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PLE ORDINARI DEL DIJOUS 27 DE GENER DE 2005
1. Donar compte de les resolucions dAlcaldia.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que es tractava dun
formalisme legal i que, a partir dara, en el Ple shavia de
donar compte dels decrets dAlcaldia. En aquest cas, es va
donar compte de les resolucions dAlcaldia corresponents
a les dates del 3 al 23 de gener de 2005 (núm. de l1 al
109).
UNANIMITAT
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EL CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES,
NOU COL·LEGI ELECTORAL
Els barris que en les anteriors eleccions van votar
en el col·legi electoral situat a la Masia de Can
Salgot i anteriorment al local social de Mas Bo i
Can Lledó, en el referèndum sobre la Constitució
europea del proper 20 de febrer, hauran de fer-ho
al Centre Cívic de Palaudàries.
Hi haurà un col·legi electoral en cadascuna de les
centralitats: El Pla (CEIP Miquel Martí i Pol), La
Serra (Centre Cívic Ca lArtigues) i Palaudàries
(Centre Cívic Palaudàries).
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EL CARRER DE FOLCH I TORRES
QUEDA REOBERT AL TRÀNSIT,
PERÒ AMB ALTRES MESURES
VIÀRIES DE SEGURETAT
LAjuntament, a petició de la direcció i lAMPA del
CEIP Miquel Martí i Pol, ha fet alguns canvis viaris
en el tram del carrer de Folch i Torres que va des
de linici de ledifici escolar fins al carrer de
Barcelona, per tal de millorar la seguretat dels
alumnes.
Fins ara, aquest tram del carrer de Folch i Torres
estava tallat al trànsit, els dies laborables (excepte
veïns). A partir dara, es torna a obrir al trànsit però
sapliquen altres mesures de seguretat.
La vorera de la banda on hi ha el CEIP Miquel
Martí i Pol sha ampliat d1,20 a 4 metres.
Lampliació sha fet amb la col·locació provisional
de jardineres que ocupen una part de la calçada;
més endavant, es trauran les jardineres i sampliarà
la vorera.
Daquesta manera la calçada ha quedat més estreta,
de 3 metres, la qual cosa permet el pas dun sol
vehicle a una velocitat més moderada. Aquesta
mida de calçada també és la mínima permesa per
al pas dels busos.
Daltra banda, es manté la prohibició daparcar en
aquest tram de carrer.

no t íc ie s
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LES ENTITATS JA PODEN
DEMANAR LES SUBVENCIONS
DENGUANY
LAjuntament ha obert el període de sol·licitud de
subvencions destinat a entitats per ajudar a costejar
les activitats que organitzin aquest any. Aquestes
subvencions sengloben dins del Programa dajuts
econòmics per a activitats socioculturals i esportives
2005.
Les entitats que vulguin sol·licitar una subvenció
shan dadreçar a lOficina dAtenció al Ciutadà, de
l1 al 15 de febrer, i omplir i registrar la sol·licitud.
Tenen dret a rebre subvenció totes les entitats
sense ànim de lucre que estiguin inscrites en el
Registre Municipal dEntitats.
LAjuntament ha enviat una carta a totes les entitats
del municipi susceptibles de rebre subvenció.

