Festa Major
2017 Oliana
28, 29, 30, 31 de juliol
1 i 2 d’agost

Salutació
Miquel Sala Muntada
Alcalde d’Oliana

Benvolguts vilatans,
Ja la tenim aquí, un estiu més, arriba la Festa Major d’Oliana. Com és habitual, preparem juntament amb les associacions un programa divers perquè tothom pugui gaudir
d’uns dies de festa, esbarjo i de trobada amb familiars,
amics i convidats.
Enguany, com a novetats i complementant la llarga llista
d’actes que són habituals a la nostra Festa Major, celebrarem el 40è aniversari dels gegants vells, dels quals molts
de nosaltres en guardem un molt bon record. Un altre acte
que incorporem aquest any és la festa de l’aigua en substitució a la festa del foc. Per acabar i sense oblidar els actes en honor a la nostra patrona, durem a terme els actes
d’agermanament amb el poble sard d’Oliena. Ja fa anys
que se’n parla i així ho vam acordar amb el Sindaco -alcalde d’Oliena-, l’il·lustríssim Sr. Martino Salis.
Aprofito l’avinentesa per convidar a tothom a sumar-se a
la festa i a gaudir d’aquests dies on el poble mostra la seva
màxima esplendor. Recordeu que tindrem uns convidats
especials amb els quals farem un intercanvi cultural, gastronòmic i social que obre les portes a la internacionalització del nostre municipi.
Us desitjo, en nom meu i dels regidors de l’Ajuntament
d’Oliana, una molt bona Festa Major.

Visca Oliana i visca Catalunya!
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Programació
DIVENDRES
28 DE JULIOL
18h
Repic de campanes
19.15h
Masterclass d’Aquaerobic
oberta a tothom
Lloc: Piscina municipal
23h
Ball amb el grup Bugatti Tercet
Lloc: Davant del Pavelló Francesc Betriu
Coorganitza: Batokatú #batokatuson7
Continua la festa amb Contraband
Lloc: Pavelló Francesc Betriu
Coorganitza: Batokatú #batokatuson7
A l’acabar Cercavila de l’alba
amb el grup de Grallers d’Oliana

DISSABTE
29 DE JULIOL
10.15h
Partit Benjamins
CE Oliana- Club Esportiu la Seu
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: Club Esportiu Oliana
11.45h
Partit Alevins
CE Oliana- Club Esportiu la Seu
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: Club Esportiu Oliana

15.30h
Concurs de Botifarra
Lloc: Carrer Major
Organitza: Penya Barcelonista d’Oliana
17.30h
XXVII Trobada gegantera i cercavila pels
carrers de la Vila
Lloc: Plaça Mn Albert Vives
Organitza: Geganters i Grallers d’Oliana
21h
Pregó de Festa Major
Lloc: Balcó de l’Ajuntament
23.30h
Ball amb el grup Premium
Lloc: Plaça de la Reguereta
01.30h
Cercavila amb Batokatú
Lloc: Plaça de la Reguereta
02h
Concert del grup de versions Rocktambuls
i a continuació la millor música dels 80 i 90
Lloc: Pavelló Francesc Betriu

DIUMENGE
30 DE JULIOL
10h
Trobada de Puntaires
Lloc: Carrer Nou
Organitza: Puntaires d’Oliana
10h
Trobada de col·lecionistes de plaques de cava
Lloc: Plaça del Lledoner
Organitza: Sr. Jordi Torruella

10h
Inauguració de l’Exposició de Bonsais
Lloc: Plaça de la Reguereta
Organitza: Bonsais d’Oliana
Horari: de 10h a 14h i de 17h a 20h
13h
Vermut Popular
Lloc: Plaça del Lledoner
Col·labora: Associació de Veïns
del Cap del Poble
19h
XVI Pedalada Popular
Lloc: Plaça Mn. Albert Vives
Organitza: ACO
19h
Sardanes amb la cobla Punt Cat
Lloc: Plaça de la Reguereta
19.30h
Presentació de l’equip de futbol Oliana
3a catalana i partit amistós
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: Club Esportiu Oliana
22h
Cantada d’havaneres amb el grup Boira
Hi haurà rom cremat
Lloc: Plaça de la Reguereta
* amb el suport
de l’IEI
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Programació
DILLUNS
31 DE JULIOL
10h
Exposició de Bonsais
Lloc: Plaça de la Reguereta
Organitza: Bonsais d’Oliana
Horari: de 10h a 14h i de 17h a 20h
10h
Concurs de dibuix
Lloc: Plaça del Lledoner
Col·labora: AMPA CEIP Sant Jordi
18.30h
Holi Party
Lloc: Pati de l’Escola
Col·labora: Oliana Jove i Country Oliana
19h
Visita guiada al Pou del gel
19.30h
Festa de l’escuma
Lloc: Pati de l’Escola
Col·labora: Cos de Bombers d’Oliana
19.30h
Partit de futbol veterans
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: Futbol Veterans d’Oliana
21h
Oliana i els seus artistes
Concert de l’Oliana Gospel Grup de l’EMMO
i Concert de Música tradicional per a cobla
Lloc: Plaça de la Reguereta
A la mitja part degustació d’una tisana
ben fresca!

DIMARTS
1 D'AGOST

DIMECRES
2 D'AGOST

10h
Exposició de Bonsais
Lloc: Plaça de la Reguereta
Organitza: Bonsais d’Oliana
Horari d’obertura: de 10h a 14h
i de 17h a 20h

10.30h
Concert a càrrec dels grallers i timbals
d’Oliana
Lloc: Capella de la Mare de Déu
dels Àngels
Organitza: Grup de grallers d’Oliana

16.30h
Baixada pel Carrer Major en tobogan
d’aigua!
Lloc: Carrer Major

11.30h
Solemne Processó des de la capella dels
Àngels fins a l’església parroquial de Sant
Andreu.
Amb l’acompanyament de l’Agrupació
Musical Nostra Senyora del Àngels

19h
Sardanes amb la cobla Punt Cat
Lloc: Plaça de la Reguereta
Col·labora: Sardanistes d’Oliana
21.30h
Sopar i Festa Jove
Lloc: Darrere el Pavelló
Organitza: Oliana Jove

23h
Concert de música tradicional
a càrrec de Pep Lizandra i Elias Porter
Lloc: Plaça de la Reguereta
*Durant tot el dia hi haurà activitats de
l’agermanament. Veure programa a part.

