
 

  



  



7 DE JUNY, 20.30h 

POESIA I VI: a les vinyes 
Celler Mesquida Mora, Porreres 

>> Preu: gratuït 

Inclou: tast de vins del Celler Mesquida Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió de maridatge de poesia amb vins de la terra, en aquesta ocasió entre les vinyes del celler 

Mesquida Mora de Porreres, i amb la participació de l’enòloga i filòloga Bàrbara Mesquida com a 

encarregada de lligar les recomanacions de tast de vins amb el recitat dels poetes participants. 

Una activitat organitzada per l’AELC - Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.  

Amb els poetes Eduard Sanahuja, Núria Busquet i Cati Coll.. 

 

Aforament limitat. Cal inscripció a bonet@mallorcaliteraria.cat  
 

mailto:bonet@mallorcaliteraria.cat


8 DE JUNY, 19h 

BIOGRAFIES: històries de vida 
Donats de l’ermita de Sant Miquel, Campanet 

>> Preu: gratuït 

 

 
 

“Biografies” és un projecte teatral comunitari que ens permet trobar-nos amb dones majors de 70 

anys. Totes elles són veïnes del poble o ciutat on es desenvolupa l'acció, en aquest cas Inca i 

Campanet. Juntes ens endinsam en un procés de creació compartida. Les participants pugen a 

l'escenari amb les seves quotidianitats, pors i alegries; que ens ajuden a reflexionar sobre l'amor, 

la mort, els desitjos, els somnis i la infància i la memòria.  

 

Fruit d’aquestes trobades s’ha generat aquest espectacle, dirigit per Francesca Vadell Cubells, 

en col·laboració amb Mercè Sancho.  

 

Hi participen: Margarita Bal·le, Margalida Cerdà, Margalida Grau, Maria Dolors Llosa, 

Magdalena Pons, Antònia Ramis i Pola Rubert. 

  



15 DE JUNY, 20.30h 

CANÇONS D’UNA MAR OBERTA 
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem 

>>Preu: 5 € anticipada (entradium) / 8 € taquilla 

Inclou: tast de vins Albaflor del Celler Vins Nadal, D.O. Binissalem 

 

 
 

Samanidis & Skjønhaug és la trobada un poc improbable entre un contrabaixista noruec i una 

cantant i pianista grega a l'illa de Mallorca.  

 

Provinents de dos extrems geogràfics i de dos mons musicals prou diferents com són el jazz, 

l'electrònica i la música clàssica, Irina Cotseli i Christian HoelSkjønhaug combinen en el seu 

repertori les sonoritats i poètiques del Mikis Theodorakis, el diàleg de Olav Hauge i Edvard Grieg i 

la Chanson Française.   

 

Música, paraula i bones dosis de poètiques quotidianes. 

  



28 DE JUNY, 21.30h 

MISHIMA: Ara i aquí 
Santuari de Consolació, Sant Joan 

20h  Obertura d’accessos, servei de barra Mobobar i foodtrucks 

20.30h  Concert grup convidat: GAHRA 

>> Preu: 15€ anticipada (entradium) / 18€ taquilla  
 

 
 

Mishima compleix 20 anys com una de les formacions més singulars del panorama musical actual. 

Des de 1999, la banda ha llançat 8 discos, tot explorant i assolint bones fites d’expressió musical 

en català, fusionant arrel amb ressons de pop rock internacional. Coincidint amb l’aniversari 

acaben de publicar “Ara i aquí”, un disc en directe a la Sala Apolo de Barcelona (dies 20-22 de 

desembre de 2018), que repassa el millor de la seva discografia. El repertori combina temes 

recents i grans èxits, anticipat per la unió de dos clàssics: “Tornaràs a tremolar” i “La forma d’un 

sentit”. Una manera molt personal d’entendre el rock, allà on es troba amb la chanson, Tin Pan 

Alley i l’indie, que ha jugat un paper crucial en la renovació de la música popular en l’àmbit català. 

 

Un concert aniversari únic, per brufar junts 20 anys d’himnes generacionals. Amb David Carabén 

(veu i guitarra), Marc Lloret (teclats), Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra 

(bateria).  