4



LAJUNTAMENT DEIXA EN
SUSPENS ELS PERMISOS PER FER
FOGUERES I CREMAR RESTES
VEGETALS
Malgrat les baixes temperatures, el dijous 27 de
gener al migdia, es va declarar un incendi forestal
al costat del bosc de Palaudàries, que va cremar
uns 15.000 metres quadrats dherbes, matolls i
arbres.
A partir daquest incident i per evitar noves
situacions similars, atesa lactual situació delevat
risc dincendi forestal a tot el país, lAjuntament ha
deixat en suspens i fins a nou avís els permisos per
fer fogueres i cremar restes vegetals.
Per extingir aquest incendi va caldre la intervenció
de les dues unitats de Protecció civil de Lliçà
dAmunt i dues dotacions de Bombers de la
Generalitat.
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SERVEIS SOCIALS OFEREIX
DIFERENTS TALLERS ALS
ALUMNES DE LINSTITUT
Dins del Pla municipal sobre igualtat doportunitats
de lAjuntament de Lliçà dAmunt, lÀrea de Serveis
Socials ha organitzat un taller sobre la prevenció de
la violència en la parella jove, adreçat als alumnes
de primer de Batxillerat de lIES Lliçà. LÀrea de
Serveis Socials també ha organitzat un taller sobre
els canvis corporals a ladolescència, adreçat als
alumnes de primer dESO de linstitut.
El taller sobre la prevenció de la violència en la
parella jove, que tindrà lloc durant aquest mes de
febrer, anirà a càrrec de membres de lAssociació
Tamai amb la col·laboració de les tècniques de
Serveis Socials. Lobjectiu daquest taller és
identificar les formes dabús que es poden donar
a les parelles joves, saber prevenir-les i ajudar a
tenir unes relacions més igualitàries.
El taller sobre els canvis corporals a ladolescència,
que també tindrà lloc durant aquest mes de febrer,
anirà a càrrec de membres de lAssociació Catalana
dAnorèxia i Bulímia. En aquest taller es tractarà la
distorsió de la imatge corporal i el perquè en
ocasions tant els nois com les noies es poden
imaginar diferents de com són.

6



LAJUNTAMENT VETLLA PER UNA
TINENÇA RESPONSABLE DELS
ANIMALS
Durant aquest any, lAjuntament iniciarà una
campanya informativa sobre el cens i la identificació
dels animals de companyia amb lobjectiu de
millorar-ne el control, vetllar pel compliment de la
legislació vigent i aplicar les sancions previstes, en
cas dincompliment de la normativa.
Una ordenança municipal i la Llei de protecció
danimals obliguen, entre altres coses, a tenir lanimal
censat (a lAjuntament) i identificat (mitjançant el
veterinari).

També cal que els propietaris atenguin bé els
animals en els aspectes sanitari, de nutrició i
dhabitatge, i evitin que es puguin escapar de casa,
córrer sols pels carrers i bordar contínuament alterant
el descans del veïnat. A més, a lhora de passejarlos per la via pública, han danar lligats i els
propietaris han de recollir els excrements que puguin
deixar.
Daltra banda, la normativa danimals potencialment
perillosos obliga cada persona que vulgui passejar
un daquests animals a treures una llicència
admistrativa a lAjuntament (consultar Oficina
dAtenció al Ciutadà) i a passejar-los amb morrió.
Aquests animals també han de tenir un habitacle
prou segur i resistent per a evitar que puguin escaparse al carrer o a les parcel·les veïnes.
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CARROS I CAVALLS,
PROTAGONISTES DE LA FESTA
DELS TRES TOMBS
La 74a edició de la tradicional festa de Sant Antoni
Abat, arrelada al nostre poble, es va celebrar a Lliçà
dAmunt amb gran afluència de públic en tots els
actes.
La desfilada va comptar amb la participació duna
gran quantitat de carros i cavalls. Al vespre, lAteneu
LAliança es va omplir de gent amb el concert i el
ball de lorquestra Montgrins.
La principal novetat denguany va ser la gimcana
equina organitzada per lAssociació de Voluntaris
de Protecció Civil, en què una desena de genets
aficionats van poder demostrar el seu domini del
cavall en un circuit tancat.
LAjuntament va obtenir un permís especial de
lempresa que està fent les obres al Pinar de la Riera
per habilitar una passera provisional que facilités
laccés a peu a aquesta zona.

