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Representació
de Teatre Musical
Peter Pan
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CAP A UNA
MILLORA PERSONAL
Tanquem el curs 2016-2017 amb la il·lusió de continuar ajudant a millorar el present i el futur de les
nenes i dones del barri del Raval.
A través del programa 1@1 s’ha aconseguit realitzar
un seguiment personalitzat amb cada participant
que ha ajudat a millorar notablement els resultats
acadèmics.

presentar Peter Pan i van sorprendre a familiars
i voluntàries amb una actuació molt professional
que va tenir lloc al Centre Aragonès i que va resultar un moment de superació personal per a
moltes d’elles.
Totes les activitats permeten treballar diferents
capacitats i els obren nous horitzons.

L’activitat de cor, una vegada més, ha estat un èxit i
ha donat a les nenes l’oportunitat d’actuar en el Palau de la Música, amb la resta de cors del Projecte
Clavé XXI. També van actuar en el concert benèfic
que la Fundació Raval Solidari va organitzar al Liceu. Els assistents van gaudir molt de l’actuació i va
ser molt emocionant i enriquidor per a les nenes.
Sense dubte, és una de les activitats que més ajuda a la integració de les participants.

Els programes per a les dones del barri han continuat incansables. A través dels programes de
català, castellà i moda es busca millorar les seves oportunitats laborals i donar una major autonomia personal.

Els dos equips de bàsquet segueixen perfeccionant la seva tècnica, esperem jugar molts partits
amistosos.
Continuem donant-li molta importància a l’educació artística a través de la música, piano, guitarra i
del teatre. En aquesta activitat, les nenes van re-

Volem agraïr la dedicació i treball realitzat per
Victoria Guindulain en aquest projecte i que, com
sabeu, ens ha deixat per posar en marxa altres
projectes.
Per finalitzar, una vegada més, volem agrair a
totes les voluntàries que han col·laborat durant
aquest curs la seva inestimable ajuda. Sense
elles, i totes les entitats i empreses col·laboradores, el projecte de Terral no seria possible.
L’equip directiu
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AL COR DEL RAVAL
El Raval és un dels quatre barris que componen el districte
barceloní de Ciutat Vella. Dels 47.986 habitants censats al
barri (gener de 2017), el 49,6% són immigrants procedents
de més de 51 països diferents.
Des de finals del segle XX s’hi està realitzant un pla de
rehabilitació d’espais públics i edificis. Malgrat tot, segueix
destacant entre els barris de Barcelona per l’alt risc
d’exclusió social que corren els seus habitants; és el de
major densitat de població, posseeix un alt percentatge
d’habitatges en molt mal estat, així com un elevat índex
d’atur i d’abandonament escolar. Per això moltes entitats
treballen en aquesta zona, entre elles Terral.

EL RAVAL DESTACA
ENTRE ELS BARRIS DE
BARCELONA PER LA
SEVA GRAN DENSITAT
DE POBLACIÓ I L’ALT
RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL DELS SEUS
HABITANTS

DADES DEL BARRI
Indicadors
socioeconòmics

EL RAVAL

CIUTAT VELLA BARCELONA

Població

47.986

102.250

1.625.137

Nombre de dones

21.964

48.846

856.266

1,1

4,4

102,2

43.624

23.238

15.901

49,6

45,1

17,8

PRINCIPALS
NACIONALITATS
ESTRANGERES
El Raval

Ciutat Vella

Barcelona

PAKISTAN

PAKISTAN

ITÀLIA

4.790

6311

29.272

FILIPINES

ITÀLIA

XINA

4.059

5.144

19.866

Nivell acadèmic de la població de 16 anys i més (en %)

BANGLA DESH

FILIPINES

PAKISTAN

Sense estudis

2,5

2,8

3,1

2.843

4.618

19.285

33,6

26,5

19

ITÀLIA

BLANG DESH

Estudis primaris

FRANÇA

1.606

3.003

14.717

Graduat escolar/ESO/FPI

21,5

20

21,1

MARROC

MARROC

MARROC

1.340

2.667

12.827

INDIA

FRANÇA

BOLÍVIA

1.041

2.355

9.063

FRANÇA

REGNE UNIT

COLÒMBIA

767

1.602

9.059

Superfície (km2)
Densitat (Hab/ km2)
Població estrangera (en %)

