








Estimados vecinos, estimadas vecinas y visitan-
tes,

Es motivo de alegría, sin duda, volver a daros la
bienvenida en la celebración de las fiestas
patronales de Museros, en honor a la ASUN-
CIÓN DE NUESTRA SEÑORA y a SAN ROQUE.

Siempre ha conferido a estas fechas un valor
especial, pues ya desde la niñez ha simboliza-
do para mí un punto de inflexión en el calen-
dario anual. Las fiestas de agosto han sido
siempre un buen momento para reflexionar
sobre las hazañas logradas y de retomar fuer-
zas para emprender nuevos proyectos que se
iniciarán al llegar septiembre, más aún, al coin-
cidir estas con los inicios de una nueva legisla-
tura municipal.

Quiero, desde esta página, dar la bienvenida
a los nuevos concejales del Ayuntamiento y
reiterar en nombre de todos ellos, y en el mío
propio, nuestra disposición para atender todas
aquellas propuestas y sugerencias que como
administrados nos demandéis.

Aunque sumidos en una grave crisis económi-
ca, a nivel de España, y por ende, a nivel local,
hemos tratado de preparar un programa festi-
vo que no descuide ninguno de los actos que
todos los años se vienen celebrando, tanto en
el apartado deportivo, taurino, musical como
religioso; siendo conscientes, que tanto los fes-
tejos taurinos, así como la Asunción de Nuestra
Señora y san Roque, son los tres pilares sobre
los que se fundamentan nuestras entrañables
fiestas patronales, señas de identidad de nues-
tro pueblo, ligado a una cultura propia que se
aprecia en sus calles, costumbres y talante.
Este es un legado que hemos sabido hacer
compatible con la necesaria apertura a la

modernidad; aspecto que el siglo XXI conlleva.
“Nuestro futuro también se conquista recor-
dando nuestras tradiciones y haciendo gala
de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo
que queremos ser”.

Por ello, quiero dar las gracias a la Comisión
Taurina 2011, y al grupo de personas que se
han encargado de las fiestas religiosas. Agra-
decimiento que hago extensivo a los conceja-
les, policía local, personal de servicio, y a todas
aquellas personas que hacen posible que
estos días se desarrollen con el esplendor, civis-
mo y participación que todos los implicados
esperamos.

Doy la bienvenida a cuantos vecinos y vecinas
se han incorporado a la vida cotidiana de
Museros en estos últimos meses y van a vivir las
primeras fiestas patronales en este acogedor y
noble pueblo. Ya sois uno más de nosotros, por
lo que os invito a participar, vivir y saborear las
fiestas patronales como tales.

En estas fiestas patronales, es deseo de la cor-
poración municipal que presido y mío, que
todos los vecinos, vecinas y todas aquellas per-
sonas que nos visiten compartan estas jorna-
das tan merecidas de descanso, ocio y diver-
sión; teniendo al oportunidad de rememorar y
vivir profundamente, no solo en el recuerdo si
no en la presencia física y espiritual, una tradi-
ción tan nuestra como son estos días festivos.

Disfrute, ilusión y diversión deben ser las premi-
sas de todos estos días calurosos y estivales.

Vuestro alcalde
José María Aznar Monferrer

Salutació del 
Sr. Alcalde



1r dia de la novena: dilluns, 1 d’agost, a les 19.00 h, a l’ermita.
2n dia de la novena: dimarts, 2 d’agost, a les 19.00 h, a l’ermita.
3r dia de la novena: dimecres, 3 d’agost, a les 19.00 h, a l’ermita.
4t dia de la novena: dijous, 4 d’agost, a les 19.00 h, a l’ermita.
5é dia de la novena: dissabte, 6 d’agost, a les 19.00 h, a l’església.
6é dia de la novena: dilluns, 8 d’agost, a les 19.00 h, a l’ermita.
7é dia de la novena: dimarts, 9 d’agost, a les 19.00 h, a l’ermita.
8é dia de la novena: dimecres, 10 d’agost, a les 19.00 h, a l’ermita.
9é dia de la novena: dijous, 11 d’agost, a les 19.00 h, a l’ermita.

Novena al nostre 

patró sant Roc

DIUMENGE, 14 D'AGOST

09.15 h Santa missa de diumenge.