2. Declaració de compatibilitat del Sr. Alcalde.
En compliment dun dictamen de la Direcció General de
lAdministració Local, lalcalde va demanar la compatibilitat
del càrrec dalcalde amb lexercici liberal de la professió
darquitecte.
UNANIMITAT
3. Aprovació provisional del Pla especial EXPOGRUP.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va explicar que el
Pla especial de reforma interior de la Unitat dActuació XXIII
- Sector Expogrup estava encallat perquè, mentre lAgència
Catalana de lAigua no faci les obres dendegament del riu,
és una zona inundable. Sha aconseguit que lAgència deixi
avançar en el planejament deixant condicionades les obres,
això sí, a lendegament esmentat.
UNANIMITAT
4. Aprovació del Conveni urbanístic per a la
reordenació urbanística del sector de Can Malé.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va dir que, a diferència
daltres èpoques, es portava al Ple, un conveni sense signar.
El regidor va explicar que el conveni urbanístic entre
lAjuntament i la companyia mercantil BIOKIT, SA. autoritza
lempresa a ampliar les seves instal·lacions en 4.250 m2,
una ampliació menor que la que shavia plantejat anys
enrera i, a canvi, lempresa es compromet a no ampliar fora
del perímetre que ara ocupen les naus, accepta que a can
Malé no es consolidi un sector industrial (seguiran com a
no urbanitzables les 16 hectàrees que lempresa té a la
zona) i es compromet a traslladar-se a can Montcau, si
finalment surbanitza, cedint totes les naus que té a can
Malé com a equipaments públics per al poble i tots els
terrenys com espai natural protegit. El termini màxim per
a dur a terme el trasllat complet serà, com a màxim, de 15
anys, però abans daquest termini, quan ja puguin edificar
a can Montcau, lempresa cedirà a lAjuntament la masia
i la nau de 3.000 metres quadrats que té al darrera. Lempresa
pot anar deixant naus a Can Malé a mesura que es traslladi
a Can Montcau, però mai no podrà ocupar més de 30.000
metres quadrats de sostre allà fins que no hagi abandonat
definitivament Can Malé. Si finalment no surbanitzés Can
Montcau, la porta quedaria oberta a buscar altres solucions,
sense repercussions per a lAjuntament.
CiU: Va destacar la importància que Biokit es quedi al
municipi, però va indicar que ells preferien que es quedés
i creixés a can Malé, tot i admetre que urbanísticament era
un mal lloc i, en lloc desperar 15 anys, dedicar els diners
que sobtinguin de la urbanització de can Montcau a daltres
urgències de la població.
PSC: També va destacar la importància que Biokit es quedi
al municipi i que es mantingui lús actual de la zona. Es va
mostrar dacord amb lampliació que es proposa de
lempresa, va manifestar que 15 anys eren molts, va explicar
que el seu grup volia que Mango sinstal·lés a can Montcau
i va defensar la necessitat de revisar el pla general
dordenació urbanístic de Lliçà.
PP: Va comentar que shavien sobrevalorat les naus, ja que
shavia posat un preu a les naus de conills com si fossin
naus industrials. Va plantejar que si Biokit es quedés on
està i lAjuntament es quedés els terrenys de Can Montcau
que correspondria donar-los, potser es podria liquidar el
dèficit de lAjuntament.Va exposar, també, que en convenis
importants per al poble com aquest, creia que hi hauria
dhaver un representant de cada grup polític municipal i
que shauria dafegir una clàusula en el conveni per
renegociar daquí a 10-15 anys.
El regidor de Territori va replicar que per a lequip de govern
reconduir les males situacions urbanístiques del passat i
deixar un poble més ric en equipaments és una prioritat,
que dintre duns anys Lliçà haurà crescut molt i els
equipaments de can Malé seran necessaris, que el que es
pogués treure de can Montcau no cobriria, ni de lluny, el
dèficit de lAjuntament, que les naus no shan sobrevalorat