Batxillerat superior/
CFGM grau mitjà

18

20

25,3

Estudis universitaris/
CFGM grau superior

22,7

29

30

Dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, del 1 de gener de 2017
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Terral és un centre d’activitats
de Raval en Acció, Assoc.
que duu a terme programes
socioeducatius per promoure la
cohesió social i el voluntariat al
barri del Raval (Ciutat Vella) de
Barcelona.
Té per objectiu proporcionar eines de
projecció acadèmica, laboral i personal a les
dones del barri.
Terral es dirigeix a dones i noies del Raval i
a les seves famílies. Les participants són
originàries del barri o nouvingudes amb
diferents graus d’arrelament al territori.
Procedeixen de 19 països diferents de quatre
continents.
El programes de Terral s’inspiren en els
ensenyaments socials de l’Església catòlica.
Unit a això, qualsevol persona, sigui quina
sigui la seva creença, és benvinguda. El
projecte de Terral es va consolidar el 2002,
fruit de la voluntat d’uns quants professionals
per impulsar una tasca a favor del barri, amb
una inspiració cristiana i segons l’esperit de
Sant Josepmaria, el fundador de l’Opus Dei.

DADES DE PARTICIPACIÓ
Evolució dels programes
els últims 9 anys

NENES

Terral té per

OBJECTIUS

La promoció de la dona
Terral s’adreça a les dones del
barri, especialment les que corren
el risc d’exclusió social. Facilita un
àmbit de convivència i diàleg que
afavoreix l’autonomia personal.

Facilitar la integració
Les activitats i la manera de dur-les
a terme es proposen ajudar cada
persona a integrar-se en l’entorn
social, educatiu i laboral que
troba aquí i ara. Alhora, es procura
que cadascuna aporti a les altres
persones la riquesa de la seva
pròpia tradició humana i cultural.

L’impuls i la formació
del voluntariat
Terral promou el voluntariat i
fomenta entre les voluntàries la
millora personal i la capacitat
d’aprendre dels altres. Facilita la
preparació i el seguiment a les
voluntàries perquè puguin realitzar
eficaçment les seves tasques.

ADULTES

participants

voluntàries

participants

voluntàries

2008/09

145

182

145

53

2009/10

134

184

116

52

2010/11

136

166

122

46

2011/12

140

216

101

48

2012/13

147

210

67

35

2013/14

136

252

64

21

2014/15

139

230

38

15

2015/16

161

209

14

7

2016/17

151

224

15

8

Curs

LA NOSTRA MISSIÓ

Participació en la festa del dibuix, Big Draw 2016
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PROGRAMA DE NENES

REFORÇ D’ESTUDI
Programa 1@1
L’1@1 és el principal tret dels programes de
Terral. Procura un seguiment acadèmic personalitzat de cada alumna. Està dirigit a Primària,
Secundària, Batxillerat i Cicles, però s’orienta
especialment a acabar l’ESO i accedir a estudis
postobligatoris. També inclou aspectes no específicament d’estudis però que influeixen en
la millora personal: transmetre hàbits, detectar
mancances, ajudar a afrontar el futur, entre d’altres.
Tots els programes de Terral tenen com a objectiu l’enfortiment de la personalitat, l’ajuda
a l’escolarització, la inserció sociocultural i la
convivència, de manera que les nenes puguin
afrontar el futur amb confiança.

Programa d'autoestima i caràcter

Sempre es treballa en col·laboració amb les families i, si és convenient, es mantenen contactes amb les escoles a les quals assisteixen les

Al llarg del programa
es fa un seguiment de
cada alumna per part
d’una voluntària
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ALTRES ACTIVITATS
S’orienten a educar el temps
lliure i a desenvolupar habilitats i
intel·ligències múltiples.
Aquest curs s’han realitzat diversos tipus
d’activitats: bàsquet, manualitats, art,
visites culturals, guitarra, cuina i alguns
esdeveniments més:

Sortida a PortAventura
8 d’octubre de 2016
Sortida a PortAventura amb les nenes de Terral i voluntàries, gràcies a la Fundació Invest For Children.

Tècniques d’estudi
5 i 12 de desembre de 2016

Sessions de tècniques d’estudi per les participants de 1r i
2n de la ESO impartides per la Fundació Pineda.

