
Del 13 al 28 De juliol

SaNTa eulÀlia De RoNÇaNa 2019

SeR.CaT



Els actes de Festa Major seran gratuïts (excepte alguns dels àpats populars). La Regidoria de Festes es reserva 
el dret de modificar qualsevol acte, si es donen les circumstàncies de força major que ho exigeixen. Durant les 
proves, qui assumeixen la responsabilitat de la participació dels infants, són els pares i/o tutors legals.

TRENET DE FESTA MAJOR

Durant els dies 25, 26, 27 i 28 de juliol, l’Ajuntament de Santa Eulàlia facilitarà el servei 
d’un trenet gratuït que farà parada al CAP, a l’Ajuntament i a la plaça de l’Església, amb 
horari de 17:00h a 00:00h. Deixa el cotxe a casa i puja al tren!

PROGRAMA DE PREVENCIÓ  
DE DROGUES

A l’espai del Xafarranxo, parada informa- 
tiva del Programa de Prevenció de Drogues 
de la Vall del Tenes.

FIRA D’ATRACCIONS 
INFANTILS/JUVENILS

Durant tota la Festa Major hi haurà atrac-
cions infantils, situades a la Carretera de 
Barcelona (barri del Rieral, sota del CAP).

CANAL SET

Canal SET emetrà un resum especial amb 
els actes de cada jornada a partir de 2/4 
de 10 del vespre, el divendres, dissabte i 
diumenge de Festa Major. Diumenge, la 
televisió local emetrà aquesta progra-
mació especial en directe des de la Plaça 
de l’Ajuntament.

ESPAI XAFARRANXO

Servei de bar amb entrepans i begudes, 
on col·laboren les entitats del poble. 
Dijous fins a les 03:45h, divendres i dissab- 
te fins a les 04:45h, i diumenge fins a les 
02:45h.

PUNT LILA I CIVISME

Per gaudir d’una Festa Major respectuosa amb tothom tornarem a comptar amb un punt 
lila a on podreu acudir si necessiteu informació i/o voleu denunciar comportaments 
sexistes. Telèfon de contacte: 673 353 871 

Aconsellem gaudir de la festa fent un consum responsable d’alcohol i participant en 
els espais habilitats per Festa Major. Recordem que queda prohibida la consumició de 
begudes alcohòliques i tota mena de drogues a la via pública i espais oberts. Les infrac-
cions d’aquesta disposició seran sancionades amb multa de 6 a 150€. De la mateixa 
manera, el consum i la venda d’alcohol està totalment prohibida a menors d’edat.

INFORMACIÓ D’INTERÈS



Benvolguts santaeulaliencs 
i santaeulalienques,

Ja ha arribat la Festa Major. La celebració més important del calendari festiu 
de Santa Eulàlia de Ronçana. De totes les festes, aquesta és la que mobilitza 

més persones per a la seva preparació i, especialment, durant els dies  
de la Festa.

Gràcies als Cocos, Colles dels Colors, Comissió de Festes, Brigada, La Taka, 
entitats i Regidoria de Festes. Moltes gràcies per la vostra implicació  

i complicitat amb el nostre poble. Per fer possible que, durant uns dies,  
puguem fer un parèntesi dels problemes i les preocupacions que ens envolten 

a tots.

Un any més les activitats han estat programades per tal que tothom pugui 
trobar el seu espai de participació a la Festa. Aquest model de festa major 
compartida i participada contribueix positivament a refermar la identitat de 

Santa Eulàlia de Ronçana, ja que entre tots hem aconseguit que la gent  
se la faci seva i que, any rere any, la nostra festa major sigui un punt  

de retrobament i d’alegria.

Al programa que teniu a les mans, hi trobareu tot un munt  
d’activitats, gaudiu-ne, perquè aquest és l’objectiu. Per aquest  

motiu com alcalde, us vull convidar a viure intensament 
aquests dies de festa.

Bona Festa Major!

Francesc Bonet Nieto 
Alcalde de Santa Eulàlia 

de Ronçana.



