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PRESENTACIÓ

Els compromisos sobre temes de  Cooperació i Solidaritat del govern 2011
-15 es recullen a l’apartat 8 del Pla d’Actuació Municipal, el full de ruta del
govern. 

El govern vol una ciutat compromesa amb els desenvolupament humà i els
drets  humans,  també  una  ciutat  solidària  i  compromesa  davant  la
desigualtat  existent  entre  els  pobles.  Per  això,  es  compromet  amb  la
promoció de la solidaritat activa de la seva ciutadania i de les seves entitats
locals  que  treballen  per  la  cooperació  i  la  sensibilització  ciutadana
mitjançant diferents programes i pel foment de la pau.

El  govern  vol  que  l’ajuntament  sigui  un  referent  de  solidaritat  i  donarà
suport  a  projectes  de  cooperació  internacional  als  països  en  vies  de
desenvolupament tendents a la dignificació de la vida de les persones.

Aquest esforç col·lectiu, de ciutat, comporta donar suport a les entitats i
ONGD compromeses amb la solidaritat i la cooperació transformadora i que
realitza actuacions per fomentar els valors de la solidaritat ciutadana en
relació  amb  els  desequilibris  internacionals  i  en  especial  amb  la
transformació positiva del món. 

Aquest govern vol una ciutat compromesa amb el desenvolupament.

--------------------------------------

Al febrer de 2012 les competències de  Cooperació i Solidaritat  deixen de
dependre  de  la  regidoria  de  Serveis  Viaris  i  Mobilitat  per  passar  a  ser
assumides  directament  des  de  l’Alcaldia,  fruit  d’una  reorganització  de
responsabilitats de gestió que es produí a l’Ajuntament.
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Objectius PAM:

“Sensibilitzar i fomentar el compromís de la ciutadania envers la defensa dels 
drets humans i el desenvolupament humà sostenible”

“Crear una línia d’ajuts, suport i participació a les entitats solidàries i ONGD en 
temes de sensibilització”

“Mantenir el compromís amb el desenvolupament humà i sostenible de pobles i  
comunitats”

Objectiu específic:

o Treballar per una ciutat compromesa amb els drets humans i solidària davant les 
desigualtats, a través del nostre compromís amb la promoció de la solidaritat activa 
de la ciutadania i de les entitats locals.

Accions:

o Mostra d’entitats de Cooperació
o Commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants
o Celebració del dia Universal dels Drets Humans
o Cicle de contes solidaris
o Promoció d’accions i Campanyes de sensibilització per fomentar la cooperació i la 

solidaritat
o És aquest el món que vols ?
o PAE – Sensibilització als centres educatius – Re@cciona
o Suport a projectes de cooperació internacional a través de la convocatòria
o Ajuts en situacions d’emergència internacional
o Suport al Programa Colònies en Pau Sàhara

MOSTRA D’ENTITATS DE COOPERACIÓ

V Mostra d’Entitats de Cooperació
Campanya. “JO DONO LA CARA CONTRA LA POBRESA”
Dissabte 20 d’octubre

Una vintena d’entitats de cooperació varen participar a la trobada de cada
any per donar a conèixer els seus projectes. La jornada que s’organitza en
dates properes al Dia Internacional per l’eradicació de la pobresa pretén ser
alhora  una  jornada  de
sensibilització  envers  l’eradicació
de la pobresa. 

En el transcurs de la mostra es va
donar el  tret  de sortida  d’una de
les darreres iniciatives sorgides de
les entitats de la Mesa, La Mensa
del  Cor.  Aquest  projecte  pretén
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assegurar un àpat diari als menjadors escolar a infants en risc d’exclusió
social.  

Aquest any es va engegar la campanya on line “Jo
dono  la  cara  contra  la  pobresa”.  La  iniciativa
pretenia  posar  l’accent  en  la  necessitat  de  no
enfrontar l’ajut als països del sud envers l’ajut a les

persones necessitades de casa nostra. La pobresa aquí o a fora no són mes
que dues cares d’una mateixa moneda.  

Per reforçar aquesta idea es va voler convidar a les entitats que integren la
Mesa d’Entitats Socials a ser presents també a la Mostra d’aquest any per
donar a conèixer els seus projectes solidaris. 