12h
Solemne Eucaristia en honor a la Mare de
Déu, sota l’advocació dels Àngels.
Amb la participació de la Coral
Sant Andreu
Lloc: Església parroquial de Sant Andreu
Finalitzada l’eucaristia, retorn de la imatge a la capella dels Àngels.
20h
Concert de Festa Major amb l’orquestra
Nova Saturno
Lloc: Plaça de la Reguereta
23h
Ball de fi de Festa Major amb l’orquestra
Nova Saturno
Lloc: Plaça de la Reguereta
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Agermanament
Oliana - Oliena
A

questa Festa Major celebrarem
l’agermanament entre Oliana i
el poble sard d’Oliena. Aquest projecte, que va començar fa alguns
anys, entra en una nova etapa amb
l’acte d’agermanament que es durà
a terme aquesta Festa Major.
La coneixença entre ambdues
poblacions comença cap a l’any
1990, quan un jove sard, en Franco, que visitava el Pirineu francès
i Andorra anava de camí cap a
Barcelona i va parar a Cal Massana. Allà hi va veure un cartell que
anunciava un partit de futbol entre
l’Oliana i un altre equip. Va tenir
una bona sorpresa ja que ell venia
d’Oliena i desconeixia l’existència
de la nostra vila. Va demanar el
cartell i se’l va emportar al club de
futbol del seu poble.
A partir d’aquí s’han fet algunes
visites a Sardenya, primer va ser
l’equip de futbol, i anys més tard un
grup de dones d’Oliana van assistir

a una mostra de tradicions que se
celebra cada any a Oliena, on van
mostrar els vestit i danses tradicionals de la nostra cultura.
Oliena és un poble d’interior de l’illa
de Sardenya, on hi viuen uns 10.000
habitants, que viu de l’agriculura i el
turisme, i on les tradicions hi tenen
un pes molt important.
Aquest any de l’agermanament,
que comença amb els actes
d’aquesta Festa Major, i acabarà
l’estiu del 2018 amb la visita a Sardenya d’una delegació del nostre
poble, es fa amb la finalitat d’estrènyer els vincles que uneixen les
dues viles, i així potenciar aquells
aspectes amb els quals puguem
col·laborar.
Us convidem a assistir a les activitats d’aquesta Festa Major per
rebre a la delegació d’Oliena i així
donar a conèixer les nostres tradicions, entorn i gastronomia.

DIMARTS
1 D'AGOST
10h
Passacarrers per recollir els
convidats a les respectives cases
11h
Acte institucional d’agermanament
Amb mostra de cultura popular dels dos
pobles i degustació de productes locals
Lloc: Davant de l’Ajuntament
19h
Sardanes amb la cobla Punt Cat
Lloc: Plaça de la Reguereta
Col·labora: Sardanistes d’Oliana
21.30h
Sopar popular*
Lloc: Plaça de la Reguereta
Us convidem a gaudir d’un sopar
popular de Festa Major
a la plaça de la Reguereta!
*Venda de tiquets a l’oficina de turisme fins dilluns 31 de juliol al matí.
Preu: 7€
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Notes
d'organització
– El sorteig de les llotges es realitzarà el dijous 27 de
juliol, a les 11.30h a l’Ajuntament.
– Queda prohibit aparcar cotxes al carrer Major i al
Casc Antic durant tota la Festa Major. Es tallarà l’accés a la plaça de la Reguereta i als seus voltants els
dies en que aquesta estigui afectada per les activitats
del programa.
– Recordem a tots els olianesos i olianeses que l’Ajuntament disposa d’un servei de Whatsapp, que funciona al llarg de tot l’any, i a través del qual informem de
les activitats que es realitzen a Oliana.
Durant els dies de la Festa Major informarem dels
possibles canvis en els actes. Si encara no disposeu
d’aquest servei, us podeu donar d’alta omplint el formulari que trobareu al web
www.ajuntamentoliana.cat
– Tots els actes són gratuïts. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el programa d’actes. En cas de
pluja les activitats que així ho permetin, es realitzaran
al pavelló.

Festa Holi RECOMANACIONS
– Es recomana posar-se crema hidratant abans i després de la festa per treure’s amb més facilitat la pols
de colors de la pell. També es recomana cobrir-se
els cabells o untar-los amb un oli per a cabells, així
com pintar-se amb esmalt les ungles de les mans i
els peus.
– Portar ulleres de sol o de piscina per protegir els
ulls.
– Portar roba vella, si pot ser de color blanc per a que
ressaltin més els colors.

Festa de l'escuma RECOMANACIONS
– Portar ulleres de piscina i banyador.

Tobogan d'aigua RECOMANACIONS
– Obert a totes les edats.
– Us animem a portar els vostres inflables per lliscar.

Penja la senyera al balcó
Si no en teniu, del 24 al 28 de juliol podeu recollir la
vostra senyera a l’Oficina de Turisme (fins exhaurir
existències).
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A l’Alt Urgell:
me
festes lliures de sexis
Què tenim clar?

– Les bromes sexistes, la insistència, la
gelosia, els insults, les humiliacions, els
tocaments no consentits i l’assetjament
són formes d’agressió sexista.
– Una agressió és un abús de poder d’una
persona sobre una altra: no és un malentès, ni un conflicte.
– Res justifica una agressió: ni l’alcohol, ni
les drogues, ni el vestuari, ni l’hora, ni res.
– No es tolerarà cap tipus d’actitud sexista ni cap forma de violència masclista.
– Lluitar contra la violència masclista és
responsabilitat de tots i totes.

Què volem?
– Festes lliures d’agressions masclistes i
no discriminatòries.
– Espais d’oci i de festa on ens puguem
relacionar de manera lliure i consentida.
– Anar a les festes sense por, segures i
amb confiança.
– Que el carrer, la nit i els espais de festa
siguin un context de llibertat per a tothom.

PAUTES D’ACTUACIÓ
En cas que la demanda
arribi a la barra
Si és la persona interessada:
1. Buscar un lloc tranquil per atendre-la.
2. Escoltar-la, intentar conèixer la situació
i recursos: si té companys a la festa, estat
etílic, com es troba...
3. Recollir la màxima informació sobre el
què ha succeït i sobre el/s agressor/s.