JOCS DELS COLORS

ReGlaMeNT 1. Les proves seran secretes, excepte les que ja han estat explicades als 
caps de colla. 2. Les bases de cada joc seran lliurades als caps de colla, perquè siguin ells qui ho 
comuniquin. 3. Els caps de colla o responsables de cada prova són els ÚNICS autoritzats a parlar 
amb els membres de la Comissió de Colors. 4. Les decisions dels jutges seran inapel·lables. 5. No 
es permetran al·lusions personals o de mal gust. 6. Les colles que incompleixin les normes seran 
penalitzades en la seva puntuació. 7. Demanem fair-play i respecte a la resta de gent.

VeNDa SaMaRReTeS
Enguany les samarretes de Festa Major s’han hagut d’en-
carregar als Caps de Colla abans del 8 de juliol. El preu 
de cada samarreta és de 6 € màniga curta unisex/nens, i 
de 7€ les samarretes de tirants tant de dona com d’home. 

Ja es poden recollir a l’establiment de Contulogo, 
al Passeig Francesc Macià, 23-25.

Dissabte 20
22.00 h PINEDES DEL CASTELLET 

NIT DE K’HORRORS 

Diumenge 21
A TrAvéS DE FACEbook  
I INSTAgrAm INSTabOOK

DImEcRES 24
18.00 h A SANT SImPLE Veu i beu

DIJOUS 25

19.30 h
DE LA DEIXALLErIA 
A L’AJUNTAmENT 
La miLLa

DIvENDRES 26
21:00 h A LA PL. DE L’AJUNTAmENT 

El gRaN mUSIcal

Dissabte 27
11.00 h A PINEDES DEL  

CASTELLET SPlaSH
18.00 h AL PAvELLÓ ESPaRTacOcOS

Diumenge 28
11.00 h A LA FÀbrICA mUlTIJOcS

13.00 h A LA FÀbrICA CaDena 
DE TRUITaTgE

18.30 h A LA PL. DE L’AJUNTAmENT 
en FamÍLia

21.30 h

A LA PL. DE L’AJUNTAmENT 
SOPaR DE gERmaNOR 
DElS cOlORS I  
ENTREga DE PREmIS

CONTACTE AMB LES COLLES

659 004 304 687 475 338 678 783 135 666 099 134

670 016 465 637 435 136 665 338 932 653 943 189



Dissabte 13 
de juliol
FeSTA MAjoR de CAN MARQuÈS 
(Programació a part)

10.00 h Melé de peTANCA

Org.: Associació de Veïns de Can Marquès

Al CiRCuiT peRe duRAN 
(Al Pavelló)

16.00 h a 
17.00 h entrenaments 6 HdV

17.15 h a 
18.00 h

exHibiCió de motos  
infantils pels més petits

18.00 h a 
24.00 h

6 hores de resistència 
en derbi Variant

Org.: Moto Club Ronçana

DIuMENgE 14 
De juliol
PolÍGoN De CaN MaGRe

10.00 h

FeSTa De 
SaNT CRiSTÒFol 
Recorregut pel poble, 
benedicció dels 
vehicles i vermut.

Org.: Retro Car Club Ronçana

PROgRAMA
FESTA 

MAJOR



Dissabte 20 
de juliol
A lA FÀBRiCA

09.00 h a 
14.30 h

Xè aniversari de la 
FiRA del ToMÀQueT 
(Programació a part)

Org.: Consell Comarcal del Vallès oriental 
i Regidoria de Promoció econòmica

10.00 h

Torneig popular de 
TeNNiS TAulA
A partir de 8 anys.  
Inscripcions prèvies a la Taka 
Punt Jove, i el mateix dia fins 
a les 9.30h

Al PARC de SANT SiMPle

22.00 h

Sopar de germanor 
i ball amb 
dueT eSQuiTX
Inscripcions a l’Ajuntament  
(cal portar-se el sopar de casa).

Org.: Associació de Veïns la Serra  
i Ajuntament de Santa eulàlia

APARCAMeNT de PiNedeS 
del CASTelleT

22.00 h Prova de colors 
NIT DE K’HORRORS 

Org.: joc de Colors i Regidoria de Festes

DivenDres19 
de juliol
Al Club Tennis CAn juli

18.00 h a 
20.00 h

Torneig de minitennis, 
jocs i activitats 
dirigides.
Inscripcions prèvies a Can 
Juli. Edat de 7 a 12 anys.

Org.:  Club Tennis i Pàdel Can juli;  
Col·Labora: Regidoria d’Esports.

