
    

    

Acta Assemblea General Ordinària 07/03/2015 
 
Data: 7 de març de 2015 
 
Lloc: Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès 
 
Assistents: 66 persones representant a 41 entitats: Associació Cultural i Recreativa de Fals, Adifolk de 
Barcelona, Lluïsos de Gràcia de Barcelona, Ateneu Terrassenc de Terrassa, Ateneu Golmesenc de 
Golmés, Ateneu de l’Ametlla de Merola, Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, Societat 
Coral Unió de Cornellà de Llobregat, Centre Moral del Poblenou de Barcelona, Ateneu Arenyenc 
d’Arenys de Mar, Cor de marina de Badalona, Centre Fraternal de Palafrugell, Círcol Catòlic de Vilanova 
i la Geltrú, Centre Social Ribetà (Els Xulius) de Sant Pere de Ribes, Círcol Catòlic de Badalona, Ateneu 
Cultural Catalònia de L’Hospitaet de Llobregat, Centre Moral de Gràcia de Barcelona, Centre Social de 
Sants de barcelona, Centre de Lectura de Reus, Societat el Casino de Sant Andreu de la Barca, Ateneu 
de Cultura Popular de L’Hospitalet de Llobregat, Casino Menestral Figuerenc de Figueres, Casal 
Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, Ateneu Barcelonès de Barcelona, Societat Cultural 
Sant Jaume de Premià de Dalt, Casal Torrellenc de Torrelles de Foix, Societat Coral i d’Esbarjo la 
Margaridoia de Santa Margarida i els Monjos, Orfeó Badaloní de Badalona, La Diadema Corberenca de 
Corbera de Llobregat, Ateneu Igualadí de la Classe Obrera d’Igualada, Centre Cultural els Catalanistes 
de Barcelona, Casino de Caldes de Montbui, Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona, 
Orfeó Martinenc de Barcelona, Lluïsos d’Horta de Barcelona, Casino Unió Comercial de Vilafranca del 
penedès, Foment Martinenc de Barcelona, Lliga de Capellades, Centre Catòlic de Sant Andreu de 
Barcelona, Ateneu Popular de Ponent de Lleida, AVV de Sant Jaume Sesoliveres de Piera. 
 
Abans d’iniciar l’assemblea, el president del Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès , 
Miquel Àngel Garcia Barrachina, dóna la benvinguda a totes les entitats assistents i explica que questa 
entitat farà 111 anys i explica una mica què és el Casal i que s’hi pot trobar. 
 
El president passa la paraula al regidor de Cultura de Vilafranca, Raimon Gusi, ja que aquest any és la 
capital de la Cultura Catalana. 
 
Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), agraeix al Casal La Principal 
l’acolliment i la disposició per celebrar aquesta assemblea a les seves instal·lacions.  
 
 
La secretària informa de l’ordre del dia de la reunió, que és el següent: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 22 de febrer 
de 2014. 

2. Aprovació, si s’escau, de la gestió feta per la junta directiva durant l’any 2014. 
3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2014. 
4. Presentació de l’elecció de nous càrrecs de la junta. 
5. Presentació del projecte per a l’any 2015. 
6. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2016 

7. Precs i preguntes. 



    

    

 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 7 de 
febrer de 2014. 
 

No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 40 vots a favor. 
 
 

2. Aprovació, si s’escau, de la gestió feta per la junta directiva durant l’any 2014. 

El president fa un repàs de la gestió feta per la junta directiva al llarg de l’any 2014 i anuncia les noves 
entitats que durant el 2014 s’han incorporat a la Federació (Societat Nova de Banyeres, Primer Casino 
de Blanes, Orfeó Badaloní, Casal de Llavaneres, Centre Agrícola i Social del Pla del Penedès, Societat 
Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca, Societat Coral Recreativa el Ciervo de Sabadell i el Centre 
Cultural i Recreatiu de Balsareny). 
 
Un cop el president ha fet un repàs de la gestió feta durant l’any 2014, es passa a la votació. 
 
S’aprova la gestió feta per la junta directiva durant l’any 2014 per 40 vots a favor.  
 
 

3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2014. 

