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Les “altres” activitats
Una nevada per recordar -6 de gener de 1997Aquesta és la nostra patrona i la
tenim present tots els dies, o no?

Aquell any va ser especial. El Dia de Reis tots ens vam despertar amb la il·lusió dels regals que Ses Majestats
ens havien fet arribar un any més, i amb l’alegria que sempre suposa aquest dia per a les famílies.

La solució la podeu buscar al proper butlletí

Però tot just haver-nos aixecat i obrir les finestres...gairebé no ens ho crèiem! Estava tot Pradell nevat, cobert
d’una gran catifa blanca. Aquella nevada va fer que el dia fos especial per a molts de nosaltres, i que el
recordéssim no com un 6 de gener més, sinó com uns Reis que van ser encara més màgics que de costum.
Per això hem cregut convenient escollir aquesta fotografia, ara que estem a sobre de les festes nadalenques.
I és que, què millor que recordar aquella nevada del 1997? Tots -petits i grans- vam sortir de casa per a jugar
amb la neu i gaudir del regal d’aquell any. Gràcies a l’esforç de tothom, vam fer un gran ninot de neu al mig
de la plaça, i després del treball, la fotografia que avui us oferim. També vam cantar i tocar cançons amb les
guitarres al mig de la plaça, a la vora d’un foc que ens guardava del fred.
Fotografies com aquesta valen la pena per recordar bons moments, així com també per desitjar-vos a tots...
Al mes d’octubre

Els guanyadors del concurs de carabasses.

Bones Festes!

Els esports d’aventura

Sudoku nadalenc, 4x4, apte per a totes les edats.
Joan Banús

Editorial

Cèlia Amorós i Mas . Rosa Gairal i Llaveria . Mònica Just i Rosals . Cristina Sanvisens i Cabré

NOTA : Si voleu rebre l’Aixada al vostre correu electrònic o patrocinar-la, envieu-nos la petició a laixada@yahoo.es
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Associació...

Un aspecte diferent

... Cultural Gran de Pradell
Aquesta associació no fa molt de soroll, però la veritat és que anem fent. El passat 23 d’octubre ens vam reunir i vam tractar,
entre d’altres coses, alguns temes que us poden interessar. La veritat és que feia bastant que no havíem xerrat i, com sempre,
primer parlem una mica del dia a dia, i ho acostumem a regar amb un talladet ben calent, per posar el cos a to.
o
o

La primera qüestió important: que havíem rebut la subvenció i que calia justificar-la. Ja està tot en marxa.
Vam decidir que demanaríem ajuda les setmanes properes a Nadal, per tal de preparar alguna cosa per les festes
nadalenques.
o Vam veure interessant el fet de posar en marxa la sala amb ordinadors (cal tenir interès per tot).
o Estem animades a tirar endavant el sopar de Santa Àgueda, que el temps passa volant.
o També estem animades a anar a veure aquests musicals que anuncien a la televisió (Cabaret i Mamma Mia), però ja
seria a finals de gener, perquè ara estem per les olives. Comptem, com sempre, amb tothom.
o També vam pensar amb el Carnestoltes, però ho vam veure encara lluny.
I allò que diuen “si no hay más asuntos que tratar”, cap a casa, que feia una mica de pluja (ploure no, que no en sap).
La Junta

... d’excursionisme i protecció de l’entorn
L’associació d’excursionisme i protecció de l’entorn de Pradell de la Teixeta s’ha creat amb una doble finalitat. En
primer lloc amb la idea d’anar fent petites sortides per conèixer el terme que ens envolta i més endavant ampliar horitzons i
visitar altres indrets en ocasions esporàdiques. Tot s’anirà veient. Conscients que ara és hivern, època difícil de compaginar
amb l’afició excursionista, s’intentarà aprofitar aquells dies festius en què el temps acompanyi, per trobar-nos i escalfar el fred
alè.
El segon motiu, com el propi nom de l’associació diu, és la protecció de l’entorn. La finalitat principal és fomentar la
cura i conservació del medi ambient en general i en concret de l’hàbitat natural més proper. Tots sabem les transformacions i
canvis en el medi que se succeeixen en les darreres dècades, i sense anar tan lluny, no fa gaire vam viure un tràgic incendi al
terme. Amb l’associació podríem donar una nova empenta per aquest resguard i fer-nos conèixer per cercar nous vincles amb
altres organitzacions i associacions del mateix caire i crear un suport mutu.
Per tirar endavant aquesta iniciativa necessitem i comptem amb la vostra col·laboració. Ja som 57 socis i en podem
ser molts més. Cada gra de sorra és essencial.
Bon Nadal a tothom!

