderació i no en barregeu. Heu de saber posar-vos un límit i 

respectar-lo.
- Tingueu cura de les amistats. No deixeu a ningú sol i tingueu informació de què ha pres, 

quan i en quina quantitat.
- Si us trobeu malament aviseu a les persones amb qui us trobeu, si la cosa no millora 

busqueu els socorristes de la Creu Roja.
- Informeu-vos sobre els efectes de les drogues i l’alcohol.

Recordeu: l’objectiu de sortir de festa és passar-s’ho bé. No feu res de què us pugueu 
penedir al matí següent. Recordeu que l’endemà hi ha actes de Festa Major que poden ser 
molt interessants. 

FESTA LLIURE DE SEXISME!
Enguany volem posar el focus en condemnar el sexisme en tots els àmbits, però especial-
ment en els espais d’oci nocturn, com és la Festa Major, uns espais on malauradament 
les actituds sexistes encara hi són massa presents. Com a comunitat no podem ni volem 
permetre que es segueixin donant aquests casos i per això, des de la Festa Major de Vilassar, 
diem NO al sexisme. 

Crèdits:
Cartell: Fran Vázquez · Disseny i impressió: Pànxing Comunicació · Correcció ortogràfica: CPNL

Diumenge, 11 de setembre
MEGADIADA DE CAN SALVET
10 h Cercabarri amb gegants i tabalers Diabòlics
10 h Xocolatada pels més petits, tot seguit inflables, taller d’estampació, maqui-
llatge, xapes, collaters (vine i estampa’t el mocador de la festa) 
Durant tot el matí trenet infantil
11 h Conte infantil En Busca del ArcoIris d’Alicia Garcia Garcia 
12 h Photocall de Bollywood (Fes-te una foto)
13 h Exhibició Chudiyan Kids acompanyades de Nila Utpala i Tike Bollywood by 
Nyriyah Nuni 
17 h Continua la Megadiada 
18 h Espectacle de Titelles (Hansel i Gretel i la Caseta de Xocolata) 

Comerços Col·laboradors de la Festa: Forn Cros, El Flequer, Bar Dolen, Bar 
Restaurant El Racó, Bar Cafè Cafè, Dolçaina, Condis Supermercats, Carnisseria 
Bertran, Peixateria Guinot, Xurreria Mentxu.

LA COMISSIÓ DE FESTES US DESITJA UNA BONA
FESTA MAJOR DELS SANTS GENÍS 2016

Segueix i comparteix tots els actes a les xarxes socials
@vilassardedalt            #SantsGenís16
Comissió de Festes de Vilassar de Dalt

www.vilassar.cat

www.vilassarturisme.cat

CONCURS SANTA LLÚCIA GO!
JOSEP PIFERRER PINTÓ (1826-1897)

Hola!
Sóc el Noi Bayau!

Sortejarem una càmera Instax mini entre tots els participants.

Recuperem el concurs de
Santa Llúcia Gloriosa

amb un nou format.

Consulteu les bases del concurs a la
butlleta adjunta i al web de l’Ajuntament:

www.vilassar.cat



Salutació de l’Alcalde,

Xavier Godàs
Ja som de nou a les portes de la Festa Major dels Sants Genís. A les 
portes de setembre, mes encara paradigmàtic del retorn a la feina. 
La majoria esgotem els darrers dies de vacances.

La Festa Major sempre ens brinda l’oportunitat de retrobar-nos. La 
plaça bull, ocupem els carrers i allarguem les nits. Transitem per l’es-
pai públic, aquesta casa nostra, comuna, fora de les cases pròpies. 
És una idea important aquesta, tant que a Vilassar ens hem començat 
a creure que podem començar a fer de veres un ús diferent de l’espai 
públic de la comunitat. Donem centralitat als vianants, al seu trànsit i 
a la sostenibilitat dels moviments i els esdeveniments populars. Tots 
els canvis viaris que s’han consolidat aquest agost van en aquesta 
línia, i els camins escolars que es posaran en marxa el setembre 
reblen aquest capteniment.