13.00 h Volteig general de campanes que anuncien les festes patronals.

17.00 h Santa missa de les primeres vespres de l'Assumpció de la Mare de Déu.

DILLUNS, 15 D'AGOST: SOLEMNITAT DE L'ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU ALS CELS

08.00 h Volteig general de campanes.

09.00 h Santa missa de la solemnitat.

11.15 h Trasllat a l'ermita per a la benedicció de les alfàbegues.

12.00 h Santa missa solemne de l'Assumpció de la Mare de Déu, titular i patrona del nostre poble i de la nos-
tra parròquia.

21.00 h Solemne processó de la dormició de la Mare de Déu. 

DIMARTS, 16 D'AGOST: FESTIVITAT DE SANT ROC

08.00 h Volteig general de campanes. 

08.30 h Santa missa a l'ermita.

11.00 h Trasllat de la imatge de sant Roc, des del temple parroquial a l'ermita. A continuació, santa missa
solemne a l'ermita.

21.00 h Solemne processó, des de l'ermita, del nostre patró sant Roc. 

DIMECRES, 17 D'AGOST: DIA D'ACCIÓ DE GRÀCIES

08.00 h Volteig general de campanes. 

12.00 h Santa missa solemne d'Acció de Gràcies a Déu, pels
nostres sants patrons: la Mare de Déu de l'Assumpció i sant Roc.

21.00 h Solemne processó d'Acció de Gràcies amb els nostres
patrons. 

Horari religiós en les 

festes patronals de 2011



Con este saludo festivo, quiero llegar a todos
los hogares y corazones de los hombres y muje-
res de Museros, para invitaros a que nuestras
fiestas, un año más, nos acerquen unos a otros,
en la alegría y la fraternidad, en la vivencia de
nuestra fe que es fundamentalmente amor.

Las fiestas nunca pueden ser un pretexto para
olvidar, o ignorar, los problemas que nos afec-
tan en la coyuntura actual, tanto a nivel social
o económico, así como en el plano moral, cul-
tural, personal o familiar. Al contrario, nuestra
fiesta, afianzada en la plegaria confiada a
nuestro santo patrón, san Roque, y a nuestra
celestial Madre y patrona, la Virgen de la
Asunción, nos deben elevar el ánimo y espe-
ranzarnos, para que por medio de nuestra
acción, y de nuestra oración constante, alcan-
cemos la resolución de aquello cuanto nos
angustia.

San Roque vivió en un mundo de carencia y
dificultad. También nosotros hoy experimenta-
mos en nuestra sociedad la crisis económica y
de valores. Nos faltan los dos alimentos funda-
mentales; primero, la comida; luego, el ham-
bre de Dios porque «no sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios» (Mt. 4,3-4). ¡Qué formidable
oportunidad para, en estas fiestas, saciar nues-
tros hambres! Compartir la mesa festiva y fra-
terna en nuestras calles, y participar, con
autenticidad, en las celebraciones de la mesa
eucarística.

Necesariamente nuestras fiestas, este año,
deben ser testimonio de austeridad y, no por
ello, carentes de esplendor. La verdadera ale-
gría debe residir en nuestro corazón y en nues-
tra disponibilidad a acoger a los hermanos,
nuestros vecinos y cuantos forasteros nos visi-
ten.

Agradezco a la Comisión que se ha hecho
cargo -ante el llamamiento de la parroquia-, a
pedir la colaboración de todos vosotros para
continuar esta tradición que, al inicio de la
segunda quincena de agosto, nos convoca
para honrar la memoria de nuestros santos
patrones en la acción de gracias a Nuestro
Señor.

Por último, mi recuerdo y mis palabras de cer-
canía a todas las personas que, a nuestro alre-
dedor, lo están pasando mal: enfermos, ancia-
nos, necesitados, familias en paro... Sabed que
sois los prioritarios en la acción nuestra parro-
quia y que, en Cáritas, siempre tenéis nuestra
mano tendida y solidaria. Sentiros arropados
con el cariño y la poderosa intercesión de la
que es Madre de Dios y Madre nuestra.

A todos, hijos e hijas de Museros, presentes y
ausentes, os deseo de todo corazón que
paséis unas muy felices fiestas.