Unes 200 persones  es  van  adherir  al  manifest  de  la  campanya i  varen
fotografiar la seva cara per a confeccionar un mural conjunt com a símbol
de la lluita conjunta contra la pobresa. 

A la mostra també varen participar altres entitats de
la ciutat amb actuacions, gran part d’aquestes no es
varen poder realitzar ja que les activitats previstes
per la tarda es va haver de suspendre a causa de la
pluja. 

COMMEMORACIÓ DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS

Dia dels Drets dels Infants
Dissabte 17 de novembre

Vilanova i la Geltrú va celebrar el Dia Internacional dels Drets dels Infants
amb una trobada d’esplais de l’ESPLAC
de la zona.

El 17 de novembre al matí varen arribar
uns 150 nens i nenes d'esplais de fora
de la ciutat que van protagonitzar una
manifestació  per   reivindicar  els  drets
dels infants.

A la tarda es van reunir a la plaça de la
Vila  amb  els  infants  de  la  resta  de

centres  d’esplai  vilanovins  per  celebrar  conjuntament  la  diada.  La
companyia Lapsus va oferir l'espectacle La ciutat dels Drets Humans, en
acabar es va fer la lectura del Manifest  per part d'infants dels esplais de la
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ciutat  i  de  la  coral  infantil  Estrop.  L'acte  va  finalitzar  amb  una  cançó
interpretada per aquesta coral infantil.

A banda d'aquesta celebració, del 12 al 20 de
novembre  a  les  ludoteques  municipals,  els
espais de lleure i conciliació, els espais d'acció
i  espais  joves  varen  fer  activitats  i  jocs
relacionats també amb els Drets dels Infants.

CELEBRACIÓ DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

Dia dels Drets Humans
Dilluns 10 de desembre

Des de la  regidoria de Cooperació  i  solidaritat  cada 10 de desembre es
commemora la data en que les Nacions Unides signaven la Declaració dels
Drets Humans. Un document que proclamava el valor de la persona humana
i  s’ha convertit  en  la  base  ètica  d’un  ideal  comú que cal  difondre  i  fer
realitat en tots els pobles i nacions.

Per a recordar l’existència d’aquests drets i
per a reivindicar la necessitat de respectar-
los es promou la participació dels joves dels
instituts en un acte simbòlic que porta per
títol  els  “Joves  no  trepitgem  els  drets
humans”.

L’objectiu d’aquest acte és que els joves es
converteixin en els protagonistes en la difusió dels Drets
Humans. 

Aquesta any hi van prendre part una trentena de joves dels
Instituts  Dolors  Mallafré,  Joaquim  Mir  i  l’Escola  Pia.
Diferents formacions varen interpretar unes quantes peces
musicals i també varen preparar una petita representació.

L’acte que va ser conduit també pels mateixos joves, va
finalitzar amb la cantada “We are the world” de la que hi
va per part de tot el públic assistent.
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CICLE DE CONTES SOLIDARIS

Tardor de contes solidaris

Amb la finalitat de donar a conèixer entre els mes menuts valors solidaris
s’organitza cada any un cicle de contes a
les  Biblioteques  Municipals  i  que  es  fa
coincidir  amb  l’hora  del  Conte  dels
dissabtes.

Aquest any han participat les entitats:
o Acció Solidària amb el Sàhara, 
o la Fundació Salut i Societat Sense

Fronteres, i 
o Cooperacció. 

Els contes explicats:

o Palabras de caramelo (29 de setembre)
o Un lloc de l’Àfrica del que mai oblidaré el seu

nom (3 de novembre) i,
o El senyor de la llum (10 de novembre).

Els  voluntaris  d’aquestes  entitats   varen  explicar
contes  del  poble  Saharauí,  del  Txad  i  El  Salvador,
països  amb  els  que  hi  mantenen  vincles  solidaris  i  coneixen  costums  i
cultura.
 