pl e

si no que shan negociat per sota del preu que van estimar
els perits externs contractats per lAjuntament i que el més
important daquesta situació és que, finalment, a can Malé
no es consolidarà un sòl industrial i que, fins i tot en el cas
que can Montcau no surbanitzi, shaurà evitat fer quelcom
urbanísticament incorrecte i shauran deixat obertes totes
les possibilitats de resoldre-ho satisfactòriament.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU: ABSTENCIÓ;
PSC: ABSTENCIÓ; PP: ABSTENCIÓ
5. Imposició de sanció per infracció de la llei sobre
tinença de gossos potencialment perillosos.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que es tractava de
posar una sanció al propietari dun gos, considerat
potencialment perillós, per la reiterada desobediència als
advertiments legals. Concretament, com a responsable de
tres infraccions greus: no complir les mesures de seguretat
establertes per a les instal·lacions que alberguen el gos de
raça perillosa, no contractar lassegurança de responsabilitat
civil i portar lanimal deslligat i sense morrió per la via
pública. La sanció és de 450 euros, 150 euros per a cada
infracció.
UNANIMITAT
6. Constitució dun dret de superfície a favor de
la Generalitat de Catalunya per a la construcció
dun equipament escolar.
Aquest punt no estava a lordre del dia i, primer de tot, es
va votar la urgència de lafer per tal dinclourel, que va
resultar ser unànime. Seguidament, lalcalde va explicar
que es tractava dun canvi de fórmula del Departament
dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya, que primer
va demanar que el Ple de lAjuntament votés la posada a
disposició de la Generalitat duns terrenys per a la
construcció del CEIP Miquel Martí i Pol al sector de
Palaudàries i, ara, demana que es voti la constitució dun
dret de superfície a favor de la Generalitat daquests
mateixos terrenys.
UNANIMITAT
7. Mocions.
El PP va presentar tres mocions:
- Pla de recuperació i conservació de les masies:
El PP va proposar que lAjuntament iniciés tots els tràmits
necessaris, en el termini màxim de 3 mesos, per elaborar
un pla municipal de recuperació de les masies de Lliçà
dAmunt, dacord amb la Llei del patrimoni cultural català.
Lequip de govern va dir que compartia lobjectiu però no
el procediment, ja que hi estaven obligats pel compliment
de la llei urbanística, i així ho farien.
CiU va posar de manifest que les dues lleis obligaven al
mateix.
El PSC només va objectar el termini establert en la moció
del PP.
ERC: ABSTENCIÓ; ICV-EUA: ABSTENCIÓ; CiU: A
FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR
- Camí per als vianants del poble fins al barri de
Ca lEsteper:
El PP va instar lAjuntament que, en el temps més breu
possible, fes un camí per als vianants al costat de la calçada,
amb les mesures de seguretat pertinents, des que sacaben
les voreres en el carrer de Francesc Macià fins al camí de
la Pineda (Bar El Paso) i amb una bifurcació des de
lencreuament del camí de la Serra de Ca lEsteper fins que
comencen les voreres amb el carrer de Ramon Casas.
Lequip de govern va mostrar el seu desacord en una de les
frases de la moció del PP, on deia que un dels serveis amb
més mancances és el transport públic i va manifestar que
aquest projecte de camí per als vianants era un compromís
adquirit per lequip de govern en el qual ja sestava treballant.
CiU també va mostrar-se en desacord amb lopinió del
transport públic.
El PSC va manifestar el mateix.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUA: EN CONTRA; CiU: A
FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR
- Camí per a vianants fins al polígon industrial
Palaudàries:
El PP va instar lAjuntament a posar-se en contacte amb el
consistori de Lliçà de Vall i Parets per demanar que es faci
un estudi per a la creació duna vorera o camí per a pas de
vianants i bicicletes, paral·lel a la carretera de Palaudàries.
A FAVOR

PLE ORDINARI DEL DIJOUS 27 DE GENER DE 2005
Del PSC es va votar una moció:
- Reparació de carrers a Ca lEsteper:
El PSC va demanar revisar novament els pressupostos
del projecte de reparació dels carrers de Ca lEsteper,
que la partida denllumenat públic vagi a càrrec de
lAjuntament, fer que les companyies no cobrin cap
tipus de quota per a la realització de les obres, demanar
que laportació de lAdministració sigui del 30%, tal
com lequip de govern manifestava en els respectius
programes electorals, i buscar subvencions de les
administracions (Generalitat, Diputació, Europa...).
Lequip de govern va explicar que sestava treballant
conjuntament amb els barris i que ja shavien rebaixat
costos i demanat ajudes. Sobre laportació del 30%
de lAjuntament va negar que ERC I ICV-EUiA ho
haguessin dit en els respectius programes electorals
i sobre el criteri daportacions de lAjuntament i els
veïns va dir que ha de ser el mateix per a tots els barris.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUA: EN CONTRA; CiU:
ABSTENCIÓ; PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR
CiU va presentar una moció:
- Obres de seguretat i prevenció al carrer de
la Ribera:
CiU va proposar iniciar immediatament, si és possible,
o bé establir un termini màxim de temps, per a la
realització de les obres de reparació de la via pública
del carrer de la Ribera, actuar de manera immediata
per senyalitzar la perillositat dels trams de carrer que