Con mi oración y afecto,

Antonio Ros Talaero
Cura párroco

Salutació del 
vostre rector



Carrers tancats

Telèfons d’interés
Ajuntament de Museros: 
96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30

Biblioteca: 96 144 09 69

Casa de Cultura i Centre Social: 
96 144 48 35

Centre d’Informació Juvenil: 96 144 58 71

Centre de Salut: 96 144 14 56

CP Blasco Ibáñez: 96 145 21 67 – 96 145 02 53

Jutjat de Pau: 96 144 48 35

Llar del Jubilat: 96 145 03 11

Policia Local: 96 145 0037 – 607 607 967

Poliesportiu: 699 48 93 49

Ambulatori c/ Alboraia: 96 386 86 90

Correus: 96 144 11 72

Direcció Provincial de Trànsit: 
96 341 38 33

Farmàcia Francisco Garrido: 96 144 15 29

Farmàcia Isabel Soler: 96 144 29 00

FGV: 96 397 40 40

Guàrdia Civil: 96 145 23 69

Hospital Clínic: 96 386 26 00

Taxi (La Pobla de Farnals):
96 144 20 87 – 629 67 93 80

Taxi (Massamagrell):
96 144 28 77 – 670 33 41 55

Urgències: 112

Urgències de Massamagrell: 96 145 02 86

L’Ajuntament de Museros informa que, amb motiu de les festes patronals de 2011, es
tallaran, de l’11 al 18 d’agost, de 18.00 h a 05.00 h de la matinada, els carrers i les places
següents:

C/ José Ruiz Gimeno

C/ Francisco Roig

C/ Mestre Climent

C/ Major fins al C/ la Pau

C/ Costura

C/ Sant Vicent

C/ Nou fins al C/ Metge en Josep

C/ Sequiol

Pl. del Castell

Pl. de la Llibertat

Pl. del Poeta Llorente











21.00 h Sopar popular a la plaça del Cas-
tell. 

24.00 h Txupinazo des del balcó de 
l'Ajuntament de Museros. Després, 
cercavila acompanyats de xaranga fins
al recinte de la setmana taurina, on gau-
direu d’una discomòbil patrocinada per
la Comissió Taurina del 14 d'Agost de 2011. 

El txupinazo estarà patrocinat per la
Federació de Penyes de Museros i orga-
nitzat per l'Ajuntament de Museros.

‘TXUPINAZO’, INICI DE FESTES
Diumenge, 31 de juliol

19.00 h A l’ermita, primer dia de la nove-
na a sant Roc.

20.00 h Concurs de ramaderies:
Pedro Fumadó, el Charnego, de Deltebre
(Tarragona), que exhibirà quatre vaques i
un bou en puntes.

23.30 h Concurs de ramaderies:
Pedro Fumadó, el Charnego, de Deltebre
(Tarragona), que exhibirà tres vaques i un
bou embolat.

19.00 h A l’ermita, segon dia de la nove-
na a sant Roc.

20.00 h Concurs de ramaderies:
Germán Vidal, de Cabanes (Castelló),
que exhibirà quatre vaques i un bou en
puntes.

23.30 h Concurs de ramaderies:
Germán Vidal, de Cabanes (Castelló),
que exhibirà tres vaques i un bou embo-
lat.

SETMANA TAURINA
Dilluns, 1 d’agost

Dimarts, 2 d’agost

19.00 h A l’ermita, tercer dia de la novena a
sant Roc.

20.00 h Concurs de ramaderies:
Ángel Roser, de Godelleta (València), que
exhibirà quatre vaques i un bou en puntes.

23.30 h Concurs de ramaderies:
Ángel Roser, de Godelleta (València), 
que exhibirà tres vaques i un bou embolat.

Dimecres, 3 d’agost

19.00 h A l’ermita, quart dia de la novena a
sant Roc.

20.00 h Concurs de ramaderies:
Hilario Príncep, de Lligallo de Gangil (Tarra-
gona), que exhibirà quatre vaques i un bou
en puntes.

23.30 h Concurs de ramaderies:
Hilario Príncep, de Lligallo de Gangil (Tarra-
gona), que exhibirà tres vaques i un bou
embolat.

Dijous, 4 d’agost

20.00 h Concurs de ramaderies:
Doménech Teulada, de Teulada (Alacant),
que exhibirà quatre vaques i un bou en pun-
tes.