Pren la paraula Ricard Julià per explicar l’estat de comptes de l’any 2014, detallat a l’Annex 1 de l’acta. 
S’han tingut uns ingressos durant l’any de 391.749€ i unes despeses de 490.363€. S’ha tancat l’any 
amb un benefici de 1.386€.  
 
El tresorer explica que una de les principals fonts d’ingressos han estat les subvencions, més d’un 70% 
del total del pressupost. Gràcies principalment als departaments de Cultura amb un total de 125.000€ i 
de Benestar Social amb el conveni trianual amb una subvenció de 50.250.000€. 
 
El president demana si hi ha alguna pregunta i dóna pas a la votació 
 
S’aprova l’estat de comptes de l’any 2014 per 40 vots a favor. 
 
 
 

4. Presentació de l’elecció de nous càrrecs de la junta  

El President explica que aquest any és any de renovació de Junta Directiva. Explica que amb 
aquesta Assemblea General acaba el mandat de l’antiga Junta Directiva iniciada el 2011 i fa un 
resum d’aquests 4 anys.  
 
També explica els propòsits dels propers 4 anys cap a on ha d’avançar la Federació i cap a on 
a de treballar. Amb el Pla Estratègic, la representativitat, la visibilitat documental, el treball en 



    

    

xarxa amb dos projectes claus: l’evolució de l’Espai A i la consolidació d’una xarxa territorial; i 
per últim la planificació de futur aconseguint presència en tot el territori català. 
 
Es passa a la presentació i elecció dels nous membres de junta. 
La secretària explica que el vot és secret i demana que cada candidat es presenti. Presenta els 
dos tipus de candidatura: a la presidència i a la Junta Directiva. 
 
Es presenta el candidat a la presidència Salvador Casals, gerent del Casal la Societat La 
Principal de Vilafranca del Penedès. 
 
Es presenten un per un a la candidatura a la Junta Directiva: Miquel Alsina, gerent del Casino 
Unió Comercial de Vilafranca del Penedès; Serafí Castaño de la Societat Cultural de Sant 
Jaume de Premià de Dalt; Núria Font de Lluïsos d’Horta de Barcelona, Ricard Julià, tresorer del 
Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona; Fèlix Puig de l’Ateneu de Cultura 
Popular de L’Hospitalet de Llobregat; Carlos Pablos, president del Centre Moral i Instructiu de 
Gràcia de Barcelona i Anna Pruneda del Círcol Catòlic de Badalona. 
 
Oriol Hosta, president dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona pren la paraula abans de començar 
la votació per nomenar la nova junta, per fer una proposta de caràcter pràctic de fer la votació a 
mà alçada i no vot ocult amb la urna per no endarrerir la resta de temes de l’Assemblea. 
 
L’Assemblea accepta la proposta de fer la votació a mà alçada. 
 
S’aprova la presidència amb el Salvador Casals per 40 vots a favor. 
 
S’aprova la junta directiva amb els membres que s’han presentat un a un per 40 vots a favor i 
es demana al Carlos Pablos que pugi per incorporar-se a la nova junta. També es dóna les 
gràcies a l’Hector Fort que deixa la junta. 
 
 

5. Presentació del projecte per a l’any 2015. 

Primer de tot, Salvador Casals explica que el projecte es basa en el Pla Estratègic i en la seva 
estructuració que bàsicament té dos eixos: l’eix de l’enfortiment del moviment ateneístic i l’eix de 
l’enfortiment de la mateixa Federació. A continuació fa la presentació del projecte per a l’any 2015.  
 
No hi ca consultes i es passa a la votació. 
 
S’aprova el projecte per a l’any 2015 amb 40 vots a favor. 
 
 
 
 



    

    

6. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2015. 

Pren la paraula Ricard Julià i mostra la proposta de la modificació de les quotes per a l’any 2015. 
Explica que ara les quotes estan estructurades en tres trams i explica la nova proposta de fer una 
modificació per trobar una fórmula per ajudar a aquells ateneus petits de menys de 100 socis i 
incrementar la quota a aquelles entitats que tenen més de 1.000 socis per així poder ajudar als més 
petits. També comenta la proposta de la possibilitat de contractar una assegurança que cobrís qualsevol 
responsabilitat per part de l’entitat. El cost seria de 40€ anuals i estaria inclòs dins de la quota anual de 
soci.   
 