presenten actualment un risc més alt i substituir la
precarietat dallò que existeix actualment encara que
sigui de manera transitòria mentre no es duguin a terme
les obres definitives.
Lequip de govern va dir que ja sestava treballant per
resoldre aquest tema.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUA: EN CONTRA; CiU:
A FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: A FAVOR
8. Preguntes.
El PP va preguntar sobre: la retirada de pals de la via
pública, la situació laboral del secretari de lAjuntament,
els lots de Nadal, lhorari de la Biblioteca municipal
de lIES Lliçà, les bústies per als partits polítics, la
informació a tots els regidors, la informació dels plens,
una informació completa i transparent i la correcta
senyalització.
El PSC va preguntar sobre: el programa de les activitats
realitzades en els centres cívics, els nous contractes
de personal, la notificació als veïns dels canvis de
senyalització viària, el funcionament del Centre Cívic
Ca lArtigues, labocaments daigües residuals a la riera
i els col·lectors, un sondeig descolarització per al
proper curs escolar, el projecte i la ubicació de la
biblioteca, larranjament de lasfaltatge dels carrers
dels barris, els processos de participació ciutadana,
linici de projectes de carrers de Can Salgot i la prova
pilot de recollida descombraries porta a porta.
CiU va preguntar sobre les obres durbanització de la
Unitat dActuació dIndustrial Tenes

* Adhesius del 2005 per als guals
Ja es poden passar a recollir per lAjuntament.
* Servei dinformació sobre drogues
El Servei dinformació sobre drogues és un servei gratuït i confidencial de consulta sobre qualsevol dubte, pregunta
o problema relacionat amb les drogues, adreçat a joves i pares, a través dun número de telèfon (649 63 01 34) i
una adreça de correu electrònic (sid@pangea.org).
* Quarta fitxa dels Itineraris del patrimoni de Lliçà dAmunt
Les persones interessades a tenir la quarta fitxa dels Itineraris del patrimoni de Lliçà dAmunt corresponent al recorregut
fet durant les Jornades del Patrimoni de lany 2003 (can Puig, can Bosc i ca lArtigues de la Serra) poden passar a
recollir-la per lOficina dAtenció al Ciutadà (OAC). També es poden recollir les tapes del col·leccionable i les fitxes
anteriors, si algú no les té.
* Oficina Mòbil dInformació al Consumidor
Propera visita: dijous 24 de febrer, d11.45 a 12.30 h, davant de lAjuntament.
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LES ENTITATS
PROPOSEN:

CURSOS

FESTA

Català
Nivell Bàsic 1
Dies: dilluns i dimecres, a partir del 21 de febrer
Horari: de 19.30 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Nivell Intermedi 2

X CROS COMARCAL ESCOLAR DE LLIÇÀ DAMUNT
El X Cros Comarcal Escolar de Lliçà dAmunt, que va tenir lloc el dissabte 15 de gener, va comptar amb
la participació de 150 alumnes de les escoles de la comarca, dels quals una vintena eren de Lliçà dAmunt.
La competició va tenir dues modalitats: oberta i local, i diferents categories: prebenjamí, benjamí, aleví,
infantil i cadet, tant masculí com femení.
PREMIS DE LA MODALITAT LOCAL
INFANTIL MASCULÍ:
1r classificat: DANIEL CATALÀ (IES Lliçà)
ALEVÍ MASCULÍ:
1r classificat: ÀLEX GAY (CEIP Miquel Martí i Pol)
BENJAMÍ MASCULÍ:
1r classificat: GERARD SALVADOR (CEIP Països Catalans)
2n classificat: MARC SÁNCHEZ (CEIP Països Catalans)
3r classificat: JAVIER CASTRO (CEIP Sant Baldiri)
BENJAMÍ FEMENÍ:
1a classificada: AIDA XAVIER (CEIP Miquel Martí i Pol)
2a classificada: CRISTINA CATOT (CEIP Països Catalans)
PREBENJAMÍ MASCULÍ:
1r classificat: JORDI CASANOVA (CEIP Miquel Martí i Pol)
PREBENJAMÍ FEMENÍ:
1a classificada: CLÀUDIA BARON (CEIP Miquel Martí i Pol)
2a classificada: SARA GAY (CEIP Miquel Martí i Pol)
2a classificada: SIRA CASANOVA (CEIP Miquel Martí i Pol)