23.30 h Concurs de ramaderies:
Doménech Teulada, de Teulada (Alacant),
que exhibirà tres vaques i un bou embolat.

En finalitzar, discomòbil junt al recinte taurí,
patrocinada per la Comissió Taurina del 14
d'Agost 2011.

Divendres, 5 d’agost



VOLTA A PEU I 
BALL DE DISFRESSES
Dissabte, 6 d’agost

18.00 h Campionat de Natació Ajuntament
Vila de Museros.
Inscripcions a la piscina, fins a 30 minuts
abans de cada prova. 
Lloc: piscina municipal de Museros.

19.00 h A l’ermita, sisé dia de la novena a
sant Roc.

19.00 h A l’ermita, seté dia de la novena a
sant Roc.

Dilluns, 8 d’agost
Dia de la Bici

Dimarts, 9 d’agost
Campionat de Natació

Dimecres, 10 d’agost

19.00 h Dia de la Bici. Els veïns de Museros
gaudirem d'un passeig amb bicicleta pels
nostres carrers i pel nostre terme municipal.
Les inscripcions seran fins a 30 minuts abans
de l'eixida que serà des de l'Ajuntament.

19.00 h A l’ermita, cinqué dia de la novena
a sant Roc.

19.00 h XXXIII Volta a Peu Ajuntament Vila de Museros. Les ins-
cripcions es podran realitzar fins una hora abans de cada

prova.

24.00 h Cavalcada de disfresses. Ens reunirem a
l'ermita de Sant Roc, on s'iniciarà la cavalcada
que transcorrerà pels carrers del nostre poble
amb aquells mitjans de transport que us inven-
teu. 

El recorregut serà: carrer Major, carrer de Cos-
tura, plaça de la Llibertat, carrer de  Sant
Vicent, avinguda del País Valencià, avinguda

de la Creu, rotonda de la Creu, avinguda de la
Creu, avinguda del País Valencià, avinguda de

la Senyera i bulevard de les Palmeres.

En finalitzar la cavalcada, gran ball de disfresses al
bulevard de les Palmeres, acompanyats per una sensa-

cional macro-discomòbil.



18.00 h Parc infantil i
jocs tradicionals a
la plaça del
Poeta Llorente.

19.00 h A l’er-
mita, vuité dia
de la novena a
sant Roc.

24.00 h Discomò-
bil al polígon indus-
trial, patrocinada per la
Comissió taurina  del 14 d’Agost 2013. 
Organitza: Ajuntament de Museros.

Dijous, 11 d’agost
Dia dels Xiquets

22.00 h Sopar popular als carrers del centre
urbà. Cuinarem tomaca amb conill, típic
menjar valencià molt arrelat a la localitat

de Museros. L'Ajuntament
de Museros facilitarà

les taules, les cadi-
res, la llenya i la
tomaca.

Nota: les inscrip-
cions es realitza-
ran a l'Ajunta-

ment, com de
costum. La inscrip-

ció mínima serà de 8
persones. S'abonarà 1 €

per inscripció.

24.00 h Discomòbil per a tots els públics.
Organitza: Ajuntament de Museros.

NIT DE LA

TOMACA AMB
CONILL
Divendres, 12 d’agost

18.00 h Dia de la Pilota. Partida de professio-
nals al trinquet municipal.

19.00 h A l’església, últim dia de la novena a
sant Roc.

22.00 h Sopar popular en el qual els veïns i visi-
tants de Museros gaudiran del menjar valencià
per excel·lència, la paella. L'Ajuntament de
Museros facilitarà les taules, les cadires, la llenya
i l’arròs.

Nota: les inscripcions es realitzaran a l'Ajunta-
ment, com de costum. La inscripció mínima
serà de 8 persones. S'abonarà 1€ per inscripció.

24.00 h Gran discomòbil per a tots els
públics, a la plaça del Castell.

04.00 h Xaranga pels carrers de la localitat.

05.00 h Discomòbil al parc de l'avinguda del
País Valencià.

07.00 h Orxata i fartons al carrer del Mestre
Climent per reposar forces i preparar-se per
a l’encierro.