Xavier Vaqué Piñol

La Junta Directiva: Narcís Just, Rafel Garcia i Cristina Sanvisens

... de Joves

... de Festes

Els reis ens porten un regal a l’avançada, una nova Associació a
Pradell de la Teixeta.
Sempre s’ha dit que els joves som el futur, que desprenem energia
i vitalitat, doncs ara torna a ser el moment de demostrar-ho. Des
de l’associació volem descarregar tota aquesta energia que
tenim per tal que tots els joves, ja ho siguin per edat o d’esperit,
s’agrupin sota un mateix estendard i tornar a engrescar, unir,
moure i tirar endavant aquest poble que tant estimem. Una feina
dura que anirem fent poc a poc, però de ben segur aconseguim,
ja que comptem amb tots i cadascun de vosaltres.
Si el jovent som el futur, comencem a treballar per a millorar el
present.

Pradellencs! Com bé sabeu vàrem posar en marxa les
associacions. En aquest moments estan registrant-se,
a la espera de tenir un NIF des d’on podrem assignar
i organitzar..

La junta directiva:
Xavi Moreno, Janet Monreal, Roger Cabré.

En aquest cas la presidència de festes i actes populars
esta formada per: David Just, Laia Seguer i Joan
Banús, que juntament amb tots els socis esperem
poder desenvolupar aquesta tasca. Desitgem que la
pròxima vegada que us escrivim, sigui per donar-vos
noticies dels primers avenços, i que en aquest 2008
que s’apropa, puguem gaudir una mica més del nostre
petit poble i de la vida social que ens permet relacionarlos en aquests actes festius. Salutacions a tots i totes.

ASSOCIACIÓ de JOVES de PRADELL DE LA TEIXETA.

Junta directiva de l’Associació de Festes
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El nostre poble necessitava un canvi, per fi s’ha complert. Els carrers, una font, la placeta… tenen una aparença més lloable,
després de les obres que s’hi han fet. Tot continua tenint el mateix aspecte auster que tenia abans però amb un “rentat” de
cara d’allò més que evident.
Tanta batalla per reformar els carrers, tantes suors han servit per alguna cosa més que sanejar el poble, ha servit per fer
créixer la il·lusió dels veïns a mesura que l’obra avançava. Després dels entrebancs que hi hagi pogut haver i els sorolls
inevitables, la fisonomia del poble ha canviat notablement. Ara, podem, més que mai, dur altra gent i presumir de dits carrers,
de racons cuidats minuciosament amb gràcia. Podem seure en un nou banc, al capdavall de la vila, mentre prenem el Sol,
o decidim cercar la font i deixar que aquesta ens regalimi una mica.
Pradell qui et veia i qui et veu. Qui sospirava i ara et mira amb gran delit.
Pradell continua avançant i progressant. S’ha encès una flama i no hauria d’apagar-se mai, per fer de Pradell el poble que
volem: on viure i conviure dignament, sense por a respirar a tot pulmó, participar de les tradicions, i de tot el que faci falta.
Som pocs i hem d’unir esforços dia rere dia per contruir el poble que estimem, vivim i respectem.
Per a mi, els pradellencs som com una petita espècie protegida, amb un llegat antic i únic típic de la nostra gent. És viure
en un lloc idílic, inexistent –respecte els mapes--, irrepetible… colpidor.
El fet de viure-hi la major part del dia, fa que m’ocasioni una dependència extrema. Jo no hi renució. M’hi sento com peix a
l’aigua.
Si algun cop vaig a passejar, puc contemplar tranquil·lament els olivers i marges que tenen mil i una històries que jo ignoro
però que marquen el ritme particular del poble. Respirar el garbí i deixar-me seduir per aquest sol que m’acarona la cara
mentre em persegueix. Camino poc, no us penseu pas que faig grans caminades. Però al endinsar-me dins el paisatge
autòcton, sento una mena d’exitació que em fa bullir la sang i em recorda els meus orígens.
El Cafè és un establiment per reafirmar les amistats, fer públic els sentiments cap els altres, xerrar, compartir emocions,
sentir…
Que faríem sense el Cafè, punt de trobada, sense aquell caliu íntim que s’hi respira, sense aquelles pel·lícules que s’hi
projecten, sense els partits culés que ensorden l’establiment quan el Ronaldinho fa de les seves, o el Messi fa un joc
majestuós. Què farien les dones grans sense un lloc on anar, un lloc on distreure’s?
Aviat tindrem el nostre propi oli, aviat degustarem l’oli que amb tant esforç ens hem escarrassat a collir. Sabem que és un
bon oli i que és competitiu amb la resta d’olis que inunden el mercat.
Els hiverns són bastant freds però a les cases sempre hi ha algun tipus de calefacció que ens fa canviar la tonalitat de la cara.
M’agrada l’hivern i amb ell el Nadal que omple de joia l’ànima. M’agrada l’innocència dels més menuts i les coloraines del
carrer mentre em tapo amb l’abric i sento el contrast entre el fred i la calor. I a la nit… capbussat al llit, satisfet del llit calent,
les hores són més reparadores i el matins més mandrosos.