4. Explicar-li les opcions de resposta, saber què vol fer...
Si no és la persona afectada sinó algú extern:
1. Escoltar la situació i veure si cal actuar.
2. Si cal actuar, procedir com en el punt
anterior.

Si detectem una situació
d’assetjament
– Ens apropem a la persona agredida, ens
presentem, i li demanem si necessita ajuda (almenys 2 persones: prioritzem que
l’equip el formin dones o sigui paritari).
– Cuidarem la nostra actitud: cal escoltar,
respectar la seva opinió, desitjos i llibertats. Informar-la que no farem res sense
el seu consentiment i que mantindrem la
confidencialitat.
– Preguntarem a la persona si necessita
un espai de seguretat i/o algun altre tipus
d’assistència, i li oferirem informació sobre els recursos d’atenció especialitzada,
recollits al flyer de la campanya.

En referència als assetjadors
– Dialogar amb calma, fer-li veure tot des
de la perspectiva de l’afectada si no és la
mateixa afectada qui ho vol i/o pot explicar. Intentar fer veure a l’agressor que en
els nostres espais no es toleraran ni permetran aquest tipus d’actituds.
– Si reconeix i reacciona positivament,
s’arriba a acords segons la voluntat de la
persona afectada, a qui li donarem prioritat de decisió i apoderament propi.
– Si reacciona negativament o incrementa
el risc de violència, s’oferirà a la persona assetjada suport en les decisions pròpies i un
espai de seguretat i assistència. Paral·lelament s’avisarà als cossos de seguretat.

En cas d’agressió (física i/o
sexual)

– Truquem de seguida a emergències: 112
– És important que es pugui descriure a la
persona agressora (com va vestida, alçada, alguna característica singular, etc.) i en
la mesura del possible, identificar-lo.
– Mentre arriben emergències, preservarem a la persona agredida, i li facilitarem
un espai de seguretat, confiança i apoderament.
– Cuidarem la nostra actitud: cal escoltar,
respectar la seva opinió, desitjos i llibertat. Informar que no farem res sense el seu
consentiment i que mantindrem la confidencialitat.
– Demanar que l’actuació dels cossos de
seguretat es realitzi amb discreció per evitar la victimització secundària.
– Mentre arriben emergències, i pel que
fa a l’agressor s’intentarà en la mesura
del possible dialogar amb calma, i li farem
saber a l’agressor que aquesta actitud no
es tolerarà ni permetrà i que si no l’atura
haurà de deixar l’espai de festa, valorant
sempre el risc personal de cadascú en la
intervenció.

#NOésNO
#festeslliuresdesexisme

FESTA MAJOR OLIANA '17

Consorci
Segre Rialb
Les festes majors es presenten com una
gran oportunitat perquè els ciutadans fem
quelcom plegats. Units. Avui, és Festa
Major a Oliana, en honor a la Mare de Déu
dels Àngels, i això em permet dirigir-te
unes paraules com a presidenta del Consorci Segre Rialb de manera distingida.
Et vull desitjar, d’entrada, que tinguis una
bona Festa Major, que la gaudeixis i en
conservis un bon record.
La Festes Majors no són només moments de diversió i alegria, sinó que són
moments que conviden al foment de la
construcció cívica dels pobles. Les festes
majors conserven un atribut social molt
potent i que hem de saber valorar. S’hi
aprecia treball col·lectiu, unió, esforç, solidaritat, respecte, agraïment, generositat
i participació. És per això, que és motiu de
satisfacció poder viure-les i veure-les en
aquesta perspectiva.
Felicito i agraeixo l’esforç de totes les persones i les institucions implicades en els
preparatius de les Festes Majors, i a les
quals convido a viure-les i a preservar-les
en els temps.
Cristina Barbens i Casals
Presidenta del Consorci Segre Rialb
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2017
Any gegant a Oliana
Aquest 2017 és un any molt especial per
als olianesos, un any gegant de festes i
celebracions, que tindran com a màxim
exponent el segon centenari de la fira ramadera del poble. Per descomptat, l’Associació de Geganters i Grallers d’Oliana
també hi prendrà part amb una mostra de
balls, enguany amb les colles de Bellvís i
Mataró, totes tres premiades al I Concurs
Nacional de Balls de Gegants. No obstant això, Oliana també té una altra cita
important de celebració i aniversaris, que
aquesta vegada té a veure directament
amb la nostra Associació.
Com bé sabeu, la vila d’Oliana té un total
de 4 gegants i 10 capgrossos. Si bé els
capgrossos i els gegants joves, Junset i
Flor, són d’adquisició més recent, els gegants vells Andreu i Àngels, que duen els
noms dels patrons de la població, es van
fer ja fa una tira d’anys. És més, el jovent
olianès d’avui dia encara no havia ni nascut, perquè aquest 2017 aquesta parella
fa 40 anys! Certament, l’any 1977, amb
el suport econòmic de TAURUS, aquests
gegants es van adquirir a la Casa Ingenio
de Barcelona. Des de 1998 que no surten
d’Oliana, però aquest any, ja que fan un
bon aniversari, faran una excepció, i el dia
3 de desembre visitaran Sant Andreu de
Palomar en una trobada que reunirà pràcticament tots els gegants de motlle que va
fer la Casa Ingenio.

Grup de geganters
i grallers d'Oliana
Però els gegants no són els únics que
compleixen anys, també és l’aniversari
de la colla, que enguany celebra les seves noces de plata. Sí, ho heu llegit bé,
25 anys de grallers, timbalers i ball de
gegants a la nostra vila. Un quart de segle durant el qual han passat per la colla
moltes cares diferents, però totes elles
amb la mateixa motivació: la il·lusió de
divertir-se i de divertir-vos fent música i
ball de gegants. Per celebrar aquests 25
anys, un dels primers passos que ha fet la
colla és afiliar-se a l’Agrupació de Colles
Geganteres de Catalunya, a fi de tenir més
visibilitat dins del món geganter.

Us recordem que tots aquests projectes
només tenen sentit si la colla té força
membres que vinguin a tocar amb nosaltres o a fer ballar els gegants de la vila.
És per això que us animem a apuntar-voshi, grans i petits, és una bona manera de
divertir-se els caps de setmana i de fer
turisme arreu de Catalunya. A més, des
d’aquest any, des del grup hem impulsat
un pla de classes de música i instrument
tradicional gratuïtes per als nostres membres, així que no dubteu en venir a tocar
i ballar amb nosaltres perquè us estem
esperant.