29 DE JUNY, 20.30h 

BROSSAT: vida en lírica i prosa de Joan Brossa 
Auditori S’Esponja, Ses Salines 

>> Preu: 8 € anticipada (entradium) / 10 € taquilla  
 

 
 

Joan Brossa va morir d'un ictus el 30 de desembre de 1998, provocat per una caiguda per les 

escales del seu estudi. Aquest vessament cerebral i les ramificacions que n'origina és el punt 

iniciador d’aquesta aproximació i relectura de la seva obra i vida, a través de records, imatges, 

poemes i opinions. D’aquesta combinació en sorgeix un Brossa íntim, immens, ofert a tothom que 

ens visiti, carregat de poètica no només en la seva vida, sinó en la manera en què conscientment 

va tractar de viure-la. Un Joan Brossa lliure i senzill, que a través de la poesia ens mostra la seva 

identitat. 

Una producció de La Seca-Espai Brossa, coincidint amb l’Any Brossa 2019 

Intèrprets:  Àlvar Triay, Catalina Florit, Francesca Vadell,  Salvador Miralles. 



DEL 4 AL 6 DE JULIOL 

I FESTIVAL ENRIC GRANADOS 

 
 

4 DE JULIOL, a les 20h 

CONFERÈNCIA: Enric Granados a Mallorca 

Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem 

A càrrec de Maria Eugènia Gallego, doctora en musicologia. Conferència basada en les vuit 

visites del compositor Enric Granados a Mallorca, així com l’explicació del context sociocultural 

que ho va fer possible. El discurs estarà acompanyat d’audicions de les obres del compositor. 

 

5 DE JULIOL, a les 20h 

PROJECCIÓ: “El amor y la muerte” 

Teatre Municipal de Binissalem 

Audiovisual d’Arantxa Aguirre que recrea l’apassionant història del compositor Enric Granados 

en la Barcelona del tombant XIX-XX. Els viatges a Madrid, París i Nova York; la lluita per la vida i els 

primers triomfs. El relat s’enllaça amb noves versions de les seves obres mestres. 
 

6 DE JULIOL, a les 20h 

CONCERT: Danses Espanyoles 

Can Gelabert, Binissalem 

Amb Andreu Riera al piano, acompanyat d’instruments de corda. Es realitzaran dues danses 

espanyoles, la jota “La miel de Alcarria” i un Allegro de concert amb piano; un madrigal 

(“Intermezzo de Goyescas”), una sonata i un quintet.  

 



13 DE JULIOL, 20.30h 

PAU FIGUERES: del Sol a la Lluna 
Jardins del Rafal dels Porcs, Es Llombards, Santanyí 

>> Preu: 12€ anticipada (entradium) / 15€ taquilla 

Inclou: tast de vins del Celler Serres de Llevant, Santanyí 

 

 

“Quan Pau Figueres compon música, tracta de recrear les sensacions que li transmet l’obra dels 

seus referents, músics els quals admira, en un procés intuïtiu. Deixant-se endur per ritmes i 

emocions ha creat els temes que ha reunit sota el títol “Nada Nuevo Bajo El Sol”(2018): un àlbum 

que combina sons bàsics i orgànics, com la guitarra flamenca, les percussions i el baix elèctric 

flamenc, amb sons electrònics de sintetitzadors modulars, teclats, samplers i guitarra elèctrica.  

El resultat és un mosaic musical més flamenc, més modern, més dur que discos anteriors, on 

fusiona les tonades flamenques amb funk, trap, pop i ambience. 

Amb Pau Figueres (guitarra), Darío Barroso (guitarra), Ismael Alcina (baix elèctric) i Arnau 

Figueres (percussions) viatjarem del sol a la lluna, en el crepuscle màgic que cada any ens 

regalen els jardins del Rafal dels Porcs, la possessió que va veure créixer Blai Bonet. 
 

Punt de trobada: Església d’Es Llombards, 19.30h // Servei de transport gratuït fins al lloc del concert. 