Cantem el Messies
18 de desembre de 2016

Participació de les nenes del Cor de Terral al concert Cantem el Messies al Palau de la Música Catalana.

Sortida al Pirineu Aragonés

Concert solidari
21 de desembre de 2016
Participació de les nenes del Cor de Terral al concert
solidari organitzat per la Fundació Raval Solidari al Liceu de Barcelona.

8 i 10 d’abril de 2017

Convivència de Setmana Santa d’ESO i Batxillerat al Pirineu Aragonés.

Partit del Club Joventut Badalona
23 d’abril de 2017

Excursió amb les nenes de bàsquet a veure un partit del
Club Joventut Badalona al Palau Olímpic.

Concert final del projecte Clavé XXI
11 de juny de 2017

Actuació de les nenes de Terral al Concert final dels cors
del projecte Clavé XXI al Palau de la Música Catalana.

Representació teatral
3 de juny de 2017
Representació de les nenes de Terral de l’obra de
teatre “Peter Pan” al Centre Aragonès de Barcelona.
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PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS

Concurs de Dibuix Infantil

Concurs de Lletres Escrites

22 de gener de 2017
Sortida a la Festa Infantil Conviure és fàcil organitzada
pel Castell de Montjuïc. Entrega de premis del Concurs de Dibuix General Alejandre. Yasmine Zaaf de 4t
de primària va guanyar el 3r Premi.

25 d’abril de 2017
V Edició del Concurs de Lletres Escrites de Terral:
“Amistat i esport”. El jurat va estar format pel Sr. Jordi
Osúa, doctor en Ciències de l’Esport, el Sr. Felipe de
Vicente, president de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto, el Sr. Josep Otón, doctor en
Historia, i el Sr. Eduard Botanch, historiador i doctor
en Documentació.

PROGRAMA D’ESTIU
Programa d’un mes de durada en el qual es
combinen els aspectes culturals, esportius
i convivencials, amb excursions i activitats
de coneixement de Catalunya. Aquest any
destaquem les següents novetats:
TMB - educa

Creu Roja

Tren del Parc de
Can Mercader

La Boqueria

Museu de les Matemàtiques

Biblioteca Nacional
de Catalunya

Hort Urbà de Can Cadena
Programa Metropolità
d’Educació per la
Sostenibilitat
Parc Infantil de Trànsit
Excursió a Apple Store
Parlament de Catalunya
Endesa - educa
Panes creativos
Curs “Nuestros Recursos” a
càrrec de la Fundació Junior
Achievement
Centre de la platja
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Taller de contes

Estudi i deures
Moda i Estètica
Museu Marítim
Museu de la Música
Palau Güell
Castell de Montjuïc
Pastisseria Bareche
Taller de Nespresso
Cuina amb el Grup Andilana
Museu de la Xocolata
Tibidabo

TESTIMONIS
Voluntàries Programa
d’Estiu 2017

Marina Gaspar
BILBAO
Nunca pensé que la semana del 25 de
junio, supondría un tiempo de cambio en
la perspectiva que tenía acerca del voluntariado que iba a realizar. Mientras me
dirigía a Barcelona, el lugar donde este se
iba a llevar a cabo, me hacía una serie de
preguntas: ¿Cómo serán los niños de Terral?; ¿Les caeré bien?; ¿Y las otras voluntarias? Estas dudas iban a ser resueltas
en muy poco tiempo.
Estaba claro, que durante esa semana me
relacionaría con gente de diversas partes
de España e incluso de otros países del
mundo, que como he podido comprobar
iba a ser el comienzo de algo maravilloso.
Al llegar a la residencia, donde nos íbamos a alojar durante el transcurso de la
semana, cada una de las demas voluntarias que estaban allí me recibió con los
brazos abiertos. En ese momento, no me
dí cuenta de que eso no hacía más que
empezar y que me iba a topar con una
sorpresa detrás de otra.
Al conocer a los niños de Terral, ocurrió
exactamente lo mismo. Había tenido experiencias previas de tratar con niños,
pero he de reconocer que siempre me
sorprende cómo dentro de un cuerpo
tan pequeño puede residir tanta bondad
y cariño. Algo que me resulta admirable
es la capacidad que tienen estos niños,
de dejar a un lado todo por lo que ellos
puedan estar pasando y entregarse a ti
con tanto corazón.
Sin duda, esta experiencia ha sido fantástica y me ha hecho crecer como persona,
ayudándome a madurar y a darme cuenta, una vez más, de que tenemos que dar
gracias por todo lo que nos rodea ya que
somos unos verdaderos privilegiados.
Gracias Terral y a todas las personas que
haceis posible esta labor tan estupenda
que transforma a los niños y a las voluntarias, gracias a todos por darnos la oportunidad de colaborar en vuestro proyecto, nos llevamos mucho dentro.

