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AMIGURUMI
Amigurumi és el nom d’una tècnica 
japonesa de crochet per fer fi gures 
tridimensionals, habitualment es 
fan ninos tendres i tovets, fi gures 
de personatges o d’aliments fi cticis 
com ara cupcakes, hamburgueses o 
pastissets.
Dia: Dijous
Hora: De 16 a 18 h
Professora: Anna Vitales

Més info: Tel. 972 300 069
Lloc: Biblioteca Municipal de 
Mont-ras

ARTS PLÀSTIQUES
Totes les tècniques; dibuix, carbó, 
ploma, aquarel·la, oli...

Dies: Nens: Dilluns de 18 a 19 h 
o  de 19 a 20 h / Adults i nens més 
grans: Dimarts de 19 a 20 h o de 
20 a 21:15h
Professor: Quim Hidalgo Portero
Més info: Tel. 972 30 70 10 -
618 176 824
hidalgoportero@hotmail.com

Lloc: Ajuntament de Mont-ras, 2n 
pis  Sala d’exposicions gran
Inici curs: Dilluns 5/10/2015

COSTURA
Aprèn a cosir manualment i amb 
màquina. Transforma, repassa i 
recicla la teva roba passant una 
agradable estona entre amigues.

Dia: Dijous o divendres
Hora: A convenir
Professora: Ma Carmen González
Més info: Tel. 639 079 951
Lloc: Ajuntament de Mont-ras.

2n pis  Sala d’exposicions petita
Inici curs: Dijous 1/10/2015
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PATCHWORK

Crea el teu propi estil per a casa teva i 
diverteix-te cosint, apunta-t’hi.
Dia: Dimarts
Hora: De 15 a 18 h 
Professora: Alexandra Marca
Més info: Tel. 972 610 181
699 431 971

Lloc: Ajuntament de Mont-ras, 
2n pis   Sala d’exposicions gran
Inici curs: Dimarts, 6/10/2015

PUNTES DE COIXÍ
Dia: Dilluns
Hora: De 16 a 19 h
Professora: Anna Vitales
Més info: Tel. 972 300 069
Lloc: Ajuntament de Mont-ras, 
2n pis. Sala d’exposicions petita.
Inici curs: Tot l’any

LABORS
Activitats: Punts diversos com: 
punt de creu, d’incrustació, de 
palestrina, calats, fi stons, roba 
aplicada, ganxet, mitja, brodat amb 
tambor, etc.
Dia: Dimecres
Hora: De 16 a 19 h
Professora: Pepita Agustí
Més info: Tel. 972 301 311 -
687 721 933  
Lloc: Ajuntament de Mont-ras, 2n 
pis  Sala d’exposicions petita
Inici curs: 7/10/2015 (màx. 10 
persones)
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TREBALL AMB 
AGULLES 
(de 8 a 14 anys)

Vols aprendre a cosir, fer ganxet i 
mitja d’una manera divertida? Farem 
penjolls, bosses, aplicacions a roba 
i moltes coses més. 
Dia: Dimarts
Hora: De 17:00 a 19:00 h
Professora: Mercè Paytuví

Més info: Tel. 616 662 318
www.tapisiprou.cat
Lloc: Ajuntament de Mont-ras, 
2n pis Sala d’exposicions petita
Inici curs: Dimarts, 20/10/2015

TAPÍS
T’agradaria teixir un tapís per deco-
rar casa teva? Anima’t i vine a fer un 
curs amb nosaltres.
Tapís d’alt llis, treball amb diferents 
materials i composicions.
Dia: Dimecres
Hora: De 16 a 18 h
Professora: Mercè Paytuví
Més info: Tel. 616 662 318
www.tapisiprou.cat

Lloc: Ajuntament de Mont-ras, 
2n pis Sala d’exposicions gran
Inici Curs: Dimecres, 7/10/2015

TREBALLS MANUALS 
I RESTAURACIÓ DE 
MOBLES
Manualitats: Scrap, decoupage, 
nines goma eva (fofuchas), bijuteria 
de macramé, pastes modelables, 
plata, i molt més, etc.  Restauració 
de qualsevol moble, amb pàtines, 
estergits, goma laca, etc.
Dies i horaris: Consultar 
(possibilitat de diferents dies i 
horaris).