19 DE JULIOL, 20.30h 

ESPAIS ENLLÀ: passeig pel mapa literari català 
Pati de la Institució Alcover, Manacor 

>> Preu: gratuït 
 

 
 

Una dona carregada amb una maleta ens convida a viatjar amb ella: fent un viatge geogràfic, 

històric, imaginari i virtual. El fil conductor dels viatges és la literatura, en relació amb el mar, 

l’exili, la creativitat i el desig dels propis espectadors. El recorregut és  un espectacle poètic per 

descobrir el Mapa Literari Català, una eina web que uneix literatura i paisatge i ens acosta més 

d’un miler i mig d’espais literaris, creats a partir de la mirada i l’univers creatiu dels nostres 

grans autors.  

 

Espectacle produït per Espais Escrits. Creat i conduït per Gemma Sangerman. 

Amb la col·laboració de Música de Poetes i la Institució de les Lletres Catalanes. 

  



20 DE JULIOL, 21h 

TORNAVEUS: polifonies mediterrànies 
Centre Cultural de la Colònia de Sant Pere 

Activitat en el marc de la Setmana de Música Antiga. 

En col·laboració amb l’Associació Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere 

>> Preu: 10 € (entradium) 
 

 
 

Tornaveus és un espectacle de polifonia vocal en què les veus retrobades truquen amb força a la 

porta de la memòria per desvetllar els sentits. Un camí de cançons, des d’un cant de taverna 

al Stabat Mater de Setmana Santa, passant per cançons de treball, de bressol, nadales, cançons 

salpebrades i cantarelles infantils. Un ambient sonor creat exclusivament a partir de les veus.  

Cantar a veus ha esdevingut una activitat comú entre els homes i les dones arreu de la 

Mediterrània nord-occidental. En cantar plegats, cadascú, a través de la veu, posa en joc la seva 

personalitat amb una manera de dir, d’ornamentar, amb un timbre determinat. Amb una proposta 

planera i descontracturada, Tornaveus posa sobre la taula processos musicals, vocals, tímbrics i 

harmònics poc corrents avui en dia i, encara menys, protagonitzats per quatre veus femenines. 

Amb Iris Gayete, Ester G. Llop, Heura Gayà, Anaís Falcó i Jaume Ayats. 

 



27 DE JULIOL, 21.30h 

LA MALCONTENTA: teatre 
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem 

>>Preu: 8 € anticipada (entradium) / 10€ taquilla 

Inclou: tast de vins Supernova, del Celler Can Verdura, D.O. Binissalem 

 
 

 
 

Basada en la novel·la homònima de Sebastià Alzamora, La Malcontenta conta la història d'una 

dona de principis del segle XIX que està condemnada a un futur en el qual podrà prendre molt 

poques decisions perquè les pren per ella son pare i, després, en un futur, el seu home. Però 

Antònia Suau decideix rompre amb tot i es fa senyora del seu destí, una decisió molt important i 

poc comuna a la seva època. "A  La Malcontenta, la llum i la foscor lluiten contínuament per 

imposar-se una sobre l'altra, el seu viatge emocional és un viatge tenyit d'amor i de dolor", explica 

el director, José Martret. Explica que Joan Durí, el bandoler que realment va existir i que va 

aterrar al sud de Mallorca, funciona en la narració com l'element que altera la vida d'Antònia i la 

crida a l'aventura: "Ell és qui acciona l'alliberació de la Malcontenta, per ell abandona la vida que 

fins al moment havia conegut i es llança a una aventura en la qual la llibertat i la violència són les 

protagonistes". 

 

Una producció de la Cia. El Somni. Direcció: José Martret. Intèrpret: Agnès Llobet. 

Adaptació teatral de Rafel Gallego a partir de la novel·la “La Malcontenta”, de Sebastià Alzamora. 