Dites del poble
DITA 1: L’altre dia pelava ceba i em va fer plorar i
vaig dir: “Ai ceba, tant que t’estimo, tu que em fas
plorar, i a la cuina no hi pots faltar!”
DITA 2: El meló i el casament és qüestió
d’encertament. Si et surt malament, el meló no et
pots menjar, i el marit no pots aguantar!
MARTA DE CAL BILÓ
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Les solucions a l’Aixada 1

Les jovenetes parlen

El balcó de l’Endevina correspon a cal Pau Amorós i la foto històrica:

Hola amics i amigues de L’AIXADA,

La recuperació dels noms i de les identitats és
fruit de la memòria de les persones. Veïns com
el Joan Auví, amb els seus arxius, ens faciliten
molta informació, però no hem d’oblidar que,
tot i que la majoria de noms siguin encertats,
la identificació no és el 100% fiable. Sempre hi
poden haver persones que ho vegin diferent, i
per això cal aclarir que us oferim només és una
visió, tot i que una visió contrastada i molt ben
treballada.
01. Veí de La Torre
02. Josefina Duran (de Cal Bertranet)
03. Emília Cabré (de Cal Basora)
04. Generosa Duran (de Cal Bertranet)
05. Paquita Auvi (de Cal Toda)
06. Teresa Amorós (de Cal Ferreret)
07. Francisca Cabré (de Cal Joan Isabel)
08. Nuri Just (de cal Gepis)
09. Maria Asens (De Cal Pipo)
10. Maria Amorós (de Cal Sarroca)
11. ...
12. Josep Cabré (de Cal Florencio)
13. Pompeia Vaqué (de Cal Duran)
14. Ramona Masip (de Cal Masipó)
15. Margarita Cedó (de Cal Joan Domingo)
16. Hortènsia (de Ca la Patrocínia)
17. Paquita Vaqué (de Ca l’Eugènia)
18. Josefina Just (de Cal Just)
19. Artemi Bertran (de Ca la Constància)
20. Juanito Amorós (de Cal Ferreret)
21. Mariano Just (de Cal Just)
22. Joan Tarragó (de Cal Masqué)
23. Jovita Cedó (de Cal Joan Domingo)
24. Mundeta Amorós (De Cal Patró)
25. Lluïsa Perpiñá (de Cal Solana)
26. Núria Auví (de Cal Toda)
27. Rosita Vaqué (de Cal Xitó)
28. Josep Vaqué (de Cal Xitó)
29. Josep Masip (de Cal Masipó)
30. Joan Amorós (de Cal Patró)
31. Pau Mas (de Cal Patxí)
32. Josep Cabré (de Cal Curvo)
33. Josep Mª Masip (de Cal Masipó)
34. Francisco Bertran (de Cal Cantó)
35. Joan Ferré (de Cal Maset)
36. Pepito Bertran (de Cal Cantó)
37. Mariano Ferré (de Cal Timoteo)
38. Jaume Prous (de Cal Ramundo)
39. Enric Ferré (de Cal Timoteo)
40. Deri Amorós Trilles (de Cal Ferreret)
41. Joan Cervera (de Ca la Masa)
42. Cinta Mas (de Cal Patxí)
43. Rosita Masip (de Cal Masipó) ??
44. Paquita Solana ??
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Demograﬁa de Pradell
Al 1279 el seu rector pagava 36 sous a les dècimes. Pradell consta
amb 27 focs el 1339, amb 13 el 1497, cifra que fa ressaltar la
incidència a les pestes damunt el lloc; amb 16, un dels quals al
barri de la Torre, el 1515; amb 27, un d’ells capellà, el 1553; i amb
22 el 1564. El 1708 tenia 20 veïns; 25, amb un terme de tres hores
de tomb, el 1716; 28 el 1763 i 41 el 1773. Els habitants passaren de
83 el 1716 i el 1719, quan es fa constar que el seu terreny és molt
dolent, a 232 el 1787. El creixement demogràfic anà acompanyat
de l’econòmic i urbanístic que generà el barri de la Barceloneta. Al