Professora: Francesca Aymerich 
Més info: Tel. 972 304 691 -
639 075 444 
Lloc: Ajuntament de Mont-ras   
Inici curs: Octubre 2015
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CICLE INDOOR
És una activitat física amb suport musi-
cal que es realitza sobre una bicicle-
ta estàtica especialment dissenyada i 
s’adapta fàcilment al nivell de cada 
alumne. Es realitza majoritàriament 
un treball cardiovascular, es millora 
el to muscular, redueix l’estrès, entre 
d’altres benefi cis, psíquics i socials. 
Dies: Dilluns, dimecres i dijous
Hora: De 20:30 a 21:30 h
Professor: Raúl Rubio

Més info: Tel. 679 690 368
schwinncostabrava@gmail.com  
Lloc:  Pavelló de Mont-ras
Inici de curs: Dilluns, 5/10/2015 
Vols venir a provar-ho? Truca’ns per 
reservar bici i vine sense compromís.

HIP-HOP

Animeu-vos a aprendre un estil de 
ball en evolució continuada.  És una 
dansa que requereix concentració, 
perfecció, continuïtat i respecte, 
però tot aquest esforç val la pena, us 
ho asseguro.
Gaudirem d’un bon ambient i bona 
energia, us espero.
Dies i hores:  
Chinchillas 2:
Dijous, grup de nens i nenes de 5 
a 7 anys.
Ladies 2:
Dijous, grup de nens i nenes de 8 a 
10 anys.
Chinchillas:
Dimarts i divendres de 17:45 a 
18:45 h. Grup de nens i nenes de 
8 a 10 anys, LIMITAT.
Ladies:
Dimarts i divendres de 18:45 a 19:45 
h. Grup de nens i nenes de 10 a 12 
anys, LIMITAT.

Scratch:
Dimarts i dijous de 19:45 a 20:45 h. 
Grup de nens i nenes de 12 a 14 
anys, LIMITAT.
Professor: Javi Gómez López
Més info: Tel. 686 130  311   
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: Dimarts, 15/09/2015
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DANSA PER A 
INFANTS
Dansa per a infants a partir de 6 
anys. Fent un tastet de diferents 
disciplines (ballet clàssic, dansa 
contemporània, dansa espanyola i 
danses del món) descobrim el cos i 
les seves possibilitats.
Dia: Dimecres
Hora: De 17:15 a 18:15 h
Professora: Laura Guillen “La Bicha” 

Més info: Tel. 661 127 568
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: 
Dimecres, 16/09/2015

IOGA
La paraula Ioga signifi ca unió del 
cos i de la ment. Mitjançant exer-
cicis i posicions estàtiques i dinàmi-
ques facilitem la disposició corporal 
i l’obertura mental a millorar la nos-
tra fl exibilitat, concentració, elegàn-
cia, fortalesa... aquelles virtuts que 
busques i que facilitaran la teva 
excel·lència com a persona.
Dia: Dimecres
Hora: De 20:30 a 21:41 h

Professor: Màrius Pla. Professor 
de Daoist Ioga. Especialista en 
tècniques de Coaching
Més info: Tel. 608 077 913
mariuspla@gmail.com
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: 7/10/2015
(mín. 6 persones durant tot el curs)

INICIACIÓ A 
LA SALSA
Introduïm també altres balls llatins 
com la rumba, la bachata o el txa-
txa-txà.
Dia: Dimarts
Hora: De 21:00 a 22:00 h
Professora: Laura Guillen “La Bicha” 

Més info: Tel. 661 127 568
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: Dimarts, 15/09/2015
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MINDFULLNESS
ENS AJUDA A VIURE L’ARA

Mindfullness o atenció plena ens aju-
da a prendre consciència, a estar 
presents aquí i ara, això ens permet 
prendre control sobre les nostres ac-
cions, deixem de ser reactius davant 
les circumstàncies del nostre entorn i 
davant les emocions que ens gene-
ren, estar present en la nostra vida i 
en el que succeeix en ella ens retor-
na el control, deixem d’actuar des 
dels instints més bàsics i comencem 
a actuar des de la consciència.
Dia: Dijous