Nota: d’acord amb la normativa legal, està
prohibida la participació en els festejos taurins
dels menors de 16 anys, dels majors de 65 anys,
de persones amb clars símptomes d'embria-
guesa i de substàncies estupefaents, i també, el
maltractament dels animals.

DIA DE LA PILOTA
VALENCIANA I NIT

DE LES PAELLES
Dissabte, 13 d’agost



07.55 h Càntics al nostre patró sant Roc al
carrer Major.

08.00 h Tradicional encierro de bous i vaques
de la ramaderia de Pechina, de Massama-
grell (València). 

09.15 h Santa missa de diumenge.

13.00 h Volteig general de campanes que
anuncien les festes patronals.

17.00 h Santa missa de les primeres vespres de
l'Assumpció de la Mare de Déu.

17.00 h Tradicional pujada de caixons tirats
per cavalls des de l’avinguda de la Creu fins
al lloc de costum al carrer Major. La Comissió
Taurina convida tot el poble.

18.30 h Espectacular desencaixonament de
quatre bous de prestigioses ramaderies: 

- Esmeraldo, núm. 20, del Conde de la
Corte

- Diamante, núm. 188, de Zalduendo
- Currante, núm. 114, de Núñez del Cuvillo
- Divertido III, núm. 11, d’Hros. de Don Alon-

so Moreno de la Cova

24.00 h Embolada dels quatre bous de la ves-
prada.

La Comissió Taurina 2011 vol donar les gràcies
a l’Ajuntament de Museros i a tota la gent
que ha col·laborat per tal de deixar-nos com-
plir aquest somni que tenim totes les persones
de Museros, i fer la festa del bou més gran dia
a dia.

Comissió Taurina 14 d’Agost 2011
No és una tradició, és un sentiment.

Nota: d’acord amb la normativa legal, està
prohibida la participació en els festejos taurins
dels menors de 16 anys, dels majors de 65 anys,
de persones amb clars símptomes d'embriague-
sa i de substàncies estupefaents, i també, el mal-
tractament dels animals.

BOU DEL POBLE 14 D’AGOST
Diumenge, 14 d’agost

SALUTACIÓ DE LA COMISSIÓ TAURINA 2011

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes de
Museros, la Comissió Taurina 2011 té l'honor
d'invitar tot el poble a la celebració dels fes-
tejos taurins i de gaudir, juntament amb
nosaltres, d'aquesta festa que serà inoblida-
ble per a tots.

Així mateix, volem agrair la col·laboració de
totes aquelles persones i empreses que han
fet possible que portem a terme aquesta
festa.

Moltes gràcies i a gaudir.



Vicent García Sanchís
Eduardo Garrigues Santamaría
Víctor Costa Pastor
Alejandro Silvestre Ramón
Ramón Sanfélix Baldo
Aitor Sangregorio Zorio
Arturo Bolea Fontestad
Alejandro Sánchez Pellicer

Vicente Tomás Esteve
Guillermo Serrano Pastor
Daniel Yareham Palomo
Vicente Raimundo Hurtado
José Manuel Asensio Tormos
Jorge Costa Bosch
Carles Morales Cebrián
Francesc Fenollosa Vázquez

Francisco Celda Ruiz
Sergio Martínez Joan
Roberto Molla Badia
Alejandro Campos Carceller
Alejandro Olivares Pozo
Miguel Ferrer Sanfélix
David Cusi Constant
Xavier Iborra Ramos



08.00 h Volteig general de campanes. Despertada: llançament de trons i carcasses en
senyal de festa.

09.00 h Santa missa de la solemnitat.

11.15 h Trasllat a l'ermita per a la
benedicció de les alfàbegues.

12.00 h Santa missa solemne de
l'Assumpció de la Mare de Déu,
titular i patrona del nostre
poble i de la nostra parròquia.
En finalitzar, llançament de
trons i carcasses.

21.00 h Solemne processó de
la dormició de la Mare de
Déu. En acabar, fi de festa
amb focs artificials.

24.00 h Festa a l'aire. Playback
de les falles del nostre poble, falla
Museros i falla El Castell, que ens
interpretaran cançons per amenitzar-
nos la nit als veïns de la localitat de
Museros.
Organitza: Ajuntament de Museros.