Julia Martínez
PAMPLONA
Cuando tienes los brazos abiertos, es
muy fácil recibir; y más de los niños del
Terral. Esta es la sensación que se me
queda tras una semana como voluntaria
en el Casal d’estiu organizado en el Terral,
en el grupo de los más pequeños, de 4 a
6 años. Llegué con una ilusión enorme de
darme, dedicar un tiempo de mi largo verano para los demás y ayudar en todo lo
que fuese necesario. Esa primera motivación hizo que fuese capaz de estar atenta
a cualquier situación en la que pudiese
ayudar. Pero nada es comparable con lo
que llegué a aprender y recibir. Para los
más pequeños, te convertías en un referente, por eso era importante ponerse en
su lugar e integrarte en las actividades
que hacíamos, así te hacías mucho más
cercana para ellos.
Una cosa que me sorprendió fue la mezcla de culturas distintas actuando juntas
en un mismo proyecto, era admirable; se
respiraba mucho respeto y eso permitía a
cada niño actuar con naturalidad y libertad.
De todas las actividades podría sacar
muchos momentos especiales, desde la
concentración y esfuerzo en el rato de
tareas, hasta la curiosidad y emoción en
la visita a los mossos d’esquadra. Pero sin
lugar a dudas me quedo con la sonrisa de
oreja a oreja que tenían todos los niños
el día de la piscina, chapoteando, corriendo, saltando, buceando, jugando con los
demás, tirándose al agua; disfrutando al
máximo y sin parar ni un segundo, con
una emoción contagiosa. Una experiencia que espero que se repita cada día
porque merece la pena abrir los brazos.
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ACTIVITATS EN FAMÍLIA
Reunió d’inici de curs
29 de septembre de 2016

Presentació d’objectius del curs 2016/17

Jornades de Formació per a pares
A càrrec de Sílvia Serra, psicòloga infanto-juvenil
i de família.

“Mostrem afecte a la família”
3 de novembre de 2016

“Orientacions educatives per recolzar
l’aprenentatge des de la llar”
26 de gener de 2017

“L’educació en el temps del lleure”

Big Draw
30 d’octubre de 2016

Sortida familiar per participar al Big Draw 2016, la Festa del
Dibuix organitzada pel Museu Picasso.

23 de març de 2017

Decoració i cuina de Nadal
29 de novembre / 1 de desembre de 2016

Sessions de decoració i cuina de Nadal per a pares i mares. La sessió de cuina va córrer a càrrec del grup dos AM
Cooking.

La implicació dels pares en
l’educació dels fills és un objectiu
en el projecte de cohesió social
que duu a terme Terral.
Quan els pares donen suport als seus fills
en l’estudi, la família té més possibilitats
de tirar endavant. Ells són el factor
decisiu del canvi. El desenvolupament
de l’escola de pares inclou conferències
i assessorament personal.

Festa de Nadal
15 de decembre de 2016

Festa de Nadal de Terral a l’Hotel Oriente, per pares i
mares, nenes i voluntàries. Gràcies a la col·laboració
d’Atiram Hotels.

Sortida Familiar a Solsona
7 de maig 2017

Sortida de les famílies de Terral a Solsona
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PROGRAMA D’ADULTES
Millora de
capacitats per a la
inserció de la dona
en el món laboral

Programes Bàsics
Dirigits a dones a partir de 16 anys. Tenen com
a objectiu la superació de situacions d’exclusió
social i cultural i la millora de capacitats per a la
inserció en el món laboral.

Programa don@.net
Procura l’accés de les dones -pricipalment
d’aquelles que tenen menys oportunitats- a les
tecnologies de la informació i de la comunicació,
des del convenciment de l’eficàcia integradora i
d’inserció social d’aquests mitjans.