Però això no s’acaba aquí. Aquest projecte, el d’Oliana com a vila gegantera, va
començar amb TAURUS, i és per aquesta
raó que en aquesta ocasió l’empresa ha
decidit ratificar i revalidar la implicació
històrica que sempre ha tingut amb la colla finançant la restauració dels capgrossos de la vila. D’altra banda, intentarem
renovar el nostre uniforme conservant-ne
l’essència i farem una gran trobada gegantera, amb prop de 20 colles vingudes
des de les quatre províncies de Catalunya, sempre amb el suport i la col·laboració constants de l’Ajuntament d’Oliana.
Els gegants vells estrenaran ball propi i
farem un concert de gala el dia de la patrona per culminar aquesta gran festa.

I sense més dilacions,
des de l’Associació de
Geganters i Grallers d’Oliana
sols us volem desitjar
una fantàstica Festa Major!
Visca Oliana i Catalunya!
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Batokatú
Ja tornem a tenir l’estiu aquí i amb ell, la
caloreta i l’olor a la nostra Festa Major.
BatoKatú des dels seus inicis s’ha implicat per a que la FM d’Oliana sigui un Festa
Major de referent a la comarca. Aquest
any, el nostre grup s’hi volca un xic més
organitzant el Divendres com a precedent
a la nostra festa d’aniversari que celebrarem el pròxim 2 de setembre.
Sí, ho heu llegit bé! Aquest any és el nostre 7è aniversari i volem celebrar-lo com
cal amb tota la gent d’Oliana. És per això
que portem tot l’any treballant i realitzant
activitats com l’exitós taller infantil que
vam fer el Diumenge de Pasqua.
Sonset, el nom que hem escollit per al
nostre aniversari, volem que sigui un dia
on pugui disfrutar des del més menut amb
un taller matiner, fins al més gran amb un
vermut amenitzat amb una de les millors
Brassbands del nostre territori. Hem dissenyat un dia ple d’activitats: taller, vermut, rua de percussió, sopar, concerts…i,
alguna que altra sorpresa!
Des d’aquesta pàgina, només ens queda
desitjar-vos una Bona Festa Major i convidar-vos al Sonset, la nostra festa d’aniversari.

Bona Festa Major
i Sonset!
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Bonsaistes
d'Oliana

13a
Exposició de bonsais
Festa Major 2017
Ja han passat dos anys des que es va fer
la 12ª exposició de bonsai de la Festa Major.
El 2015 hi va haver una notable millora
en la nostra exposició. Una millora reconeguda pels comentaris dels nombrosos
visitants locals i d’altres de fora vinguts
expressament per veure l’exposició.
Després d’aquesta parada temporal, ens
havíem plantejat de modificar l’exposició,
passant a fer, durant els anys següents,
unes exposicions temàtiques tipus shojin
/Mames (arbres petits), Penjins (paisatges), o Boscos i altres conjunts. Amb el
programa que hi ha per aquest any, pel
que fa a dies de festa major i a la visita
de l’agermanament amb el poble d’Oliena,
hem cregut oportú d’aplaçar aquest plantejament i fer una exposició com l’anterior, tot limitant els dies d’obertura a tres,
per tal de no fer patir els arbres en un lloc
tancat, i fer coincidir els dies que estarà
obert amb els dies que ens visitaran els
veïns d’Oliena.
Atenent a aquestes premisses, tindrem
oberta l’exposició el diumenge 30, dilluns
31 de juliol i dimarts 1 d’agost, tot esperant que vagi bé a tothom... inclosos als
arbres.

Així doncs, el grup de Bonsaistes d’Oliana,
esperem la vostra visita a la Plaça Reguereta 1 baixos i aprofitem per desitjar-vos
una molt bona Festa Major 2017 i un bon
agermanament amb el poble d’Oliena.

Salutacions,
Bonsaistes d’Oliana
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Grup Excursionista
d'Oliana
Des dels nostres inicis ens hem caracteritzat per promoure el coneixement del
patrimoni natural i cultural de l’entorn
que ens envolta. En el marc de la nostra
activitat, centrada en les excursions mensuals, hem consolidat la caminada Popular ( el primer diumenge de setembre) i la
Cursa dels Nassos.
Seguim donant valor a les activitats més
emblemàtiques del grup, com la Portada
del Pessebre, que aquest any serà a Castell-llebre, i la caminada a Cambrils, i fomentant també la pràctica del senderisme
als més petits amb la caminada a l’Oliva.
També el barranquisme ha començat a
obrir-se camí en l’activitat del GEO, conscients i compromesos amb la diversitat
d’activitats que l’entorn ens ofereix.
Tot recordant els actes commemoratius,
el passat desembre vam celebrar el 30è
aniversari del naixement del GEO. Un
extraordinari arxiu fotogràfic ens va fer
memòria d’aquests anys de germanor on
també es va retre homenatge a tots els
seus membres fundadors. Aquesta empenta i dedicació que ells van tenir és la
millor herència per motivar als més de 80
socis a seguir descobrint les muntanyes
d’arreu de Catalunya.

Molt bona Festa Major!
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Centre
Olianès

Fem
viure el poble
El “Centre Olianès”, durant les passades festes de Nadal, vam voler retre homenatge al centenari de l’estrena d’ “Els
Pastorets” de Josep Maria Folch i Torres.
Un equip de joves, amb molta motivació
i entrega, vam fer una adaptació del guió
original i el dia 25 de desembre vam estrenar “L’obra de Nadal”. La representació,
que es va fer també els dies 26 i 30 de
desembre, va ser un èxit d’assistència i
les crítiques van ser molt positives. Aprofitem aquest espai per agrair la comprensió de totes aquelles persones que, algun
dels tres dies, no van aconseguir entrades
per veure l’espectacle. L’aforament de la
sala estava limitat i per nosaltres la seguretat de tots és el més important.
Aquest any 2017, estem contents de
poder tornar a gaudir de les jornades de
“Música a la fresca”. Aquesta iniciativa
cultural, que la nostra associació va iniciar l’any 2014, torna a reviure gràcies a
l’empenta de l’Ajuntament d’Oliana. Amb
una programació molt més complerta que
la primera edició, hem pogut gaudir de
música en directe, durant el mes de juliol,
a diferents places de la vila.
Ara estem de festa, i seguint amb la nostra línia de promocionar les activitats a
l’aire lliure, us convidem a sortir de casa,

fer vida social i gaudir dels diferents actes
festius. Si entre tots reivindiquem i organitzem activitats a tots els carrers i places, ajudarem a mantenir viu l’esperit i la
vida al poble.