A sAnT simPle

22.00 h
Prèvies de Festa  
Major: Concert amb  
The TyeTs i dj sendo

Org.: Col·lectiu de joves la Timba



Dimarts 23 
de juliol
Al PARC de CAN FoNT

22.00 h

Cinema en tovallola: 
BoHeMiAN 
RHAPSodY
Porteu repel·lent i estora/
tovallola.

Org.: la Taka Punt jove 

Dimecres 24 
de juliol
A SANT SiMPle

18.00 h
Prova de Colors  
participativa 
Veu i Beu

Org.: Projecte educatiu de Poble Pep i laia 
i Santa eulàlia Camina.

20.30h SoPAR joVe de 
FeSTA MAjoR 

 Org.: la Timba i Punt jove la Taka

Diumenge 21 
de juliol
A lA FÀBRiCA
09.00 h a 
14.30 h iX FiRA del ToMÀQueT

Org.: Regidoria de Promoció econòmica  
i Consell Comarcal del Vallès oriental.

08.00 h a 
13.30 h

Concurs de PinTuRA 
Ràpida a l’oli

Org.: Regidoria de Cultura.

Al CARReR ATZAVARA  
Al costat del Pavelló, entre Vinya i camí de Caldes

11.00 h a 
14.00 h ToBoGAn uRBÀ

Org.: Regidoria de Festes

Al PARC de SAnT SiMPle

16.30 h

XXii Aplec de Sant Simplici
TRoBAdA de  
PunTAiReS  
Seguidament...
BAllS TRAdiCionAlS

Colla Gegantera de Sta. eulàlia, 
Sardanes i Ball de Gitanes 
de Santa eulàlia de Ronçana. 
I en acabar, Missa en honor a Sant Simplici.
Hi haurà servei de barra a càrrec del grup 
SERrefugiats.

A FACeBook i inSTAGRAM
A partir del diumenge 21 de juliol,  
Prova de Colors inSTABook



DiJOUS 25 
de juliol
de lA deiXAlleRiA 
A L’AJUNTAMENT

19.30 h Prova de Colors oberta 
a tothom LA MILLA

Inscripcions a La Taka. Donatiu de 1€ per a 
Oncovallès. No es pot córrer sense dorsal.  
23 i 24 juliol (16-20h),   
25 de juliol (16h- 18:30h).  
+info.: ser.cat 

A lA PlAÇA de L’AJUNTAMENT

20.15 h
prEgó dE fEsTA  
MAJor Seguidament...
HoLY pArTY 

Cal portar protecció pels ulls i mocador.
Org.: Assemblea Jove i punt Jove La Taka.

Seguidament... CoCoAiGuA
Org.: joc de Colors i Regidoria de Festes.

Al XAfArrANXo

21.30 h BoTIfArrAdA 
PoPulAR.

Amb opció vegetariana i Halal.  
Tiquets al Xafarranxo, a partir de les 20h  
de la tarda (4€).

A lA PlAÇA de L’AJUNTAMENT

22.30 h Nit jove de Dj’s locals 
amb DJ DIMO i DJ NAVI’C

Al XAfArrANXo

23.00 h

Concert amb els grups 
RON&PAPAS i 
THE 
GRAMPOHONE  
ALLSTARS BIG BAND 
I per acabar la nit, 
DJ TEDIX

DivenDres 26 
de juliol
A L’ESGLÉSIA
12.00 h MISSA SOLEMNE

A lA FÀBRiCA

13.00 h

HOMENATGE als avis  
i àvies de 90 anys
Seguidament...
DINAR I BALL 
DE FESTA MAJOR 
en honor a la 3a edat.
Inscripcions a l’Ajuntament.

A lA PlAÇA de L’AJUNTAMENT

20.00 h eXHiBiCiÓ de BAll 
de Trackdance

Org.: Trackdance i Regidoria de Festes. 