poble hi havia aleshores la destil.leria d’aiguardent de la baronia
d’Escornalbou.
Al llarg de la primera meitat del segle XIX conegué oscilacions
demogràfiques. El 1819 tenia 83 veïns, 73 el 1830 i 104 el 1842.
La població, però, tot i sofrir epidèmies de còlera el 1855 i el 1885,
seguí un creixement constant amb 408 hab. El 1830, 800 el 1857,
una lleugera inflexió el 1877 amb 778, i 1061 el 1887, any en què
assoleix el seu màxim demogràfic. Arribada la fil.loxera començà
el moviment de devallada, tot i que les obres de construcció del
túnel de l’Argentera, en part dins el terme, i haver iniciat molt aviat la
replantació de vinya amb peus americans esmorteïren de cop, amb
788 habitants el 1897, 712 el 1910, 590 el 1930, 449 el 1950 i 345 el
1970. El 1975 havia baixat a 326 habitants i el 1981 a 293.
Marta Amorós
Bibliografia: ALBERT, Joan M., i PELEGRI, Ramon, El Priorat: agricultura i població,
a “Primer Col.loqui d’Història del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat”
(Tarragona 1979) ps. 203-215
RUIZ, José i CRIVILLER, J., Descripción geogràfica, històrica y estadística, e itineraria
que acompaña al mapa geográfico de la provincia de Tarragona (Tarragona 1846)

L’ajuntament informa
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC SECRETARIA

DIMECRES
DIVENDRES

11h – 12h
18h – 20h

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC EQUIP DE GOVERN

Marta Amorós

Alcaldessa: Urbanisme i Obres públiques

Rosa Gairal

DIJOUS 10h – 12h
DILLUNS 10h – 11h

Regidora: Cultura, benestar, participació ciutadana i ensenyament

Gerard Cabré
Regidor: Medi Ambient, joventut i esports

DIMECRES 19h – 20h

Avui escrivim les jovenetes de Pradell sobre el local.
Què en podem dir?
Doncs que hi fa molt de fred (no hem aconseguit encara esbrinar si s’està millor dins o fora), però de totes maneres, dins hi
tenim sofàs, i això fa molt.
Quant a l’ús de la sala, ja hem tingut algun entrebanc per entrar-hi, com la prohibició en temps de festes majors. Però deixant
de banda això, la major part del temps està a la nostra disposició, ja sigui compartida o exclusivament per a nosaltres.
Sigui com sigui, aquest local ens ha costat molta suor. Portàvem ja anys demanant-lo, volíem un lloc per passar les jornades
d’hivern d’una manera més amena, que fos agradable, per estar en companyia dels amics i fer-la petar. Simplement era això,
i ara ja tenim aquest sostre sota el qual poder-nos divertir.
Per ara només estem parlant de l’hivern d’enguany, però més endavant, quan s’escaigui, serà un bon indret per dur-hi a terme
noves activitats pel jovent del poble o tothom que s’hi vulgui apuntar. Tot és qüestió de ganes.
Nosaltres en tenim cura tan bé com sabem i podem, perquè duri força ja que tant ens ha costat tenir-lo, l’aprofitem a més no
poder (al màxim!) i l’hem decorat amb molt bon gust: és tan maco com nosaltres.
Finalment, ens queda agrair que s’hagi confiat en nosaltres havent posat el local a la nostra disposició.
Vilatans de Pradell:
Salut i passi-ho bé!
Yara (Cal Porteta)
Anna (Cal Toda)
Maria (Cal Paripau)
Marina (Ca l’Esperión)
Janet (Cal Patró)