Bona Festa Major!!
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Club Esportiu
Oliana
Ja tenim aquí la Festa Major i el CE Oliana
tornem a posar-nos en marxa per la temporada vinent.
La temporada 2017-2018 la podrem gaudir al camp de futbol amb l’equip amateur,
els benjamins, els alevins i els juvenils,
ells són el futur de l’Oliana. Nova temporada, noves il·lusions, nous entrenadors,
nous jugadors, tots fent pinya per poder
gaudir del futbol a Oliana!
El club necessita l’ajuda de tothom!
Si teniu simpatia per l’Oliana, feu-vos
socis i ajudeu-nos per poder fer l’Oliana
més gran.

Molt bona Festa Major 2017!
“El futbol no és qüestió de privilegis,
sinó de drets.
Segons va acreditar la Convenció sobre els Drets del Nen, el futbol és un
llenguatge universal de milions de
persones a tot el món, inclosos nens,
nenes i adolescents, independentment del seu lloc d’origen, idioma que
parlin o religió a la qual pertanyin.”

Equip del Club Esportiu Oliana de l’any 1959. Foto al camp del Pajares (Figolers).
El Club es va fundar l’any 1930.

FESTA MAJOR OLIANA '17

Ja som
200 socis!

Penya Barcelonista
d'Oliana

La campanya de captació de socis per la
Penya d’aquest any 2017 ha estat tot un
èxit. L’hem tancat amb més de dos-cents
socis inscrits.
No cal dir-vos, que si encara no en formeu part, ens podeu enviar un email a
la següent adreça: pbarcelonistaoliana@
gmail.com i ens posarem en contacte per
tal de formalitzar la vostra inscripció com
a soci.
Tots els socis poden gaudir dels avantatges i promocions exclusives. Una de
les més significatives ha estat la de poder disposar de cinquanta entrades per a
menors de catorze anys, i cinc pels seus
acompanyants pel partit Barça-Espanyol.
Des de la Penya ens varem posar en contacte amb les respectives AMPAs, la de
l’Escola i la de l’Institut d’Oliana i a través
seu, es va organitzar la sortida per anar a
veure aquest partit, que va ser tot un èxit.
Volem fer una Penya oberta a tots els socis i que tothom hi pugui participar i gaudir en igualtat de condicions.

Bona Festa Major!
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Agrupació Ciclista
d'Oliana
Jaume Estany, de Cal Roqué d’Oliana:
participació a grans marxes com la Pallaresa de Tremp.
Josep Maria Rocamora, farmacèutic
en exercici a Abrera i fill de la Farmàcia
d’Oliana: patrocinador del ciclisme al seu
poble de residència.
Jordi Carrasco, de Cal Simon d’Oliana:
consumat mecànic (repara les bicis al
seu obrador de l’Av. Alt Urgell a Oliana) i
grans èxits a les marxes de Castelldefels
i Solsona.
Ermengol Puig, olianès afincat a la Seu:
ciclista urbà i peri-urbà amb llargues sortides per l’Urgellet.
Les activitats dels socis de l’Agrupació
Ciclista d’Oliana (ACO) sovint són discretes però continuades en el temps (fa més
de 30 anys que existim oficialment); avui
però, senyalarem algunes de les actuacions més notòries dels darrers temps i
dels seus protagonistes.
Aida Fàbrega de Cal Xera de Coll de Nargó: grans participacions a terres hispàniques com la Vuelta a Burgos, la Copa del
Rei a Aguilas (Múrcia), la C.E Triatló Half a
Pamplona i la cursa de Naja (Cantabria).
Enric Raigal que viu a Ponts, participa,
com a mecànic, al Mundial de Mountain
Bike a Vall Nord (Andorra) i fa també tota
la Copa catalana.

Joan Coromina jr, fill del Pla de les Anoves i resident a Cervera, amb grans actuacions a la cursa Pedal medieval de Guissona i a la cursa dels nassos d’Oliana, on
va guanyar amb la seva germana.
Antoni Vila, metge a la Seu i fill de Ca la
Carme d’Oliana: ha fet excursions de llarga distància com el Camí de Sant Jaume
o el descens del riu Ebre.
Arnau Obiols, fill del Joan Obiols de la Pilar del Gracio, ambdós residents a la Seu:
ha montat l’activitat ciclista-cultural “Art
a pinyó” consistent en una ruta ciclista
amb performance, teatre, audiovisual,
dansa, música i happening final amb concert.

Carlos Raigal, germà de l’Enric: dures participacions a la Pirineos-Barbastro i Mataburros-Ballobar.
Lluís Vila, germà de l’Antoni: munta les
sortides oficials de l’ACO: Les Anoves, Cortiuda, Vilaplana, Creu de les Llaceres, etc.
Josep Fàbrega, pare de l’Aida: fortes participacions a marxes com la M. Jufré, de
Riuprimer (Vic).
Com podeu veure són més del que sembla.

Molt bona Festa Major!
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Fent
memòria
Les primeres
postals d’Oliana

Ventura
Roca

Una de les primeres postals o fotografies d’Oliana són del 1902. Al marge d’aquestes
està escrit, i així també m’ho havia manifestat Mn Albert Vives Mir. Aquestes imatges,
procedents de Cal Mir, crec que donen validesa al text de la primera postal escrita.
El 20 de setembre de 1903 la postal és segellada a Guissona i enviada per Eduard a
Ponts, al seu amic Josep Mir, metge cirurgià, que era fill de Cal Mir d’Oliana.

Transcripció literal del text
que acompanya la primera postal:
Estimat amich: passat demá si Deu vol
rebrás carta meva. Dins hi haurá dos postals mes. No tinch temps d’escriure mes
extens.
He de creure que coneixerás aquesta vista. Saluda als amichs d’aqueixa y trabraça
ton amich.
Signa “Eduart”
Guissona 20-09-1903.

1
A primer terme un ciclista, tot un senyor amb barret. A la dreta es veu la capella del
Sant Nom. Al fons la Roca dels Moros i la serra d’Aubenç.
Encara no hi havia cap casa als marges de la carretera.
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2
Oliana des de la carretera de la Seu. Es
veu la capella dels Angels sense cap
casa a la carretera. En aquell moment
fins a Cal Barbal no hi havia cap casa.