 
 

 



3 D’AGOST, 21h 

COCANHA: cançó occitana per dansar 
Santuari de Consolació, Sant Joan 

>> Preu: 8€ anticipada (entradium) / 10€ taquilla 

 

ABANS DEL CONCERT: 

A les 18h Taller de danses occitanes, a càrrec de Joan Codina  

per facilitar al públic la participació en les danses del concert 

A les 20h Servei de Mobobar i foodtrucks 
 

 
 

El patrimoni musical occità és ric i divers. En són bona mostra les seves polifonies vocals, que 

dibuixen històries sovint íntimament lligades a la gent que vivia, treballava i conversava a l’aire 

lliure. Cocanha està formada per tres veus femenines que, tenint Tolosa com a punt de trobada i 

la llengua occitana com a terreny de joc vocal, fan sonar els repertoris pirinencs, gascons i 

llenguadocians. Acompanyades de tambors de cordes i percussions corporals, evoquen un so 

natural, generós i sincer. Una girlsband occitana per a un concert que es balla, o un ball que 

s’escolta, ple d’elegància, humor i caràcter. 

 

Amb Maud Herrera (veu, mans i peus), Caroline Dufau (veu, tambor de cordes, mans i peus) i 

Lila Fraysse (veu, tambor de cordes, mans, peus i caxixis). 



9 D’AGOST, 20.30h / 21.30h 

GALEJAR: tonades antigues i dansa contemporània 
Pati de Can Gelabert, Binissalem 

>> Preu: 5 € anticipada (entradium) / 8 € taquilla 

 

 
 

Segar, espigolar, exsecallar, tondre, esterrossar, emblanquinar, munyir, ventar o batre són feines 

que no formen part del nostre món, del nostre sistema de coneixement i de creences. Feines d’un 

món agrícola que, en el seu origen, no varen conèixer la mecanització ni els horaris.  

 

Galejar planteja la necessitat de tornar a coordinar cos i veu, prenent com a referent els ressons 

d’aquelles veus antigues, les veus de la saviesa. Cap on hem anat? Com hem arribat fins aquí? Com 

hem canviat nosaltres i els nostres comportaments? 

 

Companyia UnaiUna, amb direcció de Xavier Martínez.  Dramatúrgia: Joan Tomàs Martínez. 

Intèrprets: Marina Fullana, Laura Lliteras, Gypsy Nel.lo i Rosa Serra. 

  



18 D’AGOST, 21h 

JOKB: festa camaleònica 
Santuari de Consolació, Sant Joan 

Actuació en el marc del FESTIVAL MOBOFEST 

>> Preu: GRATUÏT 
 

ABANS DEL CONCERT: 

A les 18h Taller familiar de creació musical i concert! 
 

 
 

Després de dos anys actuant per escenaris arreu de Catalunya, la banda JOKB acaba de publicar 

Ohana el seu primer disc en format visual album. Ohana, que vol dir “família” en la cultura 

hawaiana, és l’excusa per capbussar-se en l’univers conceptual que envolta aquest jove grup. Un 

univers que va molt més enllà de la música i que arriba a l’audiovisual per oferir una experiència 

nova. Cada cançó del disc es complementa amb un videoclip, esdevenint així una única peça 

artística que il·lustra i relata cadascun dels seus temes.  

Ohana conté 13 cançons inèdites en català i anglès, que combinen principalment funk i pop amb 

sons electrònics i que suposen una evolució important en el discurs d’aquesta jove banda. 



24 D’AGOST, 21.30h 

LLUM TRENCADA: memòria de dones de la guerra 
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem 

>> Preu: 8€ anticipada (entradium) / 10€ taquilla 

Inclou: tast de vins Albaflor, del Celler Vins Nadal, D.O. Binissalem 

 
 

 
 

El cop d’estat del 18 de juliol de 1936 trencà els somnis de gran part de la població, i per a les 

dones suposà la pèrdua de tots els drets aconseguits amb la II República, però també dels homes 

que feien part de la seva vida. L’espectacle recupera algunes d’aquestes històries de dones que 

anaren a la presó, no per les seves idees polítiques, sinó per ser filles d’un o dones d’un altre. I 

reivindica el paper de les dones, activistes, fortes i valentes, que s’atreviren a enfrontar-se amb 

els qui les volien fer callar.  

Recuperam un bocí de la història que no semblava interessar gaire, perquè no era la història del 

protagonista, sinó dels seus personatges secundaris que, tanmateix, foren objecte d’una venjança i 

repressió tan dura com els seus companys, pares o fills. 

Un espectacle d’Iguana Teatre. Dramatúrgia d’Aina Salom i Carme Planells.  