21.00 h Prova de Colors 
EL GRAN MUSICAL

 Org.:  Joc de Colors i Regidoria de Festes

22.45 h

Espectacle 
“BE DIFFERENT” 
a càrrec de la 
ALWAYs DrinKinG 
MArCHinG BAnD
Seguidament...
Sessió amb la millor música 
dels 80’s, 90’s i actualitat  
amb dj jC VAlVeRde

Al XAFARRANXO

24.00 h

Concerts amb els grups 

sUU i  
LA PLAGA
I per acabar la nit, 
PD PAUsA     



Dissabte 27 
de juliol
A PiNedeS del CASTelleT

11.00 h Prova de Colors  
SPlASH

  Org.: joc de Colors i Regidoria de Festes

A lA PlAÇA de L’ESGLÉSIA

18.30 h
espectacle familiar 
MAG MÀGIA a càrrec 
d’eNRiC MaGOO

20.30 h
TAST de BAllS llATiNS
A càrrec de Cristian Díaz i 
Alba de Dios.

dAVANT del PAVellÓ

18.00 h Prova de Colors  
eSPARTACoCoS

  Org.: joc de Colors i Regidoria de Festes

A lA PlAÇA de L’AJUNTAMENT

20.00 h Concert amb l’orquestra 
La CHatta

23.00 h Ball de Festa Major 
La CHatta

A lA PlAÇA de L’ESGLÉSIA

22.00 h

Actuació dels 
DiabLes i tabaLeRs 
De La VaLL DeL teNes 
i CoRReFoC

Al XAFARRANXo

23.00 h

Concert amb els grups 

CatFOLKiN
i stROMbeRs
I per acabar la nit Dj’s 
aRNaU, Dabeat i  
CRistiaN.PeaZ

Diumenge 28 
de juliol
A lA CAMPiNYA

9.30 h
GRAN MelÉ de 
PeTANCA  
Inscripcions 8:30 h

  Org.: Club Petanca la Campinya

A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
11.00 h MISSA de Festa Major

A L’APARCAMENT DE lA FÀBRiCA

11.00 h Prova de Colors  
MULTIJOCS

13.00 h
Prova de Colors  
CAdeNA 
de TRuiTATGe

  Org.:  joc de Colors i Regidoria de Festes

A lA PlAÇA de L’ESGLÉSIA

18.30 h
espectacle familiar 
ANTIPASTI amb eL Que 
mA QueDA De TeATRe

A lA PlAÇA de L’AJUNTAMENT

18.30 h Prova de Colors  
eN FAMÍliA

21.30 h

SOPAR DE GERMANOR 
DELS COLORS
Seguidament...
ENTREGA DE PREMIS, 
veredicte final del 24è joC 
DELS COLORS 2019 i 
TRACA de final de festa

Al XAFARRANXo

23.00 h
Per acabar la Festa Major 
ALL STARS  
KARAOKe

A la pàgina central trobaràs un programa reduït per arrencar i portar-lo a la butxaca.



ACTIVITATS I ESPECTACLES DESTACATS

Ronçana Comerç Actiu us convida a participar 
d’aquesta experiència gastronòmica local, on 
podreu gaudir d’una exquisita tapa i d’una estrella 
o un refresc que els establiments participants a  
la Ruta del Pintxo us oferiran per només 2,50€. 
Com més pintxos proveu i valoreu, més  
oportunitats tindreu de guanyar algun dels premis 
que es sortejaran, entre ells una Smart TV!

RUTA 
DEL PINTXO Del 12 al 14 i del 19 al 21 de juliol

MISSATgE DEL REgIDOR DE FESTES

Benvingudes i benvinguts un any més a la festa major. Una festa cada cop més propera,  
on el respecte i la concòrdia ens faran gaudir amb amics i família tot donant vida i color 
al poble que tant estimem.

Desitgem que amb aquest programa siguem capaços d’oferir-vos d’una manera simple 
i entenedora la informació necessària per participar de tots els actes, de les proves de 
colors i dels espectacles que podreu gaudir durant els dies de Festa Major així com 
les setmanes anteriors. Al programa hi trobareu un mapa amb els espais de festa, els 
horaris de cada activitat, les normes de les proves, els consells per la seguretat durant  
el correfoc i tota la informació relacionada amb la Festa Major. 

Un any més, a l’espai del Xafarranxo hi tindrem concerts de qualitat i barraques  
liderades pels vostres companys i amics que formen part de les entitats del poble,  
i que treballen per fer-vos passar unes vetllades inoblidables. Aprofito per demanar que 
el consum d’alcohol es faci de manera responsable per tal d’evitar tota mena actituds 
inapropiades i de donar l’exemple adequat als nostres menors. Afegir que per tal de 
gaudir d’una festa lliure de sexismes seguirem amb el Punt Lila, que s’instal·larà al 
costat de la parada del Programa de Prevenció de Drogues.