3
Davant de Cal Mir, un grup de 10 músics.
Segurament era un dia festiu.
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Fent
memòria

Enric
Esteve

Els 40 alcaldes d’Oliana
des del 1858
Com cada any, participo en aquest llibre de la Festa Major per explicar algun
fet d’Oliana. Aquest 2017, us presento
els alcaldes que ha tingut Oliana durant
aquests 159 anys d’història municipal i un
esdeveniment que va passar l’any 1924.
Molts són els fets destacables que han
passat a nivell municipal. Els alcaldes,
amb tot el seu equip, són els que viuen
amb proximitat el dia a dia del poble i la
seva tasca al llarg dels anys l’anem coneixent i recordant.
A part d’aquesta tasca, també tots hem
pogut veure i fins i tot participar en esdeveniments de país importants. De ben
segur que tots recordarem la construcció i
inauguració del pantà d’Oliana, Taurus, la
primera perforació petrolífera l’any 1946,
o els diferents esdeveniments esportius
ja sigui quan la torxa olímpica va passar
per Oliana l’any 1992, quan passa la volta
ciclista o bé quan es celebra un mundial
de motos, entre molts i molts d’altres esdeveniments. Avui voldria explicar-ne un
que va passar el juliol de l’any 1924 quan
el Rei Alfons XIII durant el seu viatge cap a
la Seu d’Urgell va parar a Oliana i l’alcalde
Pere Bernaus i Serra el va rebre.

1
Imatge de la visita del Rei Alfons XIII davant la Font d’Oliana.
El rep l’alcalde Pere Bernaus i Serra.

N’hi ha una mostra gràfica i uns telegrames d’aquest fet que avisen a l’alcalde
Pere Bernaus i Serra que passarà el rei per
Oliana i l’animen a que hi participi tot el
poble. Aquí ho teniu.

Molt Bona Festa Major!

En el quadre podreu veure tots els alcaldes que ha tingut Oliana des de l’any
1858. La informació que hi consta és
l’any o la data de les eleccions en què van
ser escollits, el nom i cognoms de l’alcalde i la casa a la qual pertanyen. En tots
els casos s’ha respectat les dades de la
informació trobada.
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Data
6-9-1858
2-9-1860
15-9-1875
23-1-1876
1876
26-5-1876
12-4-1877
10-6-1885
16-5-1888
15-12-1888
15-7-1891
10-9-1898
1-1-1902
27-12-1905
26-8-1906
6-1-1909
1-9-1909
10-12-1914
10-5-1915
13-2-1916
27-3-1919
21-5-1921
10-10-1923
10-12-1930
6-9-1931
2-4-1934
6-12-1936
4-2-1937
1939
1940
10-10-1944
1947
12-12-1949
1950
1951
1964
3-4-1979
26-5-1991
27-5-2007
22-5-2011

Nom i cognoms
Joan Coma
Joan Pons
Joan Coma
Josep Fusté
Josep Camps
Ramon Esteve
Benaventura Pegulla
Francisco Escaler
Francisco Molins
Francisco Molleví
Josep Betriu i Riart
Antonio Patsi
Enric Vidal
Josep Puig i Faust
Ramon Fusté i Pasquet
Joan Caballol
Antonio Patsi i Torrent
Víctor Tàpies i Cantarell
Francisco Mir i Artigues
Pere Clotet i Costa
Antonio Patsi i Trullà
Víctor Tàpies i Cantarell
Pere Bernaus i Serra
Joan Puig i Obiols
Fidel Tapies i Torres
Josep Escaler Espunyes
Antonio Canut i Caballol
Ramon Castro i Nieto
Isidre Mitjana
Antonio Andreu i Serret
Josep Ribalta i Betriu
Antonio Andreu i Serret
Josep Ribalta i Betriu
Josep Augé i Pelfort
Josep Ribalta i Betriu
Manel Bars i Reig
Antoni Patsi i Angrill
Ventura Roca i Martí
Antoni Vilaginés i Vila
Miquel Sala i Muntada

Nom de la casa
Cal Coma
Cal Coma
Cal Moixoner

Cal Mingalla
Cal Escaler

Cal Cases
Cal Piconet
Cal Vicens
Cal Moixoner
Cal Macari
Cal Piconet
Cal Gasigué
Cal Mir
Cal Pajares

Telegrama on es notifica a l’alcalde Pere Bernaus i Serra
que passarà el Rei per Oliana.

Cal Gasigué
Cala Manjó
Cal Vicens
Cal Gasigué
Cal Escaler
Cal Basté

Cal Fesolé
Cal Rossinyol
Cal Fesolé
Cal Rossinyol
Cal Bolet
Cal Rossinyol
Cal Manel
Cal Jaumet de la R.
Cala Sisca
Cal Pubill
Cal Sala

Telegrama on es notifica a l’alcalde Pere Bernaus i Serra
que tot el poble participi en la visita del Rei a Oliana.
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Fent
memòria
El Campanar
i el rellotge

Un any més ens trobem a les portes de la
nostra Festa Major. A cada casa arriba un
programa de l’esmentada festa, en el qual,
a part d’haver-hi els diferents actes que es
duran a terme durant aquests dies també
hi trobareu la col.laboració d’algunes entitats i persones particulars, que amb els
seus escrits ens recorden fets, costums i
històries de la nostra Vila d’Oliana.
Fem un petit recordatori del nostre campanar. Segons un document «El campanar, de mig en amunt fou novament fet
l’any 1.778 i, per determini esdevingut
d’un plet, van pagar les obres el Sr. Rector
i la Rvt. Comunitat, que residia a l’església
de la Verge dels Àngels.» En un altre apartat del document, referint-se a les campanes hi diu: «Feia molt de temps que les
dues campanes petites del campanar eren
trencades. I, el 30 de juliol de 1.886, el
campaner Toribio Ballesteros va presentar una sol.licitud a l’Ajuntament i aquest
pagà l’import de la fundició i reparació. El
preu 30 duros. Però desitjant augmentar
el pes i volum de les campanes, la Parròquia hi afegí 18 duros; Joan Puig (Vicenç),
alcalde, en donà 18 més per la compra de
mig quintà de metall campanil. La fundició es va fer a Arfa, el 28 de juliol»

Ara ens traslladem als anys 2004 i 2005
per conèixer “a grosso modo” el treball
dut a terme al campanar de l’església parroquial de Sant Andreu.