Hores: De 21:00 a 22:00 h
Professora: Paqui Sánchez 
Més info: Tel. 637 562 311
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: Dijous, 1/10/2015
(grup mínim 6 persones tot el curs)
El dijous 24 de setembre xerrada 
i meditació gratuïta 

MULTIESPORTS
Després de l’èxit del curs passat tor-
nem a oferir l’activitat. Va destinada 
a tots aquells nens i nenes que tenen 
entre 6 i 12 anys, que estan dispo-
sats a aprendre i practicar tot tipus 
d’esports. Es pretén fomentar l’activitat 
física i l’esport a la vila. Aquesta ac-
tivitat engloba tot tipus de disciplines 
esportives (bàsquet, futbol, handbol, 
atletisme, mini tennis, voleibol, bàd-
minton...) a nivell d’iniciació. Es busca 
que el nen/a millori la seva motricitat, 
socialització i que adquireixi hàbits 
de vida saludables d’una manera 
d’allò més divertida!

Dies: Dilluns i divendres
Hora: De 17:15 a 18:15 h
Professor: Oriol Sierra Rodríguez, 
Tècnic Esportiu
Més info: Tel. 676 435 649
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: Divendres, 2/10/2015 
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PILATES I
MANTENIMENT
El mètode pilates aconsegueix un 
bon to muscular sense augmentar 
el volum.  Augmenta la fl exibilitat, 
l’equilibri i la coordinació, corregeix 
els hàbits posturals incorrectes.
És molt recomanable per a persones 
en procés de rehabilitació i dolors 
d’esquena. Apte per a tothom, tant 
per a esportistes com per a persones 
sedentàries.

Dies: Dilluns i/o dimecres de 9:15 
a 10:15 h; i/o divendres de 15:15 
a 16:15 h
Professora: Malén Mallart
Més info: Tel. 686 441 154
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: Divendres, 2/10/2015

PSICOMOTRICITAT
L’activitat de psicomotricitat va desti-
nada a nens i nenes de P4 i P5. Es 
pretén afavorir el desenvolupament 
global de l’infant, que descobreixi 
conegui i controli el propi cos i que 
enriqueixi les pròpies capacitats 
motrius i expressives mitjançant dife-
rents recursos. És el pas previ a la 
iniciació a l’esport.
Dia: Dimecres

Hora: De 17:15 a 18:15 h
Professor: Oriol Sierra Rodríguez, 
Tècnic Esportiu
Més info: Tel. 676 435 649
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: Dimecres, 7/10/2015

PILATES TERAPÈUTIC 
GENT GRAN
Gràcies als exercicis terapèutics del 
mètode pilates augmenta l’energia 
corporal i la massa muscular perdu-
da pel pas dels anys. Són exercicis 
suaus acompanyats per la respira-
ció. Exercicis imprescindibles per 
mantenir una òptima mobilitat i allar-
gar la independència personal, es 
realitzaran amb cadira o matalàs.

Dies: Dilluns i dimecres
Hora: De 10:30 a 11:30 h
Professora: Malén Mallart
Més info: Tel. 686 441 154
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: Dilluns, 5/10/2015
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SEVILLANES
I FLAMENC
El fl amenc és conegut per la seva 
gran intensitat emocional. Les classes 
estan dissenyades per aprendre els di-
ferents ritmes, contratemps i moviments 
de braç. Tot això et fa treballar la 
coordinació mental, física i el treball 
d’equip.  Els nivells que treballem són:
Principiant: es treballa la tècnica i el 
moviment de braç amb un compàs
Intermig: perfeccionament dels movi-
ments, treballem els diferents ritmes 
com pot ser el tango, alegria, tanguil-
lo...
Avançat: es treballa molt la tècnica 
corporal i els peus, es treballen rit-
mes més difícils com la bulería de 
Jerez, soleá,...
Vols venir a provar-ho? La primera 
classe és gratuïta
Dies:
Dilluns: De 17:30 a 19 h Sevillanes 