Per acabar, voldria fer un gran agraïment per la feina als COCO’s i Caps de Colla  
(Comissió de Colors), a les entitats, als tècnics de l’Ajuntament, a la brigada, a protec-
ció civil, a la policia, i a tots els  voluntaris i col·laboradors. 

Desitgem que any rere any aquesta festa sigui la millor! Salut i bon estiu!

Manel imedio, Regidor de Festes



The Gramophone Allstars Big Band és un 
grup que fusiona la música jamaicana dels 
anys seixanta (ska, rocksteady i reggae) 
amb diferents estils de música negra com el 
soul o el jazz, entre d’altres. Tot això passat 
pel potent filtre d’una Big Band de disset 
músics... una descàrrega d’energia positiva 
que no et pots perdre!

Be Different és un espectacle únic i irrepetible. 
Una orquestra de ball comença el concert, 
però de sobte no surt el cantant … 
Què li ha passat? Cal improvisar: el show 
ha de continuar.  
La incertesa s’apropia del moment, però 
atenció a la revolució que està a punt de 
passar: sorpreses, malabars, “bailoteos”, 
participació del públic, humor 
i molta música.

Suu és ja una de les promeses catalanes més 
seguides i escoltades. Després de triomfar a 
les xarxes socials, arriba el seu esperadíssim 
primer disc, on estils com el pop, el reggae, 
el calypso o la rumba es barregen amb una 
força i amb una personalitat inimitables. 
Dóna’t el plaer de descobrir-la.    

THE GRAMOPHONE 
ALLSTARS BIG BAND 

+ Ron&PaPas

ALWAYS DRINKING 
MARCHING BAND 
+ DJ JC ValVerDe

SUU  
+ La PLaga

DijouS 25 de juliol
Lloc: Xafarranxo
Hora: 23 h

DiVeNDReS 26 de juliol 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Hora: 22:45 h

DiVeNDReS 26 de juliol 
Lloc: Xafarranxo
Hora: 24 h



DiSSaBTe 27 de juliol
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 22:00 h

Tots els consells preventius  
per a participants, veïns i comerciants,  
els trobareu a: SER.CAT

CorrefoC dels 
diables de la  
Vall del Tenes 

Amb 
ELS TabaLErS 
dE La VaLL dEL TEnES

Espectacle infantil en constant renovació. 
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. 
La combinació de jocs de mans parlats 
amb jocs musicals i visuals, la participació 
i el bon rotllo són el segell d’aquest fantàstic 
il·lusionista.

La Chatta ha esdevingut en una de les 
orquestres imprescindibles. Amb un repertori 
compost per cançons clàssiques de ball de 
saló, cançons dels discos més mítics i també 
amb el repertori més actual, l’orquestra 
formada per 11 músics fa un repàs a les 
millors cançons interpretant des de 
la Zarzuela, l’Òpera o el Musical,  
passant per la cançó popular catalana. 

Enric Magoo 
“MAG MÀGIA” 

LA 
CHATTA 

DiSSaBTe 27 de juliol 
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 18:30 h

DiSSaBTe 27 de juliol 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Concert: 20 h  I  Ball: 23 h

Espectacle infantil



Espectacle infantil a càrrec de la  
companyia El que ma queda de teatre. 
L’Antipasti és un curiós restaurant de carrer 
de menjar italià, regentat per dos cuiners 
especials: el xef Marcelo Mascarpone i el 
seu ajudant Pepino Pepperoni. Espectacle de 
màgia i circ, tot al ritme de la millor música 
italiana. Sigueu valents i reserveu taula. 
Buon appetito!!!

Si parlem de les millors versions, en format 
karaoke i d’un bon rotllo espectacular, 
parlem d’All-star Karaoke.  
Un espectacle dinàmic i festiu que convida 
al públic a pujar a l’escenari i ser, per uns 
minuts, una estrella del rock o del pop, de la 
rumba o de la cúmbia, o del que vulgui. Ah! 
Fins i tot porten disfresses pels participants 
més atrevits... T’ho perdràs? 