En el seu moment vaig donar a conèixer
en alguns mitjans escrits la gran tasca
del campanar. Al pas dels anys a vegades
s’obliden les coses i és bo recordar-ho.
Un cop acabades les obres fetes els anys
esmentats més amunt es pot dir que: actualment es pot gaudir del toc de 4 cam-

Marcel
Ribera

Vicepresident de l’Associació
OLIANA, ART, HISTÒRIA I CULTURA

panes: una de 380 kg, dues d’antigues
petites d’uns 60 kg, que es van restaurar
i una de nova commemorativa de 115 kg.
La campana commemorativa es va beneir
el dia 16 de maig del 2005 a les 11h del
matí. Un cop beneïda, mossèn Rossend,
va invitar al batlle a tocar-la, seguidament els assistents a l’acte també van
poder-ho fer.
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La campana fosa especialment per
aquesta ocasió, té les característiques
següents:
Diàmetre: 56 cm
Pes: 115 kg
Nota musical: Fa-4 (qualitat carilló)
Metall: 78% coure i 22% estany
Jou: Roure
Batall: Ferro dolç
Preu: 4.599 €.
La campana porta una inscripció: «Campana Àngels commemorativa de la restauració del campanar d’Oliana. Any
2005»

de 20 mm, ocasionat per un tret durant la
guerra civil (940 euros). Muntatge de les
dues campanes anteriors en una biga de
fusta i instal.lació al campanar. Instal·lació dels martells (1.238 euros). Equip de
control dels martells, balanceig de les
campanes, accionament de les agulles
del rellotge i substitució del mecanisme
de corda per un d’elèctric (7.308 euros).
Canvi del jou de la campana actual per un
de nou de roure, ja que l’antic no oferia
garanties de seguretat (2.026 euros). En
resum les xifres del cost total de les campanes i rellotge va ser de 18.176 euros.
Aprofitant l’arranjament del campanar es
van fer altres actuacions, com per exemple: es van canviar l’esfera i les agulles del
rellotge de la torre (2.065 euros). Pensem
que el rellotge va ser instal·lat (1936 –
1039), després de la guerra. Restauració
de dues campanes antigues del nostre
municipi; una de les quals tenia un forat

El 23 de maig de 2005 la nova campana
va ser col·locada al campanar. L’1 de juny
de les 15:00 hores fins a les 17:00 hores van repicar les campanes, era dia de
provar-les, posteriorment es va procedir
a programar els tocs de: Festa major, difunts, missa de dissabte i vigílies, missa
major de diumenge, baptismes i bodes i el
toc de l’Angelus a les 12:00 hores.

Referent al rellotge es va programar per
tocar els quarts i les hores amb repetició
dels tocs, excepte a la nit.
La campana més gran la va fer fer Mossèn
Tomàs Escaler i Bosch, el qual va nàixer
el dia 29 de desembre de 1.788; va ser
canonge de la Catedral de Barcelona. En
aquesta campana hi consta la data 1856,
al costat esquerre s’hi pot veure la imatge
del patró de la Vila, Sant Andreu, i a la part
dreta, la imatge de la patrona d’Oliana, la
Verge dels Àngels.

Bona FESTA MAJOR a tothom!
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Les històries
dels veïns del
Cap del Poble
U

nes setmanes abans de la Festa Major
ens reunim amb els veïns del Cap del
Poble a la plaça del Lledoner. Són les vuit
del vespre, i els vespres d’estiu acostumen
a reunir els veïns dels voltants per fer una
mica de tertúlia abans o després de sopar.
Ens trobem un grup d’unes 15 persones,
dones i homes de 55 anys en amunt, que
ens contaran històries de la Plaça del
Lledoner. Esperem que ho gaudiu tant
com ho vàrem fer nosaltres, i que per
molts anys els veïns i veïnes del Cap del
Poble, continuïn sortint a fer tertúlia els
vespres d’estiu!
- Què hi fèieu abans aquí a la plaça?
- Jugàvem a palet.
- I com s’hi jugava a palet?
- N’hi dèiem a Palet. Fèiem una tira, un
“reng” així (vertical) i un així (horitzontal),
com una T. Llavors amb el peu fèiem córrer
el palet. A casa meva hi anàvem allà perquè ja estava marcat.
- I amb això hi jugaven nens i nenes? O
només les nenes?
- No n’hi volíem de nens allavons, en aquella edat nostra, no.
Hi ha una mica de discussió, les dones defensen que només hi jugaven elles, però

els homes, més joves, expliquen que també hi havien jugat.
- Es feia amb un peu, anaves saltant els
quadres i no podies tocar la ratlla.
- De què era el palet?
- Un tros de sola, o de teulís, els talons de
la sabata o una pedreta. Nosaltres gastàvem teula.
- I que més? Jugàveu a nines?
- No, jo no en tenia de nines, saltàvem a
corda.
- Amb nines de les pinyes del blat de moro.
Allò eren les nostres nines.
- I les pintàveu o decoràveu?
- Les pentinàvem. No en teníem de nines.
- I dels préssecs, fèiem amb el pinyol
anells, i collarets.
- Com ho fèieu això?
- Rascant. Mira amb lo que jugàvem… Com
que era “hueco” anàvem rascant, rascant,
rascant fins que fèiem com un anell i anàvem la mar de mudades! També fèiem
penjolls, i fèiem servir alguna altra llavor…
Això dóna peu a que intervinguin els homes i ens expliquen com es fabricaven un
tipus de joguina:
- Amb un tros de saüc, hi posàvem els lledons aqueixos, ho posàvem a dins, bufà-