Direcció: Pere Fullana. Amb les actrius Irene Soler, Catalina Florit i Marina Domínguez. 



25 D’AGOST, 20h 

HEURA GAYA: mixtures de terra i cançó 
Es Fortí de Cala d’Or, Santanyí 

>> Preu: 10€ anticipada (entradium) / 12€ taquilla 

Inclou: tast de vins del Celler Son Alegre Ecològic 
 

 
 

Heura Gaya inicia amb el projecte Gaya (Segell Microscopi 2019) una recerca personal i del seu 

propi llenguatge a través d’un repertori intimista que viatja entre el pop i el folk, i que es nodreix 

de la tradició més arrelada. Les seves cançons evoquen la natura i apel·len l’amor romàntic del 

XIX, amb una veu dolça i un to emocional sovint melancòlic. Gaya va ser finalista a la darrera edició 

del Concurs Sons de la Mediterrània, i ha estat definida per la revista Enderrock «intimisme 

d’arrel» i «sons tradicionals de distància curta que remeten a l’olor de terra molla i a l’amor per 

la tradició.» 

Al seu particular cançoner hi ha  cançons que busquen estats emocionals a través de la natura, un 

“pop trist" que versiona un lied de Franz Shubert, unes tradicionals Cobletes de la canya que 

canten un poema de J.V. Foix, la versió d’una cançó d’Eduard Toldrà amb text de Josep Maria de 

Sagarra que s’amalgama amb una tonada de feina de Mallorca, una cançó de bres i una de bressol 

que Maria-Mercè Marçal va escriure per a la seva filla Heura, cançons de pandero que es 

converteixen en un cant a la dona en to alegre i rebel. Tot això i molt més és l’univers Gaya.  



7 SETEMBRE, 20.30h 

MARALA TRIO: tonades retrobades 
Santuari de Consolació, Sant Joan 

>> Preu: 8€ anticipada (entradium) / 10€ taquilla 
Servei de Mobobar des de les 20h 
 

 
 

Tres dones procedents de territoris diversos de parla catalana parteixen del repertori tradicional 

per fer una música pròpia amb mirada de dona. Es diuen Selma Bruna, Sandra Monfort i Clara 

Fiol. Són una catalana, una valenciana i una mallorquina que comparteixen llengua, talent i amistat. 

Ofereixen un repertori propi basat en la tradició i la música d’arrel. Als seus concerts hi sentim 

cants i músiques de Catalunya, el País Valencià o les Balears, o alguns temes bascos, com 

el Txoriatxori que va sonar en el darrer treball de Fermín Muguruza.  

 

Veus, guitarres i percussió són els ingredients fonamentals de la recepta sonora del Marala Trio, 

que interpreta temes de composició pròpia, però que també musica versos de poetesses actuals i 

revisita cants de batre, tonades sefardites o laments de guerra.  

 

Entre cançons, Marala parla de tu a tu amb tothom qui escolta, que les descobreix compromeses, 

sensibles, valentes i vulnerables. 



13 SETEMBRE, 20h 

VERS ENDINS: Despulla’t, eixampla’t, somriu! 
Pati de la Institució Alcover, Manacor 

>> Preu: 5 € anticipada (entradium) / 8 € taquilla 

 

 

La formació Vers Endins enceta una nova aventura: el seu segon treball d’estudi, "Despulla't, 

eixampla't, somriu!". Un disc carregat d'emoció i d'amor, on s'hi poden sentir versos d'autors 

com Pau Vadell, Carles Rebassa, Rosa M. Arrazola, Vicent A. Estellés... a més de lletres 

pròpies carregades de sentit i de compromís que parle de pau, de guerra, d’amor, de feminisme, 

de solidaritat.... de tu! 

Vers Endins són na Glòria, en Víctor, en Marc, en Toni, n'Aníbal i en Joan Carles. Una família 

molt ben avinguda que envida per entremesclar la música i la poesia. 