ANTIPASTI

ALL-STAR 
KARAOKE 

DiuMeNGe 28 de juliol
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 18:30 h

DiuMeNGe 28 de juliol 
Lloc: Xafarranxo
Hora: 23 h

Espectacle infantil

Els de Cardona arriben per celebrar els seus 
20 anys. El seu estil barreja l’ska, els ritmes 
llatins, el reggae, el rock i el country per  
aconseguir un so inconfusible i festiu.  
Després de trepitjar escenaris d’arreu 
d’Europa i Llatinoamèrica, aquest 2019 
ens volen presentar un espectacle especial, 
repassant tots els seus grans èxits.

STROMBERS 

+ Catfolkin

DiSSaBTe 27 de juliol 
Lloc: Xafarranxo
Hora: 23 h

















PRoGRaMa ReDuïT FESTA MAJOR 2019



SANTA EULÀLIA 
DE RONÇANA

SANT SIMPLE

PINEDES 
DEL CASTELLET

LA FÀBRICA
FIRA D’ATRACCIONS



PL. DE L’ESGLÉSIA

PL. DE 
L’AJUNTAMENT

XAFARRANXO

PAVELLÓ

PL: PuNT lila
TR: PaRaDa TReNeT
PPD: PRoGRaMa 
De PReVeNCiÓ 
De DRoGueS

PL



DiJOUS 25 

De la DeiXalleRia 
A L’AJUNTAMENT

19.30 h
Prova de colors 
oberta a tothom 
la Milla

a la Pl. De 
L’AJUNTAMENT

20.15 h
PReGÓ De FM
Seguidament...
HolY PaRTY  

al XaFaRRaNXo

21.30 h
BoTiFaRRaDa 
PoPulaR

a la Pl. De 
L’AJUNTAMENT

22.30 h
Dj DiMo 
i DJ NAVI’C

al XaFaRRaNXo

23.00 h
RoN&PaPaS
THe 
GRaMPoHoNe 
allSTaRS BiG BaND  
Dj TeDiX

DivenDreS 26

a la FÀBRiCa

13.00 h
HoMeNaTGe als 
avis i àvies de 90 anys
Seguidament...
DINAR I BALL 
DE FESTA MAJOR 

a la Pl. De 
L’AJUNTAMENT
20.00 h
EXHIBICIÓ 
DE BALL
21.00 h
Prova de Colors
el GRaN 
MuSiCal
22.45 h
“BE DIFFERENT” 
alWaYS 
DRiNKiNG 
MaRCHiNG 
BaND
Seguidament...
DJ JC VALVERDE

al XaFaRRaNXo

24.00 h

Suu
la PlaGa
PD PauSa

DiSSabte 27

a PiNeDeS Del 
CaSTelleT

11.00 h
Prova de Colors  
SPlaSH

a la PlaÇa De 
L’ESGLÉSIA

18.30 h
Espectacle familiar 
MAG MÀGIA 
amb eNRiC 
MaGoo
20:30 h
TAST DE BALLS  
LLATINS

DaVaNT Del 
PaVellÓ

18.00 h
Prova de Colors
eSPaRTaCoCoS

a la Pl. De 
L’AJUNTAMENT

20.00 h i 23:00 h

la CHaTTa
a la PlaÇa  
DE L’ESGLÉSIA
22.00 h Correfoc 
DiaBleS De la 
Vall Del TeNeS

al XaFaRRaNXo

23.00 h
CaTFolKiN 
STRoMBeRS
aRNau, DaBeaT i 
CRiSTiaN.PeaZ

DiUmenge 28 

a la FÀBRiCa

11.00 h
Prova de Colors  
MulTijoCS
13.00 h
Prova de Colors  
CaDeNa 
De TRuiTaTGe

a la PlaÇa  
DE L’ESGLÉSIA

18.30 h
Espectacle familiar 
aNTiPaSTi

a la Pl. De 
L’AJUNTAMENT

18.30 h 
Prova de Colors
eN FaMÍlia

21.30 h SoPaR 
De GeRMaNoR 
i eNTReGa De 
PReMiS joC  
DelS ColoRS

al XaFaRRaNXo

23.00 h

all STaRS 
KaRaoKe

PRoGRaMa ReDuïT 
FESTA MAJOR 
2019
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