SOLEMNITAT DE 

L’ASSUMPCIÓ 
DE LA MARE DE DÉU ALS CELS,
TITULAR I PATRONA DE MUSEROS

Dilluns, 15 d’agost





08.00 h Volteig general de campanes. 
Despertada: llançament de trons i carcasses

en senyal de festa.

08.30 h Santa missa a l'ermita.

11.00 h Trasllat de la imatge de sant
Roc, des del temple parroquial a
l'ermita. A continuació, santa missa
solemne a l'ermita.

14.00 h Tradicional traca quilomè-
trica fins a l’ermita de Sant Roc.
Espectacular mascletada. 

21.00 h Solemne processó des de
l'ermita del nostre patró sant Roc. 

En acabar, fi de festa amb focs artifi-
cials.

24.00 h Festa a l'aire, Noelia Zanón i Javier
Vila per fi junts. 

La parella televisiva ens amenitzara la nit amb el
seu espectacle i les varietats.

FESTIVITAT EN HONOR A 

SANT ROC,
PATRÓ DE MUSEROS 

Dimarts, 16 d’agost





08.00 h Volteig general de campanes. Des-
pertada: llançament de trons i carcasses en
senyal de festa.

12.00 h Santa missa solemne d'Acció de
Gràcies a Déu, pels nostres sants patrons: la
Mare de Déu de l'Assumpció i sant Roc. En
finalitzar, llançament de trons i carcasses.

21.00 h Solemne processó d'Acció de Grà-
cies amb els nostres patrons. A continuació,
fi de festa amb focs artificials.

24.00 h Festa a l'aire. Revista-musical amb el
grup Dance da Cor.

DIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES
Dimecres, 17 d’agost

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES 
FESTES PATRONALS 2011 VOL AGRAIR 
PÚBLICAMENT LA COL·LABORACIÓ PRESTA-
DA PER LES INSTITUCIONS, PERSONES I
EMPRESES SEGÜENTS:

−A l'Ajuntament de Museros, per sufragar
la despesa de la Societat Unió Musical i
Escola de Tabal i Dolçaina de les proces-
sons, i altres actes.

−A la Policia Local.

−Al personal de servei de l'Ajuntament.

− Als portadors dels tabernacles processio-
nals.

−A les persones que han comprat la lote-
ria.

−A les persones que han comprat la con-
fraria.

−A les persones que han donat donatius.

−A les persones que han atés l'altar de la
dormició de la Mare de Déu.

−A les persones que han atés l'altar de sant
Roc.

−A Francesc Civera, per les hores que ha
dedicat a mantindre net el recinte enjardi-
nat de l'ermita de Sant Roc.

−A Pilar Fraile, per les hores que ha dedicat
a mantindre neta l'ermita de Sant Roc.

−A Autos Recambios Roberto Acamer, SL.

−A totes aquelles altres persones, que han
col·laborat desinteressadament perquè les
festes patronals 2011 es porten a terme
amb l'esplendor i respecte que mereixen.

MOLTES GRÀCIES!



12.00 h Encierro infantil amb carretons, de
l’ermita als corrals, per crear afició entre els
nostres menuts. 

13.00 h Prova de vaques de la ramaderia de
Pechina, de Massamagrell.

17.00 h Baixada de caixons des de l’ermita
fins a l’avinguda del País Valencià, acompa-
nyats de xaranga.

18.30 h Desencaixonament de tres bous cerrils
de prestigioses ramaderies:

- Mayoral, núm. 228, de Zalduendo
- Piano, núm. 12, d’Hros. de Don Alonso

Moreno de la Cova
- Juguetero, núm. 80, de Núñez del Cuvillo

Tot seguit, desencaixonament d’un bou cerril
des del carrer de la Via, patrocinat pel presi-
dent i per un col·laborador:

- Antiguo, núm. 17, d’Hros. de Don Alonso
Moreno de la Cova

00.30 h Embolada dels quatre bous de la ves-
prada. Després de l’última embolada, canta-
rem tots junts el “Pobre de mí”.

Nota: d’acord amb la normativa legal, està
prohibida la participació en els festejos taurins
dels menors de 16 anys, dels majors de 65 anys,
de persones amb clars símptomes d'embriague-
sa i de substàncies estupefaents, i també, el mal-
tractament dels animals.

SEGON DIA DEL 

BOU DEL POBLE
Dijous, 18 d’agost




