SA RUA 2021
VILAFRANCA DE BONANY
Consultau-ne proposta d’activitat

SA RUA , EN BOMBOLLA ! a
continuació o al web
www.ajvilafrancadebonany.net

Sa Rua, enguany, només en bombolla ! (*)
(*) bombolla : aplicat al llenguatge relatiu a les relacions socials, grup

de persones estable de convivència.

Amb motiu de la situació sanitària actual per la COVID-19, les trobades de caràcter social i familiar queden
LIMITADES NOMÉS I DE MANERA EXCLUSIVA a les PERSONES DEL MATEIX NUCLI DE CONVIVÈNCIA, a excepció de
les situacions previstes per la pròpia normativa ( Decret 6/2021 de 29 de gener de 2021 / BOIB Nº 13 de 30 de
gener de 2021).

PROPOSTA D’ACTIVITAT.

ENVIA’NS LA TEVA FOTO DE DISFRESSA !

SA RUA, enguany, només en bombolla !! (*)
(*) bombolla : aplicat al llenguatge relatiu a les relacions socials, grup

de persones estable de convivència.

Aquest 13 de febrer estaria marcat a l’agenda de molts i moltes. I és que arribaria el
dia de compartir, amb molta altra gent, la disbauxa carnavalesca enmig dels carrers i
places del poble. Comparses i disfresses arreu deixant a lloure l’alegria i l’esperit de la
festa que ens permetria, com cada any, exterioritzar tot allò que seria propi durant
aquests dies previs al dimecres de cendra, posant espurnes d’alegria i color que
contrasten, sovint, amb el color gris i monòton de molts de dies del mes de febrer.
Enguany no serà possible celebrar-ho com
sempre, però això no ha de llevar que, a
pesar de tot, poguem viure i compartir
l’esperit de SA RUA a casa i només amb els
de casa per fugir
del desencís i la
monotonia dels moments actuals.
Fem, idò, una Rua només en bombolla!
DISFRESSAU-VOS, POSAU-VOS ALGUN
COMPLEMENT PEL CAP, MAQUILLAU-VOS,
… feis un somriure a la cámara per una RUA
EN BOMBOLLA !
FEIS-VOS UNA FOTOGRAFIA I ENVIAU-LA al WHATSAPP 676 058 983 o al MAIL
infovilafranca@ajvilafrancadebonany a partir del DIJOUS 11 I FINS AL DIUMENGE 14
DE FEBRER, indicant-hi el vostre nom i adreça. Poden ser fotos de DISFRESSES
INDIVIDUALS o fotos de GRUP DE PERSONES CONVIVENTS.
Entre totes les FOTOS PARTICIPANTS se sortejaran 3 VALS DE MENJAR PER ENDURSE’N DE DIFERENTS LOCALS DE VILAFRANCA.
US HI ANIMAU ?

PROPOSTA D’ACTIVITAT.

SA RUA QUIZZ ( REMEMBER WHEN…)

SA RUA, enguany, només en bombolla !! (*)
(*) bombolla : aplicat al llenguatge relatiu a les relacions socials, grup

de persones estable de convivència.

Enguany no tendrem RUA a l’ús, la de tota la vida, la que, any rere any, hem
pogut gaudir pels carrers del nostre poble. Ens quedarem sense el clàssic
anunci que cada any dóna el “sus” a Sa Rua de Vilafranca : “Això no és
Tenerife, això no és Rio de Janeiro, però això és Vilafranca!”
La situació actual requereix que ens haguem de conformar amb una RUA
EN BOMBOLLA, a casa i amb els de casa.
I serà un bon moment perquè ens
engresquem tots plegats per recordar
algunes fotografies de comparses que
varen participar a Sa Rua de Vilafranca
anys passats. La proposta és si, d’entre
totes les fotografies, podeu recordar A
SA RUA DE QUIN ANY pertanyen.
És una manera per posar a prova la memòria i, si n’és el cas, intentar
recordar qui hi ha darrera cada disfressa o maquillatge..
La proposta, idò, és que faceu aquesta RUA QUIZZ…. (REMEMBER
WHEN…) i que l’envieu amb les respostes que creieu correctes al
WHATSAPP 676 058 983 o al MAIL infovilafranca@ajvilafrancadebonany a partir
del DIJOUS 11 I FINS AL DIUMENGE 14 DE FEBRER, indicant-hi el vostre nom.
D’entre els QUIZZ COMPLETATS I CORRECTES enviats,
MENJAR PER ENDUR-SE’N D’UN LOCAL DE VILAFRANCA.

se sortejarà 1 VAL DE
US HI ANIMAU ?

SA RUA QUIZZ ( REMEMBER WHEN…)
RECORDES A SA RUA DE QUIN ANY SÓN AQUESTES COMPARSES…?

1) “DEUTSCHE BIER”

a) 2012
b) 2007
c) 2014

2) SISTER ACTS

a) 2001
b) 2008
c) 2014

3)

ESTRUÇOS

a) 2018
b) 2013
c) 2010

SA RUA QUIZZ ( REMEMBER WHEN…)
RECORDES A SA RUA DE QUIN ANY SÓN AQUESTES COMPARSES…?

4) “STRAVAGANZA”

a) 2015
b) 2017
c) 2019

5 ) “DESCOMUNALS”

a) 2009
b) 2014
c) 2012

6)

MACRO FUTBOLÍ

a) 2017
b) 2015
c) 2020

SA RUA QUIZZ ( REMEMBER WHEN…)
RECORDES A SA RUA DE QUIN ANY SÓN AQUESTES COMPARSES…?

7) “ALICIA I ELS NAIPS”

a) 2008
b) 2005
c) 2011

8 ) ELS NENGS DE
CASTEFA

a) 2009
b) 2003
c) 2006

9)

VAJA TROS DE PAPA !

a) 2007
b) 2002
c) 2009

SA RUA QUIZZ ( REMEMBER WHEN…)
RECORDES A SA RUA DE QUIN ANY SÓN AQUESTES COMPARSES…?

10) “EL SENYOR DELS
ANELLS”

a) 2008
b) 2004
c) 2006

11 ) BATUKADA WESTERN

a) 2007
b) 2010
c) 2012

12)

“PESCANOVAS”

a) 2006
b) 2003
c) 2008