Enmig del fred
Doncs bé, volant ha passat aquest estiu, la piscina,
el lleure, la fresca, les nostres Festes Majors....i hem
entrat de ple a la tardor, amb la caiguda de les fulles,
els carrers i les places sense el xivarri i la gresca de
la canalla jugant i anant amb bicicleta amunt i avall
tot el dia...Però encara que sigui època d´estar més
per casa, pel temps, els estudis, l’avellana, l’oliva...
no oblidem les nostres tradicions i festes, tot i que
ens vulguin col·locar a casa nostra costums d´altres
països i cultures, com ara “disfressar-nos sense ser
carnaval” o posar carabasses il·luminades...NO!
Nosaltres som de la Castanyada, de reunir-nos tots
com cada any al cafè, de menjar castanyes calentes,
panellets (boníssims) del forn i beure vi ranci i vi dolç
repartits per unes castanyeres d´allò més autèntiques,
simpàtiques i servicials que estaven pendents en tot
moment de que a les taules res hi faltés i així passar
tots una vetllada ben animada. Una vegada ja païdes
les castanyes i els panellets, hem esperat impacients
l’anomenat pont de la Puríssima o la Constitució,
segons els gustos, i donar, uns una bona espenta a
l’oliva, i d´altres a gaudir aquests dies de festa com
d’un aperitiu de les vacances de NADAL, participant
els més joves en un divertit taller de figures de fang
per la realització d´un original pessebre, que el
podrem admirar aquestes FESTES NADALENQUES i
compartir la seva il·lusió, convertint-la en un d’aquells
moments que omplen i donen sentit a les nostres
vides.
BON NADAL A TOTHOM!!!!
Francina Nat Fontgivell
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Carta als Reis Mags d’Orient

L’agenda

Estimats Reis Mags d’Orient:
Com cada any, la feina és nostra per escollir aquells desitjos més preuats, en són tants que la tria es fa costosa.
Sempre comencem dient-vos com de bé ens hem portat i no sé quants meravellosos actes hem realitzat. Bé doncs,
aquest any us ho estalviarem. No perquè haguem obrat malament, no pas! Sinó perquè de ben segur ens ho agraireu. Els
Grans Mags ja ho saben tot això.
En primer lloc ens agradaria que aquest nou any vingués ple d’Amor, Alegria i Felicitat. Tan ple que ens desbordi i ho
puguem compartir amb els altres. I si no ve tan farcit, que ho compartim igualment.
Us demanem també aprendre a mostrar i treure el millor de cadascú de nosaltres i a apreciar el que tenim i no allò
que ens manca.
Sabem que no és fàcil canviar aquest món, eradicar la fam, la misèria, les malalties, el dolor, la tristesa, el temor,
l’angoixa... Per això demanem que aquells que ho pateixen mantinguin la flama de la vida i el seu caliu amb la major intensitat
possible, per tirar endavant, seguir lluitant i no perdre mai l’esperança.
Us demanem una bonica imatge, pels qui no hi veuen; una dolça melodia, pels qui no hi senten; una fresca fragància,
pels qui no oloren; un tendre mot, pels qui no parlen; una delicada carícia, pels qui no palpen. I un somriure per tots aquells
qui, veient, sentint, olorant, parlant i palpant, encara sovint ens costa somriure. Perquè la rialla d’un faci sorgir-ne una altra al
de la vora, i aquest al de més enllà, i així creem una llarga i il·limitada cadena d’alegres rialles.
No podem acomiadar-nos sense demanar-vos que porteu la PAU —tan joiosa paraula, i tan difícil de perpetrar—. Feula arribar arreu del món, i a casa nostra.
I si després de tot això no se us han exhaurit les forces, uns mitjons ben gruixuts, una bufanda de llana i un barret que
escalfi força que aquest hivern sembla que ve fred! I un bocinet de carbó per endolcir-nos els llavis. Que no us enganyarem,
un xic sí que ens el mereixem.
Bon viatge Reis Mags, i moltes gràcies per tot.