i fl amenc de 6 a 12 anys, nivell in-
termig.
De 19 a 20:15 h Sevillanes i casta-
nyoles Adults nivell intermig.
De 20:15 a 21:45 h, Flamenc adult 
nivell avançat
Dimecres de 19:15 a 20:15 h, Fla-
menc per adolescents nivell intermig.
Dijous de 15:30 a 16:30 h, Rumba 
i sevillanes adults nivell principiant
Professora:
Mariluz Tirado Cortejosa
Més info: Tel. 658 911 816
Lloc: Pavelló de Mont-ras
Inici curs: Dilluns, 5/10/2015
(Inscripció oberta tot l’any)
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TALLER DE 
FOTOGRAFIA
DIGITAL 
             
Ideal per iniciar-se en fotografi a 
o augmentar i perfeccionar els 
coneixements fotogràfi cs.

El programa:
La càmera:
Velocitat d’obturació, diafragmes 
i profunditat de camp, arxius raw, 
òptiques, fl ash, etc.
L’art:
Creativitat, composició, punt de 
vista, regla dels terços, etc. 
La llum:
Temperatura de color, intensitat, 
direcció, etc.
Els temes:
Retrat, paisatge, natura, bodegó, 
fotografi a nocturna, etc.
L’edició:
Photoshop i lightroom, per demostrar 
el seu efi caç potencial...

Tota la teoria serà amb vídeo-
projecció comentada de més de 
1.000 fotografi es i gràfi cs.  
Dos dies de sortida de pràctiques (un 
divendres al vespre i un diumenge al 
matí).
Durada: De (gener, febrer, març 
i abril) 24 hores de teoria i 6 de 
pràctiques.
Dia: Dilluns
Hora: De 20 a 22 h
Inici curs: 11 de gener de 2016 
(grup mínim 10 persones, màxim 20)
Professor: Jordi Gallego
Més info: Tel. 652 921 205
Lloc: Ajuntament de Mont-ras, 2n 
pis  Sala de exposicions petita 

TREBALLS 
MANUALS
Monogràfi cs de 1, 2 o 3 dies de: 
scrap, bijuteria, decoupage, i nines 
goma eva (fofuchas) 
Professora: Francesca Aymerich
Més info: Tel. 972 304 691 -
639 075 444
Lloc: Ajuntament de Mont-ras
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Alumnes: Infants, joves i adults
Classes: Grups o classes individu-
als
Nivells: Principiant, elemental, in-
termedi, avançat, reforç, preparació 
específi ca per exàmens del Trinity o 
d’Oxford o de l’Escola ofi cial d’Idi-
omes. 
Dies: Flexible segons disponibilitat 
d’horaris
Professors: Nadius llicenciats o 
diplomats amb titulació complemen-
tària de Tesol, Tefl  o similar.
Info. i inscripcions: Centre d’Idi-
omes i Formació English Today 
Tel. 972 306 329 - 627 567 617 

Lloc: Edifi ci annex a la sala poliva-
lent de l’Ajuntament de Mont-ras
Inici: Octubre
(Matrícula oberta durant tot l’any)

Nota: En el cas dels adults, es durà 
a terme una entrevista prèvia a l’inici 
del curs per determinar el nivell con-
cret i les millors opcions existents.

ANGLÈS
PER A MARES
I PARES
Alumnes: Pares i mares d’alumnes 
de Llars d’Infants, d’Escoles o Instituts.
Classes: Grups reduïts (màx.10 
alumnes)
Nivells: Principiant, elemental, in-
termedi o avançat.
Dies: 2 hores setmanals segons dis-
ponibilitat de dilluns a divendres
Hores: De 9:30 a 10:30 h o 
11:30 a 12:30 h o de 15:15 a 
16:15 h
Professorat: Nadius llicenciats o 
diplomats amb titulació complemen-
tària de Tesol,Tefl  o similar.