La qualitat de vida d’una població es mesura per diversos indicadors, 
entre d’altres els que confirmen la qualitat de l’espai públic. És ben 
cert que a Vilassar tenim molt marge de millora en aquest sentit, 
molt. Caldrà anar pas a pas per millorar. Però, en tot plegat és es-
sencial que nosaltres protagonitzem un canvi cultural. Vilassar també 
pot ser un lloc idoni per caminar-hi i gaudir-hi. La Festa Major ens 
permet experimentar-ho així. Mantinguem l’experiència. 
 

Gaudiu de la festa amb familiars, amics, coneguts i saludats!

Visca Vilassar!

Visca Catalunya!

 Dimecres 24 d’agost
INICI DE FESTA MAJOR. REPICADA DE CAMPANES.
ENLAIRAMENT DE COETS I CERCAVILA DE GEGANTS
Horari: De 19 a 21 h - Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Església Parroquial de Sant Genís i Colla de Geganters de Vilassar de Dalt.
Recorregut de la cercavila: Passatge del Carme, c / Carme, Riera Salvet, Av. 
Sta. Maria, c/ Pius XII, c/ Murillo, Manuel Moreno, c/ Anselm Clavé, St. Antoni, c/ 
Nou, c/ Mestre Viladrosa, c/ Àngel Guimerà i Plaça de la Vila.

PREGÓ I PREGONET 
Horari: 21.30 h - Lloc: Plaça de la Vila
A càrrec de Josep Maria Altés, Lola Mayolas, Núria Sors i Júlia Rodríguez
Organitza: Comissió de Festes 

PA AMB TOMÀQUET
Horari: 22 h - Lloc: Plaça de la Vila
Preu del tiquet: 4€. Beguda no inclosa.
Organitza: Comissió de Festes

BALL DE NIT AMB LA BANDA DEL DRAC
Horari: 23.15 h - Lloc: Plaça de la Vila

 Dijous 25 d’agost
JOCS GEGANTS
Horari: D’11.30 a 13 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Vine a jugar amb els jocs dels nostres gegants. 
Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt

OFICI SOLEMNE EN HONOR DELS SANTS GENÍS
Horari: 11.30 h - Lloc: Església Parroquial 
Organitza: Parròquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt

VISCA ELS SANTS GENÍS 
CONCERT – VERMUT DE FESTA MAJOR I BRINDIS
Horari: 12.45 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Veniu a gaudir d’un concert de gralla mentre feu el vermut i
celebrem Sants Genís amb un brindis de cava.
Safates amb pica-pica i beguda, 3€
Copa de vidre commemorativa amb cava, 3€
Safata amb pica-pica i copa commemorativa amb cava, 5€
Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt

EL MAPA DELS TRESORS – JOC DE PISTES PER VILASSAR
Horari: 17.30 h - Lloc: Rafart. Plaça de la Tela
Descripció: Sorprenent itinerari ple d’art pels racons més especials de Vilassar. 
Apropa’t a descobrir-ho!
Recorregut: : Inici Parc de Can Rafart i final a la Plaça de la Tela. 
Organitza: Contagiar-T

BROSSART 
Horari: Durant tot el dia (d’11 a 20 h) - Lloc: Plaça del teatre
Descripció: Mostra d’art al mobiliari urbà de Vilassar. BrossArt és una acció 
artística per conscienciar els veïns i veïnes del manteniment del poble.
Els contenidors de Vilassar es tenyiran de colors per convertir-se en objectes 
susceptibles de ser obres d’art.
Organitza: Soem Mac

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA “L’ARQUITECTE DE NOVA YORK”
Rafael Guastavino, l’home que va dibuixar el cel de Manhattan
Horari: 20 h - Lloc: Teatre de la Massa
Entrada gratuïta. 
Organitza: Ajuntament i Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

NIT DE GEGANTS!
SOPAR POPULAR A LA FRESCA 
Horari: 21 h - Lloc: Can Rafart 
Menú: Moje, botifarra i beguda. - Preu: 5€

22.30 h: Espectacle GEGANT
Espectacle teatral amb capgrossos i
ball de gegants que ens descobriran una
història sorprenent. Amb la participació
de gegants i figures convidades.
Organitza: Colla de geganters de Vilassar de Dalt

BALL A LA FRESCA
Horari: 23.00 h - Lloc: Plaça de la Vila
Per començar: En Quarantena.
Seguirem amb una proposta imaginativa: DJ sesion. Amb joves locals. 
Organitza: Comissió de Festes