Classiﬁcació Preferent Catalana Grup 6 Federació Catalana Futbol
Pos

Equip

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J

F.S. ALFORJA
ALTAFULLA, FUTBOL SALA
CFSF L´ALDEA REST. ULLALS
FINCAS LEGNA
F.S. PRADELL
CLUB F.S. SALOU “B”
C.E. ANGELS AMPOSTA
FUTSAL VALLS
A.E. RIUDOMS - FLACOBS
LA RAPITA - LO CAFE DEL PORT
U.D. INMACULADA
TECNOCASA VINYOLS “B”
C.F.S. MEDITERRANI CAMBRILS
C.F.S. EL MORELL

G
5
3
4
3
2
3
3
2
3
3
1
2
1
1

10
8
8
6
8
8
8
8
8
8
9
7
9
9

CASA
E
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0

P
0
1
1
1
0
0
2
1
0
1
2
2
3
3

G
4
3
2
2
2
1
0
1
0
0
1
0
1
0

FORA
E
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0

GF

GC

Punts

40
51
43
34
40
39
33
30
33
32
41
18
29
28

20
19
37
26
25
38
27
31
35
46
55
27
47
58

27
19
18
15
14
13
10
10
10
9
7
6
6
3

P
1
0
1
0
2
3
2
3
4
4
4
3
4
5

Ascens a Territorial
Descens a Primera
Última actualització, amb els resultats ﬁns les 15.00 hores del diumenge 2/12/07

PD: Si ens hem oblidat de deixar menjar i aigua pels camells no dubteu en despertar-nos!

El Caga Tió
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES
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FESTES NADALENQUES
2007-2008
10

17

11

18

12

19

DIJOUS

6

DIVENDRES

DISSABTE

7

8

TALLER

TALLER

TLL. PESSEBRE

PESSEBRE
PESS
ABADIA
DIA
2/4 5h - 2/4 7h
h

2/4 5h - 2/4
/4 7h
7
2/4 10h CINE
E

13

14

15

16

20

21

ABADIA
ABA

ARRIBADA

PRADELL
P

DEL
EL “TIÓ”
“

FUTBOL
BOL SALA

PLAÇA ESGLÉSIA
GLÉ
2/4 7h

REUS
S
7h

22

23

A.C.G. PRADELL

CINE CAFÈ

PRADELL

“IDEES CUINA”

INFANTIL 5h
GRANS 2/4 de 10h

FUTBOL SALA

5-7h

G R A N

L O T

D E

N A D A L

COMPRA LES TEVES TIRES DE NÚMEROS A 1 EURO
A LES BOTIGUES, AL CAFÈ O A L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXE TA
Els 4 últims números del 1er premi del Sorteig del “Niño”. Dissabte 5 de Gener de 2008. En cas de que
no sortís el numero serà el 2n premi. Sinó es realitzarà per sorteig manual al cafè, s’informaria amb un
pregó del dia i hora.

4

31

25

26

27
PARC NADAL

CAGA TIÓ

MÚSICA i POESIA

PLAÇA ESGLÉSIA

ESGLÉSIA

12h

6h

SINDICAT
2/4 5h - 2/4 7h

1

2

3

PATGE REIAL
SORTIDA MISSA

9

PESSEBRE
ESS
ABADIA
DIA
2/4 5h - 2/4 7h
h

SALA D’ACTES

24

DIUMENGE

ESCALEXTRIC

JUGUEM PLEGATS JUGUEM PLEGATS
SALA D’ACTES

SALA D’ACTES

5-7h

5-7h

FALSET
7h

28

29

30

PARC NADAL

PARC NADAL

PARC NADAL

ESCALEXTRIC
DANSES

ESCALEXTRIC
TALLER CONTES

ESCALEXTRIC
TALLER JOIES

SALA D’ACTES
2/4 5h - 2/4 7h

SALA D’ACTES
2/4 5h - 2/4 7h

SALA D’ACTES
2/4 5h - 2/4 7h

4

5

6

VISITAR
PESSEBRES
CASES

5-7h

CABALCADA
REIS
7h

5