vem (com lo que fan los “indios”) perquè
el saüc és buit de dintre, i tiràvem i allunyaven, pobre de tu! Molt!
Parlant del lledoner, ens expliquen el següent:
- El que ha pujat més amunt d’aquest arbre
és l’Àngel del Cirilo.
- Per a fer què?
- Per “ligero”, perquè com que era molt
prim, era l’únic que era àgil.
- Allà al 57, 58 es posava el Canonge allà,
allà a la terrassa i feia: una pesseta si puges! Jo, com que no podia pujar perquè
pesava molt em dive: tu un duro! I mai ho
vaig poder cobrar, no vaig poder pujar mai!
(riuen)
- Ja apostava sobre segur.
- Oh, per això em donava més. Em dive: un
duro et donaré!
- Perquè a l’any 58 un duro…
- Era molt, era molt!
- Jo us explicaré una història que va passar. Aquí hi havia un refugi, aquí sota, en
aquest indret hi havia un forat (entrant a
la plaça a mà esquerra), un refugi que van
fer per la guerra i “bueno”, mos hi amagàvem i d’allò… i un dia se n’hi va posar
uns quants, lo Tapioles era un, lo Mingo, i
d’altres. I natres, d’aquí dalt estant “pues”
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els tiràvem aigua, fem, tot lo que arroplegàvem perquè no poguessin sortir. I aquí
(en un costat) passaven dos fils de la llum
que anaven aquí a Cal Tisco i llavontes,
tirant rocs i tot lo que trobàvem, perquè
llavontes hi havia més fato per aquí, vam
trencar un fil d’aquells, sas? I lo Tapioles
es pensava que era un filferro o alguna
cosa… i va treure la mà així i va estirar. Li
fot enrampada! (riuen) i aquell fil va quedar a terra, i en aquell moment pujava amb
lo carro lo Ton Xic amb lo Florentí, tots
dos al carro. Nosaltres ja marxàvem avall
i ens vam tornar a girar, a veure, a veure
que passarà? Perquè el fil era a terra. I sí,
sí, vam mirar d’aquí. Tens de contar que lo
Ton Xic i lo Florentí anaven al carro assentats i l’animal al xafar el fil, PATAPUF! i ells
que anaven assentats a dalt, clar, al caure
l’animal cap endavant, tots a terra! (riuen).
I llavontes va caure l’animal i aquell home
uns crits! que se li morive l’animal, que se
li morive l’animal… Un follón!
- Quants anys teníeu quan va passar això
més o menys?
- Jo deguera tindre de 10 a 15 anys. Cap
al 50.
- L’heu vist sempre igual la plaça? O ara
està molt diferent?
- A la plaça abans no hi havi lloses, hi havi
terra, hi havi uns altres arbres, unes acàcies d’aquelles que no punxen. N’hi havi
mira, una, dos, tres, quatre… 7 al voltant.
- Ell lledoner ja hi era?
- Sí, de l’any 32. El meu pare estava tip
d’explicar que era un tronc molt llarg i molt
prim i el Cammàs el va portar pel coll pel
carrer Major i el van plantar aquí.
- I aquí al davant hi havia uns cóms. Hi
venien a beure les vaques del Valent, i
una vegada es va tirar una vidella a baix.

Baixava el Valent al darrere cridant atureu-la, atureu-la. Però la bèstia va saltar
igual. I casi li cau al cap d’un que passava
per sota.
- Però que no hi havia un muret com ara?
- Sí, el muret hi ha sigut sempre, però la
vidella va saltar igual.
- Jo t’explicaré el que fèiem, jo era dels
més bons! (riu). Aquí als cóms hi venien
a abeurar els animals, llavontes pel riu
aquest (el riu de la Flor) baixava aigua fins
ben entrat l’estiu. Natres navem aquí baix
i agafàvem granotes o grapals i els portàvem aquí als cóms i els fèiem nedar aquí.
Llavontes la gent venien a abeurar les vaques i els rucs, i na xiulant, na xiulant i les
bèsties no volien beure perquè sentien les
granotes.
De sobte intervé una de les dones.
- Però escolteu, que no parlem de les verbenes que es feien?
- Venia lo Ramon del Betriu que venia
“grasioses”.
- Per Sant Joan?
- Per Sant Joan i Sant Pere. I no hi havia
sopars com ara fan eh, res de sopars es
feia la verbena a la plaça.
- I no s’hi cabia eh! Venia tot lo poble perquè no se’n feia cap més.
- I hi havia música?
- Sí, un “acordeón”. Lo Jaumet de la Rossa
lo dia de Sant Joan i algú altre lo dia de
Sant Pere. Em sembla que cobraven 500
pessetes.
- En aquest tros d’aquí (l’exterior de la
plaça, on ara els cotxes giren cap al Vall de
Baix) fèiem la llamarida que dèiem. Aquí
sempre li havíem dit llamarida a la foguera d’ara. La canalla quan sortíem d’estudi
tots anàvem a buscar brossa, trastes, tot

lo que trobàvem, llenya, i anar amuntegant
aquí durant la setmana. Llavors aquí fotíem
foc i pujava gairebé com aqueixes cases.
- I el Tisco aquí sota vigilava que no li anés
el foc a casa seva. I aquí hi havia pallers
i de tot i no passava res. Ara estaríem
voltats de camions de bombers i mossos
d’esquadra.
La foguera es va deixar de fer a la plaça
del Lledoner quan es va fer la gasolinera.
Després es va passar a fer a la Plaça de les
Bruixes i al Terrerots durant alguns anys.
- Una altra cosa que jo he sentit explicar, però no ho he vist, no me’n recordo.
Després de la guerra diu que van vindre
les cuques de les trumfes. I la gent, de primer, aquelles cuques, com que eren rallades, collons! hasta les trobaven maques.
Però noi, quan van veure que se’ls fotien
los trumfos… Mal de cap arrai! Llavors
les agafaven una a una, les xafaven… que
sé jo! Llavontes los més beatos, la gent
més beata del poble van anar a veure al
Mossèn Joaquim que les tenive de maleir.
I es veu que va vindre aquí a la plaça amb
les asperges, les va maleir i les va destinar
a la roca aquella del Castell però a la part
de darrere. (tothom riu). Perquè matar-les
no les podive matar llavors les tenive de
destinar a algun puesto i les van destinar
al puesto que els semblave que farien menos mal, allà al pantano.
Ens quedem amb una frase que es va repetir en diversos moments de la conversa
i amb la que no podem estar més d’acord:
- Avui aqueixes coses, sembla que no poden ser. Però abans hi havia un altra mentalitat, una altra forma de fer les coses…
[De tot el que ens van explicar, n’hem fet
una selecció i en la transcripció, hem intentat respectar al màxim les expressions
que utilitzaven al parlar]
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Aquesta Festa Major,
penja les teves fotos a les xarxes
socials amb les etiquetes
#FMOliana17

#oliana

#camidelpirineu

i si véns a l’Oficina de Turisme et regalarem una xapa d’Oliana Camí del Pirineu

Bona Festa Major!
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