Info. i inscripcions: Centre 
d’Idiomes i Formació English Today 
Tel. 972 306 329 - 627 567 617 
Lloc: Edifi ci annex a la sala poliva-
lent de l’Ajuntament de Mont-ras
Inici curs: Octubre
(Matrícula oberta durant tot l’any)
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FRANCÈS
Dirigit a persones que desitgin des-
cobrir o ampliar els seus coneixe-
ments sobre la llengua francesa.
Dies i hores: A concretar possi-
bilitat en horari de matins, tardes o 
vespres (1 dia a la setmana en ses-
sió de 1,30 hores, durada 40 hores)
Professorat: Nadius.
Info. i inscripcions: Xaloc 
Tel. 972 61 08 97 - 649 488 270
xaloc@xalocformacio.com 
Lloc: Ajuntament de Mont-ras
Inici curs: D’octubre a abril

INFORMÀTICA 
DOMÈSTICA 
(informàtica per a no 
professionals)

Per utilitzar l’ordinador com a oci, 
aprendre a navegar per internet, 
crear el teu e-mail, editar les teves fo-
tografi es, compartir-les amb els teus 
contactes, xat missatgeria, gestionar 
el correu, escoltar música a través 
de l’ordinador de forma gratuïta, 
programes mínims essencials que 
hem de tenir a l’ordinador.
Dies i horaris:
A concretar, possibilitat en horari de 
matins, tardes o vespres (1 dia a la 
setmana en sessió de 2 hores, dura-
da 20 hores)

Professor/a:  Xaloc formació
Info. i inscripcions: Xaloc 
Tel. 972 61 08 97 - 
649 488 270
xaloc@xalocformacio.com
Lloc: Ajuntament de Mont-ras  
Inici curs: D’octubre a desembre



14

C
U

RSO
S

REFORÇ ESCOLAR
Alumnes: De primària i secundà-
ria (ESO i Batxillerat).
Classes: Grups reduïts (màxim 6 
alumnes) o classes individuals
Matèries: Totes: Llengües Catala-
na, Castellana, Anglesa, Matemàti-
ques, Física, Química, Ciències Na-
turals, Ciències Socials, etc.
Dies: Flexible segons disponibilitat 
d’horaris
Info. i inscripcions:
Centre d’Idiomes i Formació 
English Today  
Tel. 972 306 329 - 627 567 617 

Lloc: Edifi ci annex a la sala 
polivalent de l’Ajuntament de 
Mont-ras 
Inici curs: Octubre
(Matrícula oberta durant tot l’any)
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CUINA JAPONESA
Va dirigit a totes les persones amb 
poques o cap noció de cuina japo-
nesa i que vulguin introduir-se en el 
món d’aquesta cuina. Conèixer els 
ingredients bàsics i la tècnica de les 
principals preparacions.
Dies i hores: A concretar, possi-
bilitat en horari de matins, tardes o 
vespres (1 sessió de 4 hores)
Professor/-a: Cuiner export en 
gestió
Lloc: Ajuntament de Mont-ras

Informació i inscripcions a: 
Xaloc
Tel. 972 61 08 97 -
649 488 270
xaloc@xalocformacio.com
Inici curs: Desembre

COACHING: 
INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL
Va dirigit a qualsevol persona que 
vulgui adquirir les habilitats socials 
que proporciona la intel·ligència 
emocional. 
Dies i hores: A concretar, possi-
bilitat en horari de matins, tardes i 
vespres (1 dia per setmana sessió de 
2 hores, durada 12 hores)
Professor/-a: Tècnic superior en 
coaching personal
Lloc: Ajuntament de Mont-ras

Informació i inscripcions a: 
Xaloc
Tel. 972 61 08 97 -
649 488 270
xaloc@xalocformacio.com
Inici curs: D’octubre a novembre
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DIETA EQUILIBRADA 
I ERRORS ALIMENTA-
RIS

Va dirigit a qui vulgui acostar-se a 
un estat nutricional òptim, conèixer el 
que mengem. Mites alimentaris més 
habituals, què hi ha de cert i què 
no. És veritat que és més aconsella-
ble menjar fruita entre hores i no com 
a postres, perquè engreixa menys? 
L’aigua amb gas engreixa més que 
l’aigua sense gas? Calcula el teu 
pes saludable, etc.
Dies i hores: A concretar, possi-
bilitat en horari de matins, tardes o 
vespres (1 dia per setmana sessió de 
3 hores, durada 12 hores)
Professor/-a: Diplomada en 
nutrició humana i llicenciada en 

ciència i tecnologia dels aliments
Lloc: Ajuntament de Mont-ras
Informació i inscripcions a: 
Xaloc
Tel. 972 61 08 97 - 
649 488 270
xaloc@xalocformacio.com
Inici curs: Novembre