Així doncs, les quotes quedarien, amb el cost de l’assegurança inclòs: 
 

- Fins a 100 socis: 220,0€ 

- Entre 101 i 200 socis: 300,00 € 

- Entre 201 i 500 socis: 407,00 € 

- Entre 501 i 1.000 socis: 512,00 € 

- Més de 1.000 socis: 565,00€ 

També es comenta la proposta que cada ateneu compri quatre exemplars del llibre editat per la 
Federació i que suposa un cost de 80€ per entitat. 
 
Finalment es presenta el pressupost per al 2015. 
 
Intervé un associat demanant com és possible que amb les condicions que s’han fet amb el 
Banco Santander es comptin més despeses bancàries que l’any anterior. 
 
Ricard Julià explica les despeses bancàries són degudes a què la Federació té una pòlissa de 
crèdit amb La Caixa de Pensions que ara per ara es mantindrà i per això la despesa prevista és 
per aquest concepte i el Banco Santander no dóna diners i les condicions per a poder tenir 
avançaments de cobraments de subvencions que és el que s’està fent amb el Coop57 són més 
beneficiosos els del Coop57 que els del Banco Santander i s’han de preveure unes despeses 
de comissió. 
 
El mateix associat torna a intervenir i demana que la junta estudiés el nou sistema de quota 
perquè considera que el que hi hagin 100 socis, o 200 o 300 socis no vol dir que aquella entitat 
tingui menys ingressos que una altra que en té 200, ja que tot això depèn de les quotes de soci 
que té cada entitat i considera que s’hauria de mirar els ingressos que té cada ateneu i no el 
número de socis. 
 
També comenta que aquesta assegurança que s’ha proposat li agradaria estudiar-la perquè no 
és tan barata. 
 
I pel que fa al llibre considera que haver-ne de comprar 4 exemplars és poc democràtic. 



    

    

 
Salvador Casals pren la paraula per respondre als tres punts. Pel que fa a les quotes fa esment 
que l’any 2013 es va crear una comissió específica que va estar treballant de com havien de 
ser les quotes de la Federació on hi van participar, tècnics, junta directiva i totes aquelles 
entitats de la Federació que hi van voler participar. Aquesta comissió va concloure que el millor 
sistema era el del nombre de socis. 
 
Pel que fa a la part de l’assegurança, Salvador Casals explica que una assegurança que 
assegura a tots els membres de la Junta Directiva en tots els nivells de cobertura que s’han 
explicat, creu que no seria capaç de trobar-ne una de millor al mercat. 
 
I pel que fa al llibre, Salvador Casals explica que és el que necessitaria la Federació per a 
poder cobrir una part de les necessitats de les despeses que ha comportat l’edició del llibre. I 
demana que entre tots decideixin quina ha de ser la quantitat de llibres que ha de comprar cada 
entitat i proposa posar-ho a votació. 
 
Intervé el senyor Josep Casajuana president dels Amics de les Arts i joventuts Musicals de 
Terrassa. Proposa que cada entitat compri un parell de llibres i fer l’esforç perquè totes les 
biblioteques públiques de Catalunya puguin adquirir un nombre d’exemplars que compensés 
aquesta reducció d’ingressos provinent dels 164 ateneus i reduir el cost de l’enviament dels 
llibres a aquelles entitats que el vinguin a buscar a la Federació. 
 
Josep Casajuana també explica que ara que han estat aprovats els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, pregunta si seria possible concretar quina seria l’aportació de la 
subvenció de la Conselleria de Benestar. Comenta que a aquestes alçades de l’any ja deuen 
tenir repartit el pressupost. Perquè comenta que la reducció que proposa la FAC de 177.000€ a 
146.000€ és més de 30.000€, que és pràcticament un 10% dels ingressos del pressupost que 
és una partida molt important i per això demana si ja està més o menys definit i anirà de l’ordre 
més o menys de l’any anterior, com s’ha dit que passaria amb la subvenció del Departament de 
Cultura o no. I en el cas que no fos la mateixa quantitat, si es pot concretar la reducció per 
acotar al màxim la xifra del pressupost d’ingressos. 
 