 

PROMOCIÓ D’ACCIONS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PER 
FOMENTAR LA COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT

Campanya de recollida d’aliments i joguines 

Tots els centres cívics de la ciutat, durant les tardes del
mes de desembre foren punts de recollida d’aliments pel
banc dels Aliments de Càritas i Creu Roja. 
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La població vilanovina donà una resposta molt positiva, demostrant 
d’aquesta manera la seva solidaritat vers la població més necessitada i 
afectada per la crisi. 

Els aliments més recollits varen ser conserves de tonyina, sardines, llegum 
cuit o cru, oli, patés i tomàquet envasat.

Caramels de Comerç Just a la Cavalcada de Reis

Cada any l’Ajuntament reparteix durant la Cavalcada de Reis caramels de
Comerç Just a la canalla.  

Es  tracta  d’una  iniciativa  més  d’aquesta  regidoria  per
promoure els productes de comerç just a la ciutat. 

ÉS AQUEST EL MÓN QUE VOLS ?- Propostes de les entitats per una 
Vilanova i la Geltrú més solidària

Exposició: “Volem un Treball Digne”
Març
 
Exposició que es va poder veure durant el més de març al Centre Cívic la

Geltrú i al Centre Cívic i Esportiu La Collada - Els
Sis Camins. 

Aquesta  exposició,  produïda  per  l’ONGD
Sindicalistes  Solidaris,  pretén  ser   una  reflexió
sobre  què  és  un  treball  digne  i  com  lluitar  per
aconseguir-lo.

La  mostra  estava  formada  per  diferents  panells  en  els  que  mostraven
diferents  testimonis  de  Catalunya,  Perú  i  Nicaragua  que  denuncien  la
precarietat  laboral  que impedeix  tenir  un  treball  digne i diferents de
maneres en què es pot lluitar per  dignificar  les  condicions laborals

Acompanyava  l’exposició  un  vídeo  i  una  enquesta  perquè  els  visitants
poguessin  opinar  sobre   les   condicions   de   treball
pròpies.

Un Dia per a L’Esperança
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21 d’Abril

Un any més voluntaris  d’Intermón Oxfam varen organitzar a Vilanova i la
Geltrú una jornada de caire festiu per donar a conèixer els seus projectes
així com les seves accions reivindicatives i solidàries. 

Aquest  any  l’eix  temàtic  del  Dia  per  a  l’Esperança va  ser  la  justícia
alimentària i va centrar la seva activitat en la situació del Sahel així com les
propostes per evitar una altra crisi alimentària com la del Corn d’Àfrica. 

Aquest any Un dia per a l’Esperança es va celebrar el dissabte 21 d’abril a la
plaça  de  la  Vila  i  va  comptar  amb  la  col·laboració  de  la  regidoria  de
Cooperació.  Com  cada  any  es  van  vendre  productes  de  comerç  just  i
diferents grups de dansa i música van participar de forma desinteressada
contribuint així a animar la festa. Hi van col·laborar 60 voluntaris i hi van
assistir unes 4.900 persones. 

Setmana Solidària amb el Sàhara
Abril-maig 

Del 28 d’abril al 13 de maig  l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara va
organitzar  a Vilanova i la Geltrú diferents activitats per donar a conèixer la
situació del Poble Sahrauí.

Els actes més destacats van ser una exposició de les obres cedides per 15
artistes a La Sala i la seva posterior subhasta amb la finalitat de d’obtenir
fons  per  finançar  el  projecte  de  rehabilitació  de  l'escola  ZURGU
ABDEARRAHMAN d'Ausserd als camps de refugiats de Tindouf.

La platja de Ribes Roges va ser de nou l’indret escollit
per una plantada de haimes durant un cap de setmana i
s’hi  van  programar  un  munt  d’activitats  pels  més
menuts, així com un sopar i un concert. 

Al llarg de la setmana es van organitzar diferents taules
rodones i el visionat de documentals sobre la situació
del Poble Sahrauí. 

La regidoria de Cooperació col·laborà en els actes de la
setmana solidària.

Espectacle: Danses del Món 
24 de Juny

Cada any  l’AV del barri de Sant Joan per la
festa major inclou en la seva programació una
activitat  de continguts solidari  amb el suport
de la regidoria de Cooperació. 
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L’espectacle escollit aquest any va ser Danses del món, un espectacle que
porta a conèixer trets comuns existents entre països per mitjà de la dansa. 