Programes de cuina i moda
Mitjançant els programes que oferim de
cuina i moda, facilitem a les participants una
preparació bàsica per millorar en la pròpia llar
i créixer en capacitats professionals.

Programa Llengua Bàsica
La llengua és l’instrument bàsic per a la
comunicació i la integració dels nouvinguts.
El coneixement del català i el castellà evita la
formació de cercles tancats i facilita la possibilitat
d’accedir a una feina.
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LES VOLUNTÀRIES
Les voluntàries fan el seguiment 1@1, imparteixen
classes, coordinen la formació, les noves tecnologies
i els diferents programes. També realitzen tasques
com atendre la recepció o la biblioteca.
Són universitàries, estudiants de postgrau, mestres
jubilades, professionals o mestresses de casa, de tota
condició social. N’hi ha des de 18 anys fins a majors
de 80.
Cadascuna col·labora en la mesura de les seves possibilitats i en l’àmbit més adequat a les seves capacitats i interessos. Són un referent positiu per a les
dones del barri.

Les voluntàries són un
referent positiu per a
les dones del barri

La formació del voluntariat es porta a terme amb jornades trimestrals de formació i amb breus reunions
mensuals (TOM: Transmissió d’Objectius Mensuals).

Jornades de formació
Reunió Inici de Curs
15 de septembre de 2016

Reunió d’inici de curs per a voluntàries a Terral.

Intel·ligències múltiples
17 de novembre de 2016

Primera Jornada de Voluntàries. Titulada “Intel·ligències
múltiples”, a càrrec de la Sra. Mª José Cots, llicenciada en
filosofia, experta en innovació i creativitat.

Recursos y estrategias de aprendizaje para
atender a la diversidad
12 de gener de 2017

Segona Jornada de Voluntàries. A a càrrec de Blanca Batllori, pedagoga.

Com descobrir i gestionar el talent
25 de maig de 2017

Jornada de Voluntàries del 3r Trimestre. A càrrec de la
Sra. Mireia Las Heras, professora de l’IESE y directora de
Investigació del Centro Internacional Trabajo y Familia, que
va realitzar una sessió totalment pràctica sobre el talent.
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Trobada d’agraïment
8 de maig de 2017
Trobada d’agraïment a Voluntàries. L’objectiu era agrair
la tasca que, anys enrere, van fer les voluntàries que van
veure néixer el projecte de Terral a l’actual seu.

DINARS COL·LOQUI
A TERRAL

Visites, premis i
col·laboracions

“Dona i cultura al Raval”
Diàlegs des de diferents perspectives sobre solucions i idees al voltant de la integració i l’arrelament de les dones del Raval de Barcelona.
20 d’octubre 2016
Sr. Jaume Bonals · headhunter a Alexander Hughes Barcelona
Sra. Margarita Ruiz Combalia · directora de la Fundació Suñol
Sr. Miquel Àngel Prats · director dels estudis de Grau d'Educació
Infantil a la FPCEE Blanquerna-URL
Sra. Cris Barri · Sushi Shop
Sra. Maria Elba Rojas · advocada a Bufete Rojas
Sra. Núria Sardá · directora creativa a Andrés Sardá
Sr. Felipe de Vicente · president d'Ancaba

Premi VIII Simposio San Josemaría
18 i 19 de novembre de 2016

Terral rep el premi del “VIII Simposio San Josemaría” sota
el lema “diálogo y convivencia”.

10 de novembre 2016
Sr. Josep Catot · empresari
Sr. Juan Ramón Casanovas · gestor banca privada
Sr. Ignacio Luna · director hospital Fremap Barcelona
Sr. Senén Florensa · president de la Comisión Delegada del IEMed
Sr. Oriol Illa · president Taula d’Entitats del Tercer Sector
Sr. Darío Olaortua · president Fundació Bizcábar
Sra. Sílvia Serra · economista i psicòloga infanto-juvenil

1 de desembre 2016
Sra. Inés Granados · periodista
Sra. Marta Salom Vallespir · Senior Financial Planner
Sr. Lluis Recoder · advocat
Sr. Francesc Gil · secretari general pastisseria creativa
Sr. Marc Verdera · fundador Webcarpet
Sr. Dionisio Vallejo · empresari

Voluntaris de La Caixa
13 i 17 de febrer de 2017
Participació de voluntaris de la Caixa en activitats d’escriptura, guitarra i bàsquet amb les nenes de Terral dins de la
Setmana Social organitzada per CaixaBank i la Fundació
Bancària “la Caixa”.