Respon a la pregunta en Ricard Julià i explica que pel que fa al pressupost de la Generalitat, 
concretament del Departament de Benestar Social encara no s’ha fet pública les bases de les 
subvencions del 2015. En el moment que la tregui si que es podrà contemplar el suport que 
dóna a la Federació, es continuarà comptant amb aquesta subvenció, però s’ha de ser prudent 
en el moment de definir l’import. Per altra banda, el Ricard Julià comenta que el Departament 
de Cultura que ens continua ajudant, ja se sap que el que fa referència a la subvenció de 
l’Espai A, aquest any es veurà modificat una mica la previsió i no es tindrà el mateix ajut que es 
va tenir en anys anteriors i per això també s’ha reduït una mica l’aportació i s’ha tingut en 
compte a l’hora de reduir les despeses a nivell de professionals.  



    

    

Comenta que quan es tingui en marxa la convocatòria de Benestar Social es tornarà a treballar 
per aconseguir, com a mínim, el nivell de conveni que es tenia fins ara tot i que encara no se 
sap si serà possible un conveni de dos anys o de tres anys o d’un. Comenta que la 
convocatòria segurament no sortirà fins a l’abril. 
 
Intervé el senyor Bonet de l’Ateneu Golmesenc i comenta també el tema dels llibres. Ell no hi 
veu una despesa, si no més aviat quatre possibilitats i una nota de premsa, amb diferents 
entitats o diferents grups (alcaldes, presidents de Diputació, etc.). Ells tenen clar que un dels 
llibres el regalaran a l’alcalde del seu poble i en faran una nota de premsa i per tant això els fa 
sortir als mitjans de comunicació i això fa que la gent tingui més ganes d’associar-se. Un altre 
dels llibres el regalaran a la Diputació de Lleida i també en trauran una nota de premsa. Els 
altres dos un el donaran a la biblioteca del poble i l’altre se’l quedaran a la seva entitat. Creu 
que amb això generaran no una despesa si no un retorn amb aquests llibres i a més a més 
aprofitaran que s’acosta Sant Jordi per fer la presentació del llibre. És per això que pensa que 
això més que una despesa és una oportunitat. 
 
Intervé Miquel Àngel Soriano-Montagut, president de l’Ateneu Popular de Ponent de Lleida. 
Demana que les entitats es posin d’acord i que potser hauria de ser la FAC la que regali el llibre 
al president de la Diputació de Lleida i també a l’alcalde de Lleida. Sobre el tema de 
l’assegurança, pregunta si els que ja tenen una assegurança es poden acollir a aquesta nova 
assegurança que és més avantatjosa. 
 
Intervé el Salvador Casals i aclareix que pel que fa a l’assegurança, pel fet de pagar la quota 
anual, totes les entitats ja tindran aquesta assegurança incorporada i cada entitat rebrà el seu 
certificat individual. I explica que les entitats que tinguin una altra assegurança, quan els hi 
venci amb una altra companyia la podran donar de baixa i ja tindran aquesta i també aclareix 
que si les cobertures que tindran amb la nova assegurança les troben insuficients i les 
volguessin equiparar amb les que ja tenen, podran demanar a Arç que els hi ampliï i Arç es 
compromet a què aquelles entitats que no tinguin aquest tipus d’assegurança contractada amb 
ells; els diners que ja hagin pagat de l’assegurança que arribarien fins al mes de juny o juliol, 
els hi abonaran l’import que hagin pagat de l’assegurança en el cas d’Arç, faran la part 
proporcional, no pagaran dues assegurances a Arç, s’aplicarà el millor preu a l’assegurança. 
 
Pel que fa al llibre, el Salvador Casals diu que sí que tenien previst fer arribar el llibre als 
consellers i diputacions però que als alcaldes dels municipis on hi ha un ateneu federat, això ja 
hauria de ser a càrrec de cada entitat si és que els hi volen regalar. 
 