  



15 DE SETEMBRE, 20h 

BIEL FONT: peregrí dels blaus 
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem 

>>Preu: 5 € anticipada (entradium) / 8 € taquilla 

Inclou: tast de vins Supernova, del Celler Can Verdura, D.O. Binissalem 

 
 

El disc Peregrí dels blaus (Blau, 2018) és el primer del palmesà Biel Font en llengua catalana i 

amb música original. Després dels seus treballs com a Biel Alimanya & The Folsom Rockers, 

l'artista enceta una nova faceta musical recollint el llegat del seu pare. No és un àlbum 

d'homenatge, sinó més bé el que ell 'disc promesa': una vella promesa d'enregistrar les cançons 

compostes pel seu pare Antoni Pere Font al llarg de vint anys. 

 

Peregrí dels blaus(Blau, 2018) és un projecte poètic-musical que s’acompanya en el disc editat 

amb il·lustracions fetes per la germana del músic Marta Font, i en el qual hi ha les participacions 

de Marta Elka i Toni Pastor, Joan Frontera (Al-Mayurqa), el mateix Victor Uris o l'Orfeó 

d'Alaró, entre altres. 



20 DE SETEMBRE, 20h 

CA!: Joana Gomila & Arnau Obiols 
Institució Alcover, Manacor 

>> Preu: 5 € anticipada (entradium) / 8 € taquilla 
 

 
 

CA! és una expressió catalana que comparteixen illencs i pirinencs i que més o menys voldria dir 

“no home no!” o també, “no ho crec!”, o fins i tot, “no, vols dir?”. A més, a Mallorca, ja ho sabem, un 

CA és un gos. 

 

I ara CA! és el duo de na Joana Gomila i n'Arnau Obiols, que té una mica de tot el que volen dir 

aquestes dues lletres. Una mica d'allò que s'identifica amb cada territori, una mica de treure ferro 

a les coses, relativitzar, qüestionar-nos a nosaltres mateixos, però també el no radical quan cal. I 

també, és clar, la part animal, la bèstia.  



27 DE SETEMBRE, 20h 

PETIT: l’eternitat i el mirall 
Institució Alcover, Manacor 

>> Preu: 5 € anticipada (entradium) / 8 € taquilla 
 

 
 

The Eternity and the Mirror (2018) és el nou treball de Petit, el projecte musical que Joan E. 

Castells lidera des del 2006. El títol, extret d’una obra del poeta libanès Kahlil Gibran, apropa 

aquesta humanitat musical i ens la mostra des de la inseparable visió mediterrània de l’autor. 

 

Amb sis discos publicats, la música de Petit ha anat dibuixant els paisatges emocionals, la natura i 

l’orografia de la pell amb cançons honestes que es vesteixen de sonoritats mediterrània i 

influències anglesa i americana. En concert a la Institució Alcover, obrirà finestres a explorar el 

misteri de les muntanyes, l’enigma de la mar emboirada, de la nit i de les emocions que ens obren 

les portes a un món per descobrir. Sense oblidar tastar algun dels temes del seu disc anterior, 

Llenya Prima, un exercici de treball poètica-musical i gràfic amb la jove escena poètica catalana. 

 

Amb Joan Castells (veu i guitarra), Curro Viera (bateria), Juanjo Monserrat (guitarra) i Juanjo 

Tomàs (baix). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AMB EL SUPORT DE: 
INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS 

AJUNTAMENT DE BINISSALEM 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
AJUNTAMENT DE SANT JOAN 

ASSOCIACIÓ FOLK A MAR 
IMAS –CONSELL DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ ÒC MALLORCA 
DONATS DE SANT MIQUEL 

MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA, INCA 
 

CELLERS COL·LABORADORS: 
MESQUIDA MORA 
CAN VERDURA 

ALBAFLOR - VINS NADAL 

VINS SON ALEGRE 

SERRES DE LLEVANT 

LA LLUNA EN VERS  

ÉS EL FESTIVAL D’ESTIU DE: 
FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA 

DPT. CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS,  

CONSELL DE MALLORCA 

 

EN COL·LABORACIÓ AMB: 
INSTITUCIÓ ALCOVER 

MOBOFEST 

AELC 

CAN GELABERT 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA  

DE LA COLÒNIA DE SANT PERE 
 

MITJÀ COL·LABORADOR: 
ARA BALEARS 

 

 