Alumnes de l'IESE
23 de novembre de 2016
Visita a Terral dels alumnes de 1r de MBA de l’IESE.

19 de gener 2017
Sra. Rosa Bassedas · Gestora de Projectes de Responsabilitat Social Corporativa i Culturals
Sr. Fermín Villar · president Associació Amics de les Rambles
Sra. Maria Pau Ginebra · catedràtica UPC
Sr. Jorge Lasheras · presidente Círculo Empresarial Japón
Sra. Fina Rubio · presidenta Fundació Surt

16 de febrer 2017
Sra. Cristy Campoy · propietària Campoy Sinergias
Sr. Carlos Abellán · xef
Sr. Antonio Verdera · personal branding
Sra. Núria Lao · presidenta ODEE
Sr. Andreu Gispert · economista
Sr. Jesús Andreo · cap control financer
Sra. Guillermina Baeza · dissenyadora

El Prelat de l'Opus Dei a Terral
17 de juliol de 2017

El Prelat de l'Opus Dei va venir a conèixer les activitats que
es realitzen al centre i la seva repercussió al barri.

COMUNICACIÓ

Diari digital Jaén
Premi del VIII Simposio
San Josemaría

Facebook de Aula
Parlament

Twitter de Panes
Creativos

Taller “Sóc diputat de primària”

Programa d'Estiu

20 de novembre de 2016
http://www.diariojaen.es/
jaen/galardon-para-un-centro-que-trabaja-por-las-mujeres-GC2334392

11 de juliol de 2017
https://www.facebook.com/
aulaparlament/

Pàgina web Club Isaba (Pamplona)
Proyecta tus habilidades

http://joveneslideres.es/elterral-2017/

12 de juliol de 2017
https://www.facebook.com/
aulaparlament/

TV3
4 de maig de 2017

Aparició de Terral al programa “Signes del Temps”

Pàgina web Assoc. Amics del Castell de Montjuïc
Participació de 30 nens del Terral (Programa d'Estiu)
https://www.castillomontjuic.com/2017/07/26/unos-30-ninos-la-fundacion-terral-raval-accio-participan-taller-los-amigos-del-castillo-montjuic/

Pàgina web Alumni College
Voluntariat en el Terral

https://www.alumnicollege.org/el-terral-2017

Ràdio Estel
17 de septembre de 2016

Entrevista a Victoria Guindulain

Onda Cero
9 de novembre de 2016

Entrevista a Victoria Guindulain i Victoria Peloche al
programa La Ciutat

Ràdio Estel
29 de novembre de 2016

Entrevista a Victoria Guindulain i Victoria Peloche
al programa Paraules d’amor

Ràdio Gràcia
6 de febrer de 2017
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Entrevista a Victoria Guindulain i Montserrat Bruguera en
Ràdio Gràcia
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FINANÇAMENT
La fundació Raval Solidari, propietària del local,
patrocina les activitats de Terral i garanteix la
seva viabilitat econòmica.

Sponsors i col·laboracions
Fundació Raval Solidari

Es pot col·laborar en el finançament mitjançant
l’esponsorització o realitzant donatius a la
Fundació Raval Solidari, que es poden deduir de
l’impost sobre la renda o l’impost de societats.

Participants i activitats
Subvencions oficials

Aportació de les participants
Aporten 90 euros anuals. D’aquesta manera,
valoren més el que reben, aprenen a estalviar
aquests diners i es fan més responsables en la
cura de les instal·lacions.

Despeses de personal
Despeses generals
Despeses de les activitats
Amortitzacions

Els recursos obtinguts ascendeixen
a 179.199,10€

Col·labora amb Teral
Pots col·laborar amb Terral oferint el teu temps o ajudant
econòmicament. Si desistges fer una transferència bancària,
pots fer-la a la següent c/c de Raval en Acció, Assoc. :

Patrocina

LA CAIXA

ES63 2100 3272 95 2200108281

Col·laboren

Fundación Institución
Josefa Maresch Servet

DIRECCIÓ Nou de la Rambla 11-13, Baixos (08001 Barcelona)
TEL 93 317 55 21 EMAIL terral@terral.cat WEB www.terral.cat