El Ricard Julià també comenta que s’ha tancat un acord amb la Diputació de Barcelona perquè 
es quedin una quantitat de llibres per repartir a les biblioteques. 
 
Intervé la Montse Martínez, tresorera de la Societat Coral la Unió de Cornellà. Comenta que el 
tema de l’assegurança li sembla molt adient aquest treball que s’ha fet, ja que comenta que les 



    

    

juntes queden molt desprotegides i agraeix personalment i en nom de la seva entitat aquesta 
consideració que han tingut. El segon tema que comenta són els llibres, ella pensa que li 
sembla adequat que siguin 4 llibres, els hi sembla que 80€ és simbòlic i que les entitats ho 
poden pagar així doncs, donen suport a la compra de 4 llibres per part de l’entitat. 
 
Intervé Josep Maria Sans de l’Ateneu terrassenc. Respecte al tema de l’assegurança pensa 
que són unes condicions molt interessants però que per part seva són irreproduïbles i demana 
si es podria facilitar quins són els conceptes. Se li comenta que tota la informació la tenen dins 
de la carpeta que se’ls hi ha donat a l’entrada de l’Assemblea. També comenta que s’hauria 
d’harmonitzar perquè cada ateneu té diferents activitats i riscos individualitzats depenent de 
cada entitat per així no tenir tres o quatre assegurances diferents. 
També comenta el tema del Banc de Santander, diu que a ell li consta que no és un dels bancs 
amb el paradigma de bondats ètiques, planteja que ja que la Federació ha estat treballant amb 
Coop57, també vinculada a FIARE, Triodos també està fent feina, proposa estudiar si fos 
possible condicions equiparables a dins del capítol del que és la banca ètica.  
 
Intervé el Salvador Casals, primer amb l’aspecte de les assegurances. Recorda que la 
federació té el servei gratuït d’assegurances que també el porta la gent d’Arç i han aconseguit 
molt bones condicions per aquelles entitats que han demanat assessorament d’una forma 
individual i específica per a cada una d’elles. 
 
Pel que fa a la banca, comenta que tenen un bon conveni amb el Banco Santander, i recorda 
que és un conveni voluntari. També recalca que s’ha mirat de negociar amb banques més 
properes a la Federació i se’ls hi ha dit que no estaven interessades i que els de la banca ètica 
han dit que no poden arribar ni de lluny a les condicions que ha fet el Banco Santander i que tot 
i això s’està acabant de parlat amb alguna entitat bancària catalana que en un principi van dir 
que no estaven interessades i ara al veure que s’ha signat amb el Banco Santander volen mirar 
de parlar. El que ha de fer aquesta entitat bancària catalana que vol parlar, és fer les mateixes 
condicions que ens fa el Banco Santander. 
 
Intervé Montse Pardos del Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona. Comenta que a ells 
cada vegada els hi costa més cobrir les despeses de l’entitat, que cada vegada en tenen 
menys subvencions i que van perdent socis i diu que per a ells 80€ dels llibres és excessiu i 
que si són dos encara o si pot ser optatiu. 
 
Intervé Mateu Fité de l’Ametlla de Merola comenta que si l’assegurança ha de ser nominal. Li 
responen que no ha de ser nominal.  
 
Salvador Casals demana si hi ha alguna altra pregunta o intervenció. I fa un aclariment sobre el 
llibre. Diu que en comptes de 4 llibres siguin obligatòriament 2 llibres i que l’entitat que en 
vulgui més es mantindrà el preu de 20€ i poder facturar-ho amb la quota de soci. 
 



    

    

S’aprova el pressupost per a l’any 2015 amb 37 vots a favor i un vot en blanc. 
  
 

7. Precs i preguntes 
 
Intervé Andreu Fité de l’Ametlla de Merola. Demana per les sortides que es fan fora de Catalunya, si els 
ateneus de fora són molt diferents dels d’aquí i si ha sortit el tema de com veuen els ateneus de 
Catalunya els ateneus de la resta d’Espanya. 
 