Espectacle: Pau i el país dels valors
6 de Juliol 

El  6  de juliol,  el  Parc  Molí  de Vent  fou
l’escenari  de l’espectacle  de cooperació:
Pau  i  el  país  dels  valors, que  es
programà,  amb  la  col·laboració  de
l’Ajuntament,  dins  els  actes  de  Festa
Major del Barri del Molí de Vent.

Pau i el país dels valors, és un conte narrat on la Pau i la Solidaritat viuen
un munt d’aventures i coneixen molts personatges mitjançant les quals es
pretén que el públic assistent reflexioni sobre determinats valors i actituds
entorn la pau i la solidaritat.

Sopar Solidari 
7 de Juliol

El 7 de juliol el Grup de solidaritat Fem Pous va organitzar
el seu ja tradicional sopar solidari per donar a conèixer les
seves activitats i els projectes amb els que col·labora al
Camerun. 

Van participar unes 300 persones i es varen recollir uns
1800 €. Aquests diners es destinaran a donar suport al
pagament del professorat de l’escola de Blangoua.

Acte benèfic: “Vilanova per una mirada”
14 de Juliol

El 14 de juliol la Fundació Ramón Martí Bonet lluita
contra  la  ceguera va  organitzar  una  Fideuada
Solidària per  recollir  diners  pel  dispensari  per  a
persones sense recursos que aquesta Fundació posà
en funcionament des del mes de juny a Barcelona.
L’acte comptà amb la col·laboració per difusió de la
regidoria de Cooperació.

Es varen vendre unes 400 racions i es va recaptar un
total de 3.000 €. Les donacions anaven destinades al
diagnòstic,  tractament  i  cirurgia  de  malalties
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oftalmològiques de les persones sense recursos  de casa nostra  que han
quedat fora dels sistema de seguretat social. 

Espectacle: Contes del Món
15 d’Agost 

L’AV del Barri Tacó a les festes de barri va incorporar, per primera vegada,
un  espectacle  de  cooperació  amb  la
suport de la regidoria de Cooperació. 
Un espectacle de música i contes en el
que  va  donar  a  conèixer  la  varietat
cultural i les diferents realitats del món,
en especial les diferents realitats socials
dels  països  en  vies  de
desenvolupament humà. 
L’espectacle va reunir més de seixanta
persones de públic.

PAE – SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

Projecte Re@cciona. Taller de cinema

El  curs  2011-2012,  la  regidoria  de  Cooperació  i  Intermón  Oxfam,
impulsaren una segona edició del projecte Re@cciona, com a activitat de
sensibilització entorn els drets humans i la promoció de la cultura de la pau
als centres educatius de secundària de la ciutat.

En  aquesta  edició  participaren  7  centres  educatius:  Col·legi  St.
Bonaventura,  Col·legi  Sta.  Teresa  de  Jesús,  Escola  Divina  Providència,
Escola  El  Cim,  Escola  Pia,  Institut  Manuel  de Cabanyes i  Institut  Dolors
Mallafré.

El  projecte Re@cciona es va iniciar
el  curs  2010-11  i  consisteix  en  la
realització d’un curtmetratge entorn
al  foment  i  el  respecte  dels  Drets
Humans,  concretament  sobre  els
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Objectius  de  Desenvolupament  del  Mil·lenni  per  part  d’alumnes  de
secundària. 

Un  total  de  305  joves  de  secundària  esdevingueren  els  autèntics
protagonistes  dels  13  projectes  cinematogràfics  que  van  crear  amb  les
seves aportacions crítiques, implicades i reflexives sobre aquests temes.

Els  curtmetratges  foren  presentat  públicament  en  un  acte  de  visionat
celebrat el 14 de juny de 2012 a l’Auditori Eduard Toldrà.

Alguns  curtmetratges  del  projecte  Re@cciona  es
presentaren  a  diversos  concursos  i  certàmens
aconseguint alguns reconeixements.  Un d’ells fou
el curtmetratge “A mi no em passa” de l’Institut
Dolors  Mallafré,  presentat  al  concurs  de
curtmetratges  de  l’Ajuntament  d’Alella.   L’altre

curt premiat va ser “Camí de sucre” del  Cim, presentat al  KO&DIGITAL,
Festival Internacional de Cinema Solidari de Sant Sadurní d’Anoia.   