 Divendres 26 d’agost
REBOMBAIGUA!
Horari: De 10 a 13 h 
Lloc: sortida Plaça del Teatre i finalització a Plaça de la Vila
Descripció: Què és el REBOMBAIGUA? REBOMBORI + AIGUA! Veniu amb olles i 
cassoles per fer molt de soroll i aconseguir que els veïns ens remullin.
Atenció: Si el recorregut passa per davant de casa vostra, carregueu-vos de 
munició (galledes, pistoles d’aigua, globus...) i mulleu tots els participants. No 
pot quedar sec ningú.
A l’arribada a la Plaça de la Vila, inflables d’aigua i bombolles de sabó gegants.
Organitza: Comissió de Festes

SARDANES 
Horari: 18 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Participa a la doble ballada de Festa Major amb
les cobles de Premià i Mediterrània. Us hi esperem.
Organitza: Agrupació Sardanista de Vilassar de Dalt

TASTET D’ESTIU
Horari: 21 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Hi trobaràs una selecció de restaurants i comerços d’alimentació 
de Vilassar. A cada parada podràs tastar un plat diferent i cuinat al moment. El 
tiquet inclou 3 tastets. 
Preu del tiquet: 6€. Beguda no inclosa.
Organitza: Comissió de festes i restaurants i comerços de Vilassar.
Participants: Can Lluís, el Teler, Sushi ro, Atipa’t, Can Jesús, Can Rafart 
Bar-Restaurant, Pastisseria M. Teresa i Adell Fruits

CORREFOC INFANTIL
Horari: 22 h - Lloc: Sortida des de l’Estrella
Descripció: Els Diablons Anònims, colla formada per nens i nenes de 10 a 16 
anys, ens oferiran un any més un correfoc que, seguint les passes dels Diabòlics 
Anònims, omplirà de foc, guspires i diablons esbojarrats els carrers de Vilassar, 
amb l’ajuda dels tabalers i la companyia de la colla infantil dels Diables del Most 
d’Alella.
Recorregut: : Inici a l’Estrella (Passatge de la Rosa amb c/ Mare de Déu del 
Carme), passatge de la Rosa, c/ Anselm Clavé, c/ Mare Àngela Peprera, c/ Riera 
Salvet i final a l’encreuament amb c/ Murillo. 
Organitza: Diabòlics Anònims

BALL DE NIT AMB ORQUESTRA KRATER
Horari: 23.15 h - Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Comissió de festes.

 Dissabte 27 d’agost
ESMORZAR EN COLORS
Horari: 10 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Matí de colors i creativitat. Vine a gaudir d’un esmorzar a base de 
fruita i xocolata per agafar forces i pintar els carrers de Vilassar.
Organitza: Comissió de Festes

PINTA EL CARRER
Horari: 10.30 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Decorem el terra dels carrers
del poble amb dibuixos.
Treu l’artista que portes dins.
Organitza: Comissió de Festes

ANIMACIÓ INFANTIL
AMB L’ESPLAI DE VILASSAR
Horari: 12 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Gaudirem d’un matí d’animació 
amb les cançons més conegudes dels nostres infants.
Organitza: Comissió de Festes

ACTE DE RECONEIXEMENT I DE COMIAT DE LA COMUNITAT RELIGIOSA DE
MISSIONERES FILLES DEL COR DE MARIA DE L’HOSPITAL DE SANT PERE
Horari: a les 12 h: missa d’agraïment - A les 13 h: acte de reconeixement. 
Lloc: Hospital de Sant Pere.
Descripció: Vilassar de Dalt vol agrair a la comunitat de religioses Missioneres 
Filles del Cor de Maria la feina feta, durant 68 anys, a l’Hospital de Sant Pere. 
Tothom hi és convidat. 

SINDRIADA
Horari: 18.30 h - Lloc: Carrer del Casal
Descripció: Participa-hi i guanya molts premis. Seràs capaç de ser el més ràpid 
i menjar més talls de síndria?
Organitza: Comissió de Festes

CORREFOC DE FESTA MAJOR
Horari: 22.15 h - Lloc: Sortida des de la Plaça de la Tela
Descripció: La terra i l’infern esdevindran un a Vilassar i, els seus carrers es 
veuran envaïts per un exèrcit de diables i criatures infernals que ompliran de foc, 
guspires, disbauxa i bogeria el nostre poble.