Dies: dimarts i dijous, a partir del 22 de febrer
Horari: de 15 a 16.30 h
Lloc: Sala polivalent de ledifici de la Policia local
Inscripcions: del 14 al 18 de febrer

Dia: diumenge 20 de febrer
Hora: 10 h
Lloc: Zona esportiva de Ca lEsteper
Preu: 1 euro (degustació, pa, vi o aigua)
Organitza: Associació Cultural i Esportiva Ca lEsteper
XERRADA

Microgimnàstica
Dia: dimecres 23 de febrer
Hora: 19 h
Lloc: Sala polivalent del recinte municipal dEls Galliners
Organitza: Associació Dones del Tenes
XERRADA

Dia: dimecres
Hora: de 17 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

a càrrec dImmaculada Fábregas.

Presentació de la publicació Jov@s.
Aproximació a la realitat juvenil de
Lliçà dAmunt
Dia: dijous 17 de febrer
Hora: 18 h
Lloc: Sala de Plens
CURS

Gimnàstica postpart
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MATANÇA DEL PORC

Dies: dilluns, dimarts i dijous
Hora: de 18 a 19 h
Lloc: Ajuntament

XERRADA

Lliçà en 5 minuts

Les malalties dels peus en les
persones grans
Dia: dijous 24 de febrer
Hora: 17 h
Lloc: Casal dAvis
Organitza: Associació Casal dAvis
XERRADA

Can Malé no
serà industrial

Presentació del Parc Agrícola del
Vallès

Finalment hi ha acord. LAjuntament, lempresa Biokit i la Generalitat de Catalunya
estan dacord que a can Malé no es consolidi una zona industrial, que segueixi essent
sòl no urbanitzable i que quedin lligades les condicions per al seu trasllat a una altra
ubicació.

Dia: dijous 24 de febrer
Hora: 20 h
Lloc: Casal dAvis
Organitza: Lliçà Sostenible

Lempresa podrà ampliar els 4.250 m2 a can Malé que necessita amb urgència, una
ampliació menor que la que shavia plantejat anys enrera i que es farà dins del perímetre
que ara ocupen les naus, sense ocupar nous terrenys. A canvi, sha compromès a
traslladar-se a can Montcau, si finalment sacaba urbanitzant, cedint totes les naus
que té a can Malé com a equipaments públics per al poble i tots els terrenys rústics
on estava previst que creixés (14 hectàrees al llarg del torrent de can Bosc) com espai
natural protegit.

a càrrec de Maties Serracant, geògraf del Grup de
Defensa de la Natura ADENC.

per a la recuperació de lestat físic que es tenia
abans de lembaràs. Les classes estan preparades
per fer-les amb el/la fill/a.

EXCURSIÓ

Dies: dilluns i dimecres, del 2 de març al 27 dabril
Horari: de 10.45 a 11.45 h
Lloc: Pavelló dEsports
Inscripcions: de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i de 16
a 21 h, al Pavelló dEsports. Places limitades (15 persones)
Preu: 50 euros
Més informació: 93 860 70 25

Dia: dissabte 5 de març
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Informació i reserves: Casal dAvis
Preu: 29 euros
Organitza: Associació Casal dAvis

Calçotada a Coll de lIlla

Biokit haurà dhaver cedit totes les naus abans de 10 anys des que es puguin donar
llicències a can Montcau. Tanmateix, al final del primer any daquest període, haurà
dhaver cedit ja la masia de can Malé i la nau de 3.000 m2 que té al darrera.
Si finalment no surbanitza Can Montcau, la porta queda oberta a buscar altres solucions,
no hi ha repercussions econòmiques per a lAjuntament i no sha donat cap pas
irreversible i urbanísticament incorrecte.

EXCURSIÓ

Cantàbria-Los Picos de Europa

agenda

Dies: del 14 al 19 de març
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Informació i reserves: Casal dAvis
Preu: 297 euros
Organitza: Associació Casal dAvis
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