Salvador Casals explica que a la última sortida que va ser a Andalusia i que es pensaven que és on 
més els hi preguntarien sobre l’aspecte nacional és on menys els hi van preguntar. I també explica que 
la realitat dels ateneus de fora és molt diferent de la nostra. Explica que normalment fora els ateneus 
són classistes de classe o classistes d’activitat. Es dediquen a la alta cultura, elit intel·lectual i juntes 
amb catedràtics, professors universitaris, etc. Ells estan molt lluny de la realitat dels ateneus de 
Catalunya. 
 
Intervé l’Antoni Arnau de Fals i vol comentar sobre la fiscalitat de les entitats i vol deixar palès que en 
principi no dóna cap avantatge per la majoria d’entitats que cobren entrades per les activitats que fan, 
això no resulta gens avantatjós. 
 
Salvador Casals aclareix que del panorama que tenien fa un mes i mig enrere que era que totes les 
associacions tinguessin els ingressos que tinguessin, havien de fer l’impost de societats a la d’aquest 
darrer consell de ministres que s’ha aprovat que les entitats fins a 50.000€ quedin exemptes de l’impost 
de societats, aquesta és la millora, però que és un perjudici respecte la situació el que es tenia abans de 
la iniciativa fiscalitzadora del govern espanyol, que era que totes les entitats fins a 100.000€ i en 
diferents exempcions estaven exemptes de fer impost de societats. Aclareix que el que ha volgut dir és 
que un dels fronts de treball que tindrà la federació i que s’haurà de lluitar serà el de la fiscalitat i que 
s’haurà de reforçar el servei fiscal de la federació. La federació va manifestar el rebuig rotund amb 
aquestes normes fiscals que imposava l’estat espanyol. 
 
Intervé Miquel Àngel Soriano de l’Ateneu Popular de Ponent pregunta si podrien dir quin tant per cent 
d’ateneus hi ha a Catalunya respecte al conjunt de l’estat espanyol i respecte al punt de la fiscalitat i del 
manifest que va fer la federació comenta que seria bo que a nivell de federació es pogués arribar a 
algun mitjà de comunicació i poder-se fer alguna taula rodona amb els diferents partits perquè es 
comprometessin amb el sí o amb el no a una reforma d’aquesta llei segons si es guanyen les eleccions, 
ja que pensa que a nivell de l’estat és previsible que el PP perdi la majoria i per tant creu que hem 
d’estar el màxim de preparats possible per comprometre els partits a impulsar una reforma progressista 
d’aquesta llei. 
 
Intervé Salvador Casals responent al president de l’Ateneu de Ponent i en la primera pregunta explica 
no han quantificat els ateneus perquè no tenen el cens dels ateneus de fora de l’estat però que si que 
veuen que la seva presència és molt minsa comparat amb Catalunya que en el cens hi ha unes 360 
entitats amb seu social pròpia. Comenta que la Federación de Ateneos Española té unes 20 entitats 
federades. Pel que fa a la segona proposta, diu que faran arribar la proposta feta als partits polítics. 



    

    

Intervé Carles Ferrés de l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet dient que estaria bé que a la 
Memòria posessin que les 164 entitats federades representen una quantitat de milers de persones i 
demana si se sap quantes persones són. 

La Junta comenta que a l’Anuari segurament sí que surt. 

Pren la paraula la secretària de la junta, Anna Pruneda per demanar que abans de començar amb el 
tema de l’Assemblea General Extraordinària per dir que s’ha rebut la petició del Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui per a poder fer l’Assemblea l’any que ve a la seva 
entitat perquè celebren els 150 anys. Comenta que les entitats que ho vulguin poden fer la petició i a 
partir d’aquí es tria. 

Salvador Casals dóna per finalitzat el punt de precs i preguntes. Es fa una pausa abans de tornar a 
reprendre l’Assemblea. 

Salvador Casals dóna les gràcies a les entitats pel seu recolzament a l’exercici del 2014 i el projecte del 
2015 i dóna per finalitzada l’Assemblea.  

 
 
 
 
 
 
 
Anna Pruneda Serra      Salvador Casals Romagosa 
Secretària       President 
 
 

 

 

 


