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IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    

Som a l’inici d’un nou curs escolar i en l’ Associació de Mares i Pares del Col.legi CEIP 
Pare Jofré, El Puig publiquem la Memòria d’Activitats 2012-2013/2013-2014, per a 
informar als socis/es i a tots els pares i les mares del Col.legi de les activitats que hem 
portat a terme al llarg d’aquestos dos anys. 
 
Mantenim el nostre propòsit que AMPA Pare Jofré sigua el punt de trobada de tots els 
pares i mares dels i les alumnes del Col·legi. L’objectiu fonamental és contribuir a la 
millora de la qualitat en l’ensenyament que reben els nostres fills i *filles. Aquests dos 
anys han estat intensos, i ens hem reafirmat en la nostra tasca de ser nosaltres 
protagonistes de l'educació dels nostres fills i filles, donant suport al Col·legi en la seva 
tasca, i viceversa.  
 
 Per una educació pública i de qualitatPer una educació pública i de qualitatPer una educació pública i de qualitatPer una educació pública i de qualitat 

 

 

Han estat anys de retallades injustes que han afectat a 
l'educació pública, de qualitat i en valencià que volem 
per a les nostres filles i fills. Per això, des de l’AMPA 
hem treballat i ens hem mobilitzat al costat del 
professorat, el personal laboral i la societat en el seu 
conjunt per canviar aquesta política de retallades a 
l'educació. 

 
Com en etapes anteriors en els anys escolars 2012-
2013 i 2013-2014 hem mantingut els suports a 
algunes activitats que parteixen del Col·legi, com 
Setmana Cultural, Carnetoltes, Falles, Festa Fí de Curs, etc. 
 
Abans de passar a detallar a les següents pàgines les tasques desenvolupades en 
aquests anys, hem d'agrair la constant col·laboració de tot el personal del Col·legi per 
tractar de donar cabuda a tot el que suggerim o demanem dur a terme. I a la vostra 
que heu participat generosament de la vida escolar.  
 
I finalment, volem destacar la incansable comesa realitzada per l'anterior Junta 
Directiva durant tots aquests 9 anys de temps dedicat a la nostra escola i als nostres 
fills i filles. 
 

Junta Directiva 
AMPA Ceip Pare Jofré 

L´AMPA som tots y totes,L´AMPA som tots y totes,L´AMPA som tots y totes,L´AMPA som tots y totes,    
Participa!Participa!Participa!Participa!    
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AAAAMPA CEIP PARE JOMPA CEIP PARE JOMPA CEIP PARE JOMPA CEIP PARE JOFRÉFRÉFRÉFRÉ    
 
Quins objectius tenim?Quins objectius tenim?Quins objectius tenim?Quins objectius tenim?    
1. Organització d’activitats extraescolars i complementàries, culturals, esportives i 
recreatives. 
2. Col·laborar en les activitats educatives del centre. 
3. Promoure la participació de les mares i pares en l’organització i gestió del centre a 
través de les comissions que componen el Consell Escolar del Centre. 
 
 

Que fem?Que fem?Que fem?Que fem?    
Col.laborar i ajudar amb la realització dels següents esdeveniments escolars: 

1. Organització de les activitats extraescolars. 
2. Organització de la compra del vestuari deportiu. 
3. Visita dels Reis Mags. 
4. Carnestoltes. 
5. Falles. 
6. Setmana Cultural. 
7. Volta a Peu i en Bici. 
8. Mercat Solidari. 
9. Teatre (gratuïtes per al col·legi). 
10. Trobada d’Escoles en Valencià. 
11. Festa de Fi de Curs. 

 