Els Diabòlics Anònims i els tabalers acompanyats dels Diables del vi d’Alella i 
dels Peluts de Foc de Cabrils, ja habituals a Vilassar, seran els encarregats de 
mantenir la ja tradicional festa del foc a Vilassar.
Recorregut: Inici a la Plaça de la Tela, sortim pel c/ Canyamar, c/ Sant Genís, 
Sant Antoni, c/ Nou, c/ Mestre Viladrossa, escales i baixada Llesamí, c/ Quintana 
i final al Parc de Can Rafart.
Organitza: Dibòlics Anònims

NIT DE MÚSICA PER A TOTHOM
Horari: 22.30 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Començarem amb els temes més tradicionals i acabarem amb 
la música que sona a les discoteques amb una sessió de Dj’s, entre els quals 
2FRIENDS i DJ Hochi (resident de Clap). 
Organitza: Comissió de Festes

 Diumenge 28 d’agost
TEATRE MÒBIL AMB L’ESPECTACLE XARIVARI
Horari: 10.00 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Espectacle amb moltes històries per
descobrir. Vine a riure i a gaudir de l’originalitat de
dos pallassos que no ens deixaran indiferents.
Organitza: Comissió de festes

CONCURS D’ARROSSOS DE FESTA MAJOR
Horari: 12.00 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: T’agrada cuinar? Vine a participar al primer concurs d’arrossos
de Festa Major. Hi haurà premis i molt bon rotllo. No t’ho perdis.
Organitza: Comissió de Festes
Podeu llegir les bases del concurs al web de l’Ajuntament: 
www.vilassardedalt.org

CINEMA JUVENIL A LA PISCINA!
Horari: 21.00 h - Lloc: SEM Can Banús – Piscina municipal
Descripció: Vine a veure la pel·lícula: Ciudades de papel mentre gaudeixes d’un 
bany nocturn a la piscina municipal. T’ho perdràs? 
Preu de l’entrada: 2€ - Organitza: Servei de joventut de Vilassar de Dalt

SARDINADA POPULAR 
Horari: 20.30 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Acomiadem la Festa Major amb la ja tradicional sardinada.
Preu del tiquet: 3€. Beguda no inclosa. 
Organitza: Comissió de Festes

HAVANERES I ROM CREMAT
Horari: 21.30 h - Lloc: Plaça de la Vila
Descripció: Nit d’havaneres amb el grup Barcarola. A continuació rom cremat 
per acomiadar la Festa Major dels Sants Genís. 
Organitza: Comissió de festes

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE SANTA LLÚCIA GO!
Horari: Durant la cantada d’havaneres
Descripció: D’entre tots els participants al concurs sortejarem una càmera 
Instax mini! Animeu-vos a participar. Podeu trobar les bases en l’apartat del 
concurs del programa i en la butlleta adjunta! També al web: www.vilassar.cat
Organitza: Comissió de festes

Salutació del regidor de Cultura i Festes,

Pau Morales
Tornem de l’aturada estiuenca i, com cada any, a Vilassar celebrem 
una Festa Major que serveix de retrobada. Joves, petits i grans sortim 
al carrer i gaudim d’uns dies d’alegria, festa i cultura popular que ens 
ajuden a agafar energia abans de començar un nou curs.

Les Festes Majors poden ser aplaudides o criticades, i els que n’es-
tem al capdavant durant un temps en som plenament conscients i 
ho assumim. Però, el que vull posar de relleu és que siguin, també, 
reconegudes. Darrere cada Festa Major hi ha centenars de persones 
que la fan possible. Des del voluntari que dóna un cop de mà a un 
acte fins la incansable Comissió de Festes, passant per totes i cada 
una de les entitats que ens ofereixen el privilegi vilassarenc de ser 
d’un poble ple de vida. 

Ara que començarà la Festa Major, s’ha d’agrair i reconèixer tota 
aquesta feinada i compromís que dura els 12 mesos de l’any, i dóna 
resultat aquests dies. Les festes són del poble en la mesura que és 
el propi poble que les modela al seu gust i possibilitats. Us animo 
a gaudir de la festa, però sobretot a viure-la des de dins i a fer-la 
realitat.

Visca Vilassar i visca Catalunya lliure!