MAQUILLATGE 
SOCIAL

Va dirigit a totes les persones que 
desitgin descobrir o ampliar els seus 
coneixements sobre el maquillatge. 
Millorar la seva imatge personal i 
amb inquietuds creatives.
Dies i hores: A concretar, possi-
bilitat en horari de matins, tardes o 
vespres (4 sessions de 3 hores, dura-
da 12 hores)
Professor/-a: Maquilladora 
professional de passarel·la

Lloc: Ajuntament de Mont-ras
Informació i inscripcions a: 
Xaloc
Tel. 972 61 08 97 - 
649 488 270
xaloc@xalocformacio.com
Inici curs: De novembre a 
desembre
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MASSATGE PER A 
PARELLES

Va dirigit a parelles sentimentals, 
d’amics, familiars, de qualsevol sexe 
i edat amb ganes de cercar un espai 
d’autocura, relació i relaxació.
Dies i hores: A concretar, possi-
bilitat en horari de matins, tardes o 
vespres (1 dia per setmana en sessió 
de 2 hores, durada 20 hores)
Professor/-a: Diplomat en 
infermeria, terapeuta shiatsu en 

moviment, anatomia humana i 
terapeuta corporal
Lloc: Pavelló poliesportiu
Informació i inscripcions a: 
Xaloc
Tel. 972 61 08 97 - 
649 488 270
xaloc@xalocformacio.com
Inici curs: D’octubre a desembre

MODELATGE
DE FIGURES
El modelatge amb fang és una 
activitat molt assequible i gratifi cant.  
Amb poca experiència s’hi poden 
fer moltes coses. Prenem, doncs, 
fang i comencem a realitzar amb 
les nostres mans aquella fi gura que 
sempre hauríem volgut realitzar.
Dia: Dissabte
Horari:  De  10 a 13 h o de 16 a 19 h

Lloc: Ajuntament de Mont-ras.
Sala polivalent
Durada curs: 7 dissabtes
(a partir del febrer 2016)   
Informació i inscripcions a:
Pere Colomer
Tel. 972 303 919 - 625 103 618

TALLER DE
DIORAMES
Curs pensat per a persones que 
vulguin apropar-se al món del 
diorama. L’objectiu del curs és fer 
conèixer les tècniques bàsiques i 
poder-les aplicar. 
Dia: Dissabte
Hora: Júniors de 10 a 13 h i 
Sèniors de 16 a 19 h

Lloc: Ajuntament de Mont-ras.
Sala polivalent
Durada curs: Del dissabte 
19/09/2015 al 14/11/2015  
Informació i inscripcions a:   
Pere Colomer
Tel. 972 303 919 - 625 103 618



Per realitzar qualsevol 
dels cursos marcats

Amb aquesta senyal

Serà indispensable realitzar la inscripció
de quota anual de soci a l’ASSOCIACIÓ
MOU-TE I APRÈN A MONT-RAS,

teniu la butlleta a la darrera pàgina d’aquesta revista.

Ho podreu fer a l’Ajuntament de Mont-ras
de 9 a 13 h o a la Biblioteca Municipal de 16 a 19 h 

Els responsables de l’organització dels cursos i tallers 
es reserven el dret de modifi car el calendari d’activitats i cursos.
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Soci núm.  Nom Curs:

Nom i Cognoms:

Adreça:

Localitat:                 C.P:

Tel.             Mòbil:

E-mail:

DNI:          Quota anual: 15 E

Signatura:

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització 
perquè s’incorporin en un fi txer automatitzat de l’Associació Mou-te i aprèn a Mont-ras. Així 
mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix 
s’informa de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectifi cació, 
cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, adreçant-se al servei 
d’atenció al públic de l’Ajuntament de Mont-ras.

MOU-TE
MOU-TE

I APRÈN
I APRÈN

A MONT-RAS
A MONT-RAS

ASSOCIACIÓ
ASSOCIACIÓ
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