L’edició  IX  d’aquest  mateix  Festival  de
Sant Sadurní d’Anoia va atorgar un premi
a  la  regidoria  de  Cooperació  de
l’Ajuntament  de  Vilanova  pel  projecte
Re@cciona com a eina de sensibilització
que promou als centres educatius.  

Xerrada i passi de dvd sobre Sierra Leone:  Els lluitadors per la pau

Al  llarg  del  curs  2011-12,  des  de  la  regidoria  de  Cooperació  es  varen
organitzar  unes xerrades  als  centres  de  secundària  sobre  la  situació  de
Sierra  Leone i  els  motius que van conduir   a  aquest  país  a una de les
guerres més cruels de la història.

Dos catalans en el territori de Sierra Leone,
van  donar  suport  al  projecte  de  Chema
Caballero de rehabilitació  de nens soldat,
fent possible la creació d’una emissora de
ràdio  comunitària  amb  finalitats
educatives. 

L’excantant  de  Lax’n’Busto,  Josep  Ma.
Fortuny i la Yasmina Cánovas són aquests
catalans coneixedors de la realitat d’aquest
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país i productors del documental que es passà a 2 grups de 3r d’ESO de
l’Institut Dolors Mallafré.  

El joc dels drets humans a la ciutat

El curs 2011-12, aproximadament uns 120 alumnes de 3r d’ESO de l’Escola
Pia i de l’Escola El Cim varen participar d’aquest joc que la regidoria de
Cooperació els proposà.

Joc cooperatiu a l’aula en el qual tots els jugadors han de col·laborar per
aconseguir  un  objectiu  comú:  muntar  un  trencaclosques  central  que
representa una ciutat ideal on es respecten els Drets Humans. 

Per  fer-ho totes  les  persones que participen
hauran  de  resoldre  preguntes  i  proves
relacionades  amb  els  conceptes  de  la  Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat. 

L’objectiu  del  taller  era  apropar  els  Drets
Humans a la ciutadania, al món local i a fer
que sigui més fàcil la seva difusió i defensa.

SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL A TRAVÉS 
DE LA CONVOCATÒRIA

La disminució d’ingressos de l’Ajuntament està repercutint notablement a
totes les regidories. L’import que l’Ajuntament va destinar a projectes de
cooperació l’any 2012 va ser de 87.900€ (corresponent al 60% del total del
pressupost de cooperació).  

  SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

2012
ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE

  
1 Construcció d'una escola al poblat de Daka Koko (Mali)

5.000,68 €
 CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT 
  

2
4ª Fase del programa per a la integració laboral i sindical dels joves
del nord del Marroc

6.142,50 €

 SINDICALISTES SOLIDARIS
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3 Unitat Sanitàra Mòbil

3.039,80 €
 FUNDACIÓ PRIVADA VIDA ÚTIL (Nepal)
  

4
Projecte de cooperació amb l'Orfenat Demo Children Home de 
Nepal

3.509,59 €
 COOPERAVIDA
  

5
Projecte d'ampliació i millora del centre de salut de la ciutat de 
Kombolcha

2.783,58 €
 DESTINO ETIÒPIA
  

6 Construcció dels dormitoris i disseny de les aules a la UNICAM

3.939,34 €
 ESFA
  

7
Suport a l'educació primària i secundària al barri de Thiaroye de la 
població de Pimkie

4.453,73 €
 F. EDUCACIÓ SOLIDÀRIA E. PIA
  

8 Central Justa Trama "Treball Qualificat per créixer"

8.624,87 €
 GARRAF COOPERA
  

9
Mujeres de tres associaciones implementan estrategias de 
prevención contra la violencia contra las mujeres en El Salvador

6.887,69 €
 COOPERACCIÒ
  
10 Construcció de diversos pous a l'extrem nord del Camerun

7.474,97 €
 GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS
  

11
Rehabilitació de la casa del professor a la institució educativa 
nº20263 de la comunitat camperola Anaica-Collo

2.077,10 €

 ASSOCIACIÓ METGES PERUANS

  

12
Continuació projecte 2011: Posada en marxa de producció de 
nutrients

3.773,67 €
 F. SALUT I SOCIETAT SENSE FRONTERES
  
13 Atenció precoç i detecció de discapacitats infantils

1.406,44 €
 F. RAMÓN MARTÍ BONET 
  

14
Desenvolupament integral agroecològic per a la seguretat 
alimentària a la seubcentral Ch'aqukasa del municipi de Aiquile.

10.276,85 €
 MANS UNIDES
  
15 Rehabilitació de l'escola Zergu-Aguenit-Ausserd 

10.099,02 €
 ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA
  
16 Projecte Sport-Aid

1.380,40 €
 CLUB ESPORTIU VNG
  

17
Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del 
treball digne a Guatemala

3.858,19 €

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
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Promoció i defensa dels drets ambientals a la província d'Orellana 
(fase 3)

         3.171,60 € ENGINYERIA SENSE FRONTERES
 87.900,02 €

AJUTS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA INTERNACIONAL

Ajut a la campanya d’emergència en resposta als efectes de l’huracà
Sandy al seu pas pel Carib: Fase de reconstrucció

El Ple de l’Ajuntament del dia 3 de desembre
va aprovar destinar la quantitat de 2000 € a
donar suport al projecte de reconstrucció a la
zona del Carib que va patir les devastadores
destrosses de l’huracà Sandy. 

Aquesta  quantitat  es  va  transferir  al  Fons
Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament,

organisme  que  compta  amb  experiència  de  treball  amb  municipis  dels
països afectats. Juntament amb la resta d’aportacions d’altres ajuntaments
el Fons Català recolzarà les iniciatives dels països de la zona que ja han fet
propostes de reconstrucció.  

Neus  Lloveras  nova  presidenta  de  Coordinadora  d’Ajuntaments
Solidaris amb el Poble Saharauí 

A l’assemblea de 19 de maig de la Coordinadora
Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí  (CCASPS) va escollir  els nous càrrecs
per a la nova etapa que comença l'ens. Aquesta
va  quedar  encapçalada  per  l’alcaldessa  de
Vilanova  i  la  Geltrú,  Neus  Lloveras  com  a
presidenta. 

En la presa de possessió del seu càrrec, Neus Lloveras va manifestar la
necessitat  de  revitalitzar  la  coordinadora  i  impulsar  el  treball  en  xarxa.
Propulsar accions coordinades, com campanyes de sensibilització, solidaritat
i agermanament així com també canalitzar projectes de cooperació i accions
d'ajut humanitari amb el poble sahrauí, seran alguns dels objectius que es
marcaran aquesta nova etapa.
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SUPORT AL PROGRAMA COLÒNIES EN PAU - SÀHARA

Projecte Vacances en Pau

Cada  estiu  una  quinzena  de  nens  i  nenes
saharauís d’entre 8 i 12 anys passen l’estiu a
Vilanova  i  la  Geltrú  a  casa  de  famílies
vilanovines. 

Cada any l’alcaldessa els dóna la benvinguda
al saló de Plens. També hi varen ser presents
voluntaris de Acció Solidària amb el Sàhara,
entitat  que  organitza  les  colònies  amb

l’objectiu de donar a conèixer la realitat del poble sahrauí i donar suport al
pla de pau de la zona del Sàhara. 
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RECULL 
DE
PREMSA      2012
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FEBRER 2012
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ABRIL 2012

MAIG 2012

DIARI DE VILANOVA 11 DE MAIG 2012

18



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2012

JUNY 2012
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JULIOL 2012

DIARI DE VILANOVA 13 DE JULIOL 2012
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SETEMBRE 2012

OCTUBRE 2012
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DIARI DE VILANOVA 26 D’OCTUBRE
2012
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NOVEMBRE 2012
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DIARI DE VILANOVA 16 DE NOVEMBRE 2012
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DIARI DE VILANOVA 23 NOVEMBRE 2012
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DESEMBRE 2012
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DIARI DE VILANOVA 14 DESEMBRE 2012

39



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2012

DIARI DE VILANOVA  21 DESEMBRE 2012

DIARI DE VILANOVA  28 DESEMBRE 2012
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