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Aquest any 2022, amb precaució i tenint en tot
moment un ull posat en la situació pandèmica, ja
podem tirar endavant la Festa Major dels Sants
Màrtirs amb certa normalitat i, per damunt de
tot, amb l’alegria i la il·lusió de sempre!

Carola Llauró i Sastre
Salutació de l’Alcaldessa
Vilassarenques i vilassarencs,

Tal i com és sabut, els canvis de temps primaverals
ens anuncien l’arribada de la Festa Major dels
Sants Màrtirs.
Tal i com ha estat en els darrers anys, la Festa
Major s’adapta al moment i a les circumstàncies
en què vivim. Enguany sortim (ara sí, segur!)
de la pandèmia que l’any 2020 ens va obligar
a tancar-nos a casa i fer una Festa Major
confinada, i l’any 2021, a una Festa Major plena
de canvis i d’adaptacions a una situació molt
variable i incerta.

Fem-nos fortes en les nostres arrels i les
nostres tradicions i gaudim com a comunitat
de la celebració de la Festa Major. La regidoria
de Festes, la Comissió de Festes, les entitats
vilassarenques i les persones voluntàries que
fan possible que any rere any puguem celebrar
la Festa Major ens tenen un munt d’activitats
preparades amb tota la il·lusió i la voluntat que
tothom s’hi senti cridat a participar.
Gaudim, compartim i celebrem la Festa Major
mostrant el Vilassar que som: un poble viu i
actiu, un poble obert i acollidor, orgullós de les
seves tradicions que sap adaptar als temps
actuals.
Espero veure-us a totes i tots pel poble aquests
dies.
Bona Festa Major. Visca els Sants Màrtirs!
Visca Vilassar!

dona vida als municipis. També cal expressar
un agraïment molt especial a tota la gent de
la Comissió de Festes i als tècnics de Cultura i
Festes, per la feina feta i per l’aportació d’idees
en moments en què tot havia de ser diferent.

Sergi Igual Molina

Salutació del Regidor de Festes
Arriba la Festa Major dels Sants Màrtirs!!! De
nou, identitat, tradició, cultura, divertiment i
retrobaments, després de dos anys molt difícils.
Ja ens toca!!!

Ara és moment d’agraïments, perquè en
aquests dos anys moltes persones han treballat
de forma discreta, sense fer “soroll”, però
amb molta determinació perquè, malgrat les
circumstàncies, la festa es mantingués viva, en
el format i espais possibles. Amb circumstàncies
canviants (de vegades un dia era una cosa i
a l’endemà n’era una altra), la nostra Brigada
sempre ha estat a punt, muntant i desmuntant,
al servei de la gent. Les entitats vilassarenques
han mantingut la seva activitat, i això és el que

Sembla ser que deixem enrere tot això, i hem
programat una festa dels Sants Màrtirs que ja
no és de “transició”. Tornarem a tenir el Vilabars,
els Gegants, els Diables, les Caramelles, el Grup
Sardanista, la Confraria dels Sants Màrtirs, el
Casal, La Massa, l’Esplai, el Casinet, el Museu,
la Biblioteca i el CEV Vilassar, entre d’altres.
Les entitats ocuparan bona part dels espais de
la festa juntament amb activitats per als més
petits i concerts per a totes les edats, amb
grups d’àmbit nacional i també local – perquè
els músics locals han de tenir el seu espai a
la nostra festa. Obeses, Joan Garriga i Wassa
compartiran cartell amb els artistes locals
Quimi i Carme i Sinergia i, com ja és tradició,
amb Dj’s vilassarencs.
Des de la Comissió de Festes i les regidories de
Cultura i de Festes us desitgem que gaudiu de
la festa.

VISCA LA FESTA MAJOR
DELS SANTS MÀRTIRS!!!

DIUMENGE 24

DISSABTE 23
Diada
de Sant
Jordi
Tot el dia a la Plaça de la Vila
Parades de llibres i roses.
Lliurament dels
premis XXXVIII
Concurs Literari
Sant Jordi
11 h. A la Biblioteca
Lectura del veredicte i entrega de
premis als guanyadors del XXXVIII
Concurs Literari Sant Jordi.

A la sala d’actes de la Biblioteca.
Accés amb invitació.

Despertem a
Salvador Riera
12.30 h. A la
Plaça de la Vila
A les escales de l’església, ens trobem
per despertar a en Salvador Riera.
IX Vilabars
20 h. Des de la Placeta
de Barberà
El Vilabars torna a
arrencar, portant la festa amb el
BirraTruck! Cercavila per diferents
bars i restaurants del poble amb
degustacions de 7 tapes i cerveses,
que acabarà a la Plaça de la Vila on
la festa seguirà amb els Dj’s Willow
Vsound i Petter Huelts.

Recollida de tiquets de 18.30 a 20 h a la
Placeta de Barberà, preu 20 €. Venda anticipada
fins al 18 d’abril a la Botiga Sensacions.
Més informació a www.vilassardedalt.cat
Organitza: Comissió VilaBars

Caramelles
10.15 h. Des del Casal Popular
recorreran diferents indrets
de la Vila fins finalitzar a la
Plaça de la Vila.
Ja sabeu què són les CARAMELLES?
Es tracta d’una tradició que se celebra
a Catalunya des de fa més de 500
anys. Per Pasqua, per festejar tant el
final de la Quaresma com la vinguda
de la Primavera, se surt a cantar pels
carrers amb vestits tradicionals:
amb barretines i caputxes, i cistelles
guarnides amb flors.
Enguany celebrem que fa 50 ANYS
que es va reprendre aquesta tradició, i
cada any hem sortit a cantar més de 40
cantaires.
Organitza: Caramelles

DIJOUS 28
Festa d’obertura dels Sants Màrtirs.
Cercavila i renovació del vot de
poble
18.30 h. Des del parc
de Can Rafart
Cercavila guiada pel capgròs
Salvador Riera, amb els veïns
i estendards del verals del poble i les
comparses de la Festa Major. Itinerari de
la cercavila: Can Rafart, Ptge. del Parc,
Av. Sant Sebastià, C. Ignasi Iglesias,
C. Nou, Mestra Viladrosa, Àngel Guimerà
i Plaça de la Vila.
19.30 h. Plaça
de la Vila
Ball de crida del
capgròs Salvador
Riera a les portes de la Casa de la Vila,
demanant a les autoritats d’anar cap a
l’església per portar les roses, obrir els
Sants Màrtirs i donar inici a la Festa Major.

Seguidament,
al pòrtic de l’església
parroquial:
Salutació del
Sr. Rector a la Sra. Alcaldessa i entrada
de les autoritats, les colles amb els
estendards, els veïns assistents i les
comparses de la Festa Major.
A l’interior
de
l’església:
Ofrena de
les roses i ball dels Gegants davant l’altar
de les relíquies, renovació del vot de
poble a càrrec de la Sra. Alcaldessa, acte
d’obertura dels Sants Màrtirs i cant dels
Goigs mentre branden les campanes per
indicar el començament de la Festa Major.
En acabar, a la
Plaça de la Vila:
Enlairament de
coets i ballada de les
comparses de la Festa Major.

Organitza: Confraria dels Sants Màrtirs

Nit de Food Truks, amb la música
d’en Quimi i la Carme
A partir de les 21 h.
Plaça de la Vila
Vine a sopar a
l’aire lliure i tria el
menjar que més t’agradi a les caravanes
gastronòmiques mentre ens acompanya la
música en viu d’en Quimi i la Carme.

DIVENDRES 29
Ofici solemne en honor dels
Sants Màrtirs
11 h. Església parroquial:
Eucaristia presidida pel Rector
de Vilassar, Mn Antoni Suriol.
Predicarà l’homilia el Rector del
Masnou i Arxipreste de la Cisa Mn Yago
Gallo, concelebraran preveres vinculats

a la nostra parròquia i preveres de les
parròquies de l’arxiprestat. En acabar,
hi haurà la veneració de les relíquies i
el cant dels goigs.

Organitza: Església Parroquial i Confraria dels
Sants Màrtirs

Tómbola del Casal
De 12 a 14 h, cada dia que hi hagi
activitats a plaça. Plaça de la Vila,
19 (Antic local de Can Baylach)
Animeu-vos a provar sort a la tómbola del
Casal! Regal segur amb cada papereta.
Animació infantil
amb els Coloraines
12.30 h. Plaça de
la Vila
La Coloraines Band entenen la festa d’una
manera divertida, animada, amb molt de
ritme i plena de jocs i sorpreses. Amb
aquesta idea, es troben a l’escenari uns
bojos de l’animació i amants de la bona
música, que presenten un viatge musical
amb cançons inèdites i d’estils molt diferents
que de segur faran ballar a grans i petits.
Bingo musical
17 h. Plaça de la Vila
Bingo musical amb
cançons de totes les èpoques per a petits i
grans, per cantar i passar-vos-ho d’allò més
bé. Hi haurà premis i molta música!

Organitza: Club d’Esplai Vilassar de Dalt

Antígona, Teatre al Casal
20 h. Casal Popular
La nostra versió d’Antígona busca
ser una tragèdia contemporània,
amb la utilització de llenguatges escènics
d’aquest segle, com ho són l’ús de la
tecnologia, l’audiovisual o les tècniques
interpretatives i físiques dels últims temps.
A partir dels textos de Sòfocles, Jean
Anouilh, Iannis Ritsos i Salvador Espriu i
dinàmiques de Samuel Becket i Moreno
Bernardi.

Dramatúrgia i direcció: Pau Castillo.

Entrada anticipada 10 € (Socis del casal 8 €),
entrada general taquilla 14 € (socis del casal 12 €)
Altres funcions: 30 d’abril 20 h i 1 de maig 18 h.
Organitza: Casal Popular

Festa a
la Carpa!
23.30 h. Carpa de Can Rafart
Comença la nit a càrrec de Joan Garriga
i el Mariatxi Galàctic. Fundador de
Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú,
presenta una barreja de rumba i cúmbia
amb denominació d’origen vallesana;
acaba de debutar amb el seu nom amb
un àlbum que apunta a clàssic instantani.
A continuació tenim el grup WASA
Corporation amb el seu enèrgic directe
de versions de temes internacionals
i nacionals. Finalitzarem la nit amb Dj
Capri Sessions.

DISSABTE 30
Màgia amb Enric Magoo
11.30 h. Pati del darrere de
La Massa Teatre
Sota l’aparença d’un mag
clàssic vestit amb frac i barret de copa,
Enric Magoo fa un recorregut màgic per
les diferents especialitats existents en el
món de l’il·lusionisme.
Ballada de Sardanes
11.30 h. Pèrgola de Can Rafart
Passem una bona estona
escoltant o ballant la nostra
dansa tradicional amb les Cobles Ciutat
de Girona i La Principal de la Bisbal.
Organitza: Grup Sardanista Vilassar de Dalt

Vermut de Festa Major
12.30 h. Carpa de Can Rafart
Gaudim d’un bon vermut per la
Festa Major dels Sants Màrtirs!

Organitza: Comissió de Festes

Arrossada popular
14 h. Carpa de Can Rafart
Preu de 5€ (del qual 2€ es
destinaran a Càritas Vilassar).
Compra de tiquets a la parada de
Càritas Vilassar. Venda anticipada a
Electrodomèstics i Regals Imma Baylach.
Organitza: Comissió de Festes

Cafè concert amb
La Principal de la Bisbal
16 h. Carpa de Can Rafart
Gaudim de l’espectacle
Cançons de la nostra terra amb
La Principal de la Bisbal i Esther
Buqueras, a ritme de sardana, jota,
havanera, rumba o balada.
Organitza: Grup Sardanista Vilassar de Dalt

Presentació del
llibre En el
ombligo. Diarios
de guerra y paz en
Colombia
17.30 h. Jardinets Anton Feliu
Presentació del llibre dels autors Gala
Rocabert Navarro i Anna-Lina Mattar.
Organitza: Ateneu L’Estrella.

Teatre: Tinc un paper
18.30 h. La Massa Teatre
Una oportunitat única
per veure com es crea un
espectacle des de dins, perquè tots tenim
un paper. Tinc un paper és un espectacle
multidisciplinari en què teatre, música
i pintura comparteixen escenari per
explicar que a les arts escèniques hi ha
molts artistes que hi treballen. Són molts
els oficis creatius que estan al servei d’un
mateix objectiu: que l’espectacle agradi
molt i que sigui un èxit.
Més informació a https://www.lamassateatre.
cat/. Direcció: Martí Torras. Intèrprets: Marc
Parrot (guitarra i veu), Eva Armisén (pintura)
Organitza: La Massa Teatre

Concert del grup
Laboratorio Funk
19.30 h. Concert als Jardinets
Anton Feliu.
Organitza: Ateneu L’Estrella.

Akelarre
Diabòlic
22 h. A la
Plaça de la Vila
Aquesta vegada,
la colla ha decidit fer net. Bevent de
les tradicions més antigues i paganes,
conjurarem a tots els mals haguts i per
haver i els viurem tots junts. Així es
crearà el conjur, la queimada més gran
que s’ha conegut mai fins ara.
No tindrem les eines necessàries per
fer-ho petar tot però les ganes són com
les meigas, de haberlas, haylas.

Colles participants: Diabòlics Anònims de Vilassar
de Dalt, Diables del Vi d’Alella, Peluts de Foc de
Cabrils i Diables d’Horta

Festa a
la Carpa!
22.30 h. Carpa de can Rafart
Concert a càrrec d’Obeses. Després d’un
any i mig apartats dels escenaris, Obeses
inicien una nova gira amb la qual aniran
presentant i desvetllant, periòdicament,
el seu sisè disc d’estudi, L’ai al cor.
A continuació tindrem l’actuació de la
banda local de reggae Sinergia. I per
acabar la nit l’actuació d’un Dj local Porco
Rosso.

DIUMENGE 1
XL Trobada de Gegants
10 h. Parc de Can Rafart
Rebuda de les colles
participants provinents de
diferents indrets del país.

11.45 h. Recorregut: parc de Can Rafart,
Riera de Targa, Ignasi Iglésies, carrer Nou,
Sant Antoni, Sant Genís, Manuel Moreno,
Passatge de la Rosa, Mare de Déu del
Carme i Plaça de la Vila.
13.15 h. Plaça
de la Vila
Ballada final de tots
els gegants
participants a la XL Trobada de Gegants
i lliurament de records.

Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt

Actes centenari CEV
17 h. Camp de futbol de
Vilassar de Dalt
Partit de futbol entre ex
jugadors del CE Vilassar: trobada de
jugadors, membres de la junta i cos
tècnic que han format part d’aquests
100 anys d’història del CEV. Totes i tots
hi esteu convocades i convidades!
Organitza: CEV

Pregària de les Completes,
Processó i Tancament dels
Sants Màrtirs
20 h. Església Parroquial
Solemnes completes dels Sants Màrtirs
durant les quals s’interpretaran els
antiquíssims interludis musicals amb
orgue i orquestra. Durant la pregària
tindrà lloc la processó de les relíquies
amb la comitiva encapçalada pels
Gegants de Vilassar fins a la Placeta de
Barberà i després tornada a la església
on, donada la imminent celebració dels
400 anys de l’arribada dels Sants Màrtirs
a Vilassar, es presentarà la imatge que
s’ha creat per a aquesta celebració.
Més info. a www.vilassardedalt.cat
Organitza: Església Parroquial i Confraria dels
Sants Màrtirs

Correfoc infantil
A les 21.30 h
Els Diablons
Anònims s’han
proposat omplir de fum, foc i molta festa
diferents racons de Vilassar i ho faran
acompanyats de la colla infantil dels
Diables d’Estrac, dels Diablons del Vi

ALTRES ACTES
Concert de Poesia i Roses:
cantada de Sant Jordi de
la Coral Mareny
22 d’abril a les 19 h a la
Biblioteca Can Manyer.
La Coral Mareny ens oferirà una
selecció d’obres de cant coral per
commemorar la Diada de Sant Jordi.
Activitat presencial. Cal inscripció prèvia!
Tel. 937530952 / b.vilassard.cm@diba.cat
Places limitades.

Inauguració
exposició
Re-animar
28 d’abril a les 18.30 h a la Sala
d’Exposicions La Estrella.
Re-animar és un projecte artístic a
partir de deixalles que acosta l’art
contemporani als alumnes a partir de
la creació plàstica, musical i literària.
A partir d’objectes trobats en tres
ambients (muntanya, mar i poble),
els alumnes construeixen, per grups,
obres plàstiques que serveixen
d’inspiració per a la creació de
partitures musicals i microrelats.
L’exposició també restarà oberta el
dissabte 30 d’abril d’11.30 h a 14 h i de
17.30 h a 20 h. A més, del 2 de maig a 6
de maig (ambdós inclosos)
Per a visites concertades contactant amb
la regidoria Educació: domenechps@
vilassardedalt.cat o bé trucant al 937 530 008.
Organitza: Institut Jaume Almera.

d’Alella i la colla infantil de Torrelles del
Llobregat.
Sortida: encreuament carrer Rafael
Riera Prats amb carrer del Pi, c/ del Pi,
c/ Manuel Moreno, c/ Vidal i Barraquer,
c/ Riera Salvet, c/ Murillo, c/ Sant Josep
Oriol, c/ de Can Pons i Final dins els patis
de Can Pons.
Exposició: Natura a
càmera lenta
Horari dies de Festa
Major: de 12 a 14 h. i de 18 a 20 h al Museu
Arxiu Vilassar de Dalt
L’exposició és la 4a mostra de la Societat
Catalana de Fotògrafs de Natura.
Exhibeix fotografies de natura amb el fil
conductor de la llarga exposició de les
imatges, per transmetre que la llum ha actuat
durant un temps creant un efecte concret.

Organitza: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

Exposició: Caramelles
Horari dies de Festa
Major: de 12 a 14 h. i de 18
a 20 h. Museu Arxiu Vilassar de Dalt
Fotografies de 50 Anys de Caramelles
a Vilassar. Recull de fotografies al llarg dels 50
anys que hem cantat Caramelles pels carrers
de Vilassar, en les quals hi han participat més
de 1000 nois i noies del nostre poble.
Organitza: Caramelles Vilassar

Exposició: Dibuixos
desconfinats
Dates: 22, 23, 24, 29,
30/4 i 1/05. Horaris: 12h-14h i 18/h-20h. Sala
d’exposició de la Massa
Inauguració 22 a les 7 de la tarda
Exposició de dibuixos realitzats per grups
de dibuixants (Dibuixem Maresme, Dibuixem
Badalona i Grup d’Sketchers, Dibuixant
Sabadell, USK Girona) durant el temps
de confinament van realitzar dibuixos i
il·lustracions de personal sanitari. L’exposició
en recull una mostra i ret homenatge a la feina
que van fer durant la pandèmia

NORMES DE SEGURETAT PER
PARTICIPAR AL CORREFOC

Per als participants:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons
llargs.
• Portar un capell amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb
un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls, ja que els vidres de les ulleres es poden fer malbé.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les
explosions pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb els dimonis i no obstaculitzar el pas ni
fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels dimonis, especialment en cas
de perill.
• Assabentar-se abans de l’inici de la zona del correfoc i de la via
d’evacuació.
• La participació al correfoc és lliure i cada participant és l’únic responsable
dels seus actes.
Per als veïns i comerços de la zona:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de la zona, especialment de la via
d’evacuació.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels
actors, organitzadors i participants al correfoc.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes als edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons
gruixats.
• Tancar totes les portes i finestres.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc pel perill
• que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.

Agraïment especial a ADF

#NoméssíésSí
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TelÈfoN
EmeRgÈNciEs

Per unA
FesTa LliUre
D’aGreSsiOns

QUÈ Són leS
aGreSsiOns?
Agressions físiques o psicològiques,
exercides sobre una persona per
motius de gènere i/o orientació sexual,
i/o aspecte físic en relació als
estàndards estètics que es produeixen
a l’espai públic i el privat.

VIOLACIÓ VAGINAL,
ANAL O BUCAL
AGRESSIÓ
FÍSICA

#masclistes
#lgtbifòbiques
#xenòfobes

AMANECES O
INTIMIDACIONS
PETONS I ABRAÇADES
NO DESITJADES

QUi leS pOt ExeRciR?
Qualsevol persona assetjadora
que es trobi en el context, no
hi ha un patró exacte de qui
emet una agressió sexista. Es
poden presentar entre
persones conegudes o
desconegudes, entre
companyes o no.

QUè Fer daVanT d’unA
aGreSsió?

TOCAMENTS
NO DESITJATS

Busca algú de confiança o
dirigeix-te als punts de seguretat.

INVASIÓ DE
L'ESPAI PERSONAL

Si presencies alguna agressió,
actua, dona suport i expressa
el teu rebuig.

Policia local: 937539838

MIRADES
INTIMIDATORIES
DIR " FLORETES"
PIROPOS

On AdrEÇaR-mE
Ambulància

BROMES
INSINUANTS

Punt Lila #noméssíéssí

COMENTARIS I
BROMES SEXISTES

CONSELLS PER SORTIR DE FESTA
Menja bé abans de sortir de
festa.
Agafa els diners justos i
deixa les targetes a casa.
Porta roba
adient,
beu aigua
regularment i menja alguna cosa
durant la nit.
Decideix com
tornaràs a casa: a
peu, o amb el cotxe
d’un amic/amiga que no beurà
alcohol.
Si beveu alcohol, feu-ho amb
moderació i no barregeu.
Heu de saber posar-vos un
límit i respectar-lo.

Tingues cura de les
amistats, no deixis
ningú sol. Tingues
informació del que han pres, quan i
en quina quantitat.
Si et trobes malament, avisa
les persones amb qui et
trobis. Si la cosa no millora,
busca els socorristes de La Pau
Serveis Preventius.
Informa’t
sobre els
efectes i
toxicitat de les drogues i l’alcohol.
Recorda:
L’objectiu de sortir de festa és
passar-s’ho bé. No facis res de què
et puguis penedir l’endemà.

FESTA + SOSTENIBLE
Gots reutilitzables: al bar de la Festa Major trobaràs el got de la festa.
Separem bé els residus: a la carpa de la festa hi trobaràs una illa de
contenidors de recollida selectiva (paper, envasos i orgànica). Separa bé les
deixalles!
Localització de WC químics: a la part del lavabo del parc, podeu
trobar 2 cabines i 2 urinaris.
Minimitzem el soroll i el volum de la música per respecte al
descans dels veïns.

LA COMISSIÓ DE FESTES US DESITJA UNA BONA
FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS 2022
Segueix i comparteix tots els actes a les xarxes socials
@vilassardedalt

#SantsMartirs22

Comissió de Festes de Vilassar de Dalt
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El nostre agraïment a la ADF de Vilassar de Dalt i a Fundació Catalonia
Creactiva per l’assessorament en relació als pictogrames
Els símbols pictogràfics utilitzats són propietat del Govern d’Aragó i han
estat creats per Sergio Palao per ARASAAC (http://www.arasaac.org),
que distribueixen sota Llicència Creative Commons BY-NC-SA .

www.vilassar.cat
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Temporada
hivern/primavera
ABRIL - MAIG 2022

Concert
de Sant
Jordi

Orquestra Simfònica
Sant Cugat

30.04.22 — 18.30 h

Tinc un
paper
Marc Parrot i
Eva Armisén

Teatre / familiar

Música clàssica

24.04.22 — 19 h

Cinema

12.05.22 — 21 h

Cicle Gaudí:
Libertad

14.05.22
— 20 h

20.05.22 — 20 h

El bon
policia
Ricard Farré i
Arnau Puig

28.05.22 —
18.30 h

Jungla

Big Bouncers

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt
T. 937 50 90 90

www.lamassateatre.cat

@lamassateatre

Familiar

Teatre

Robert Poch
en concert

Música

de Clara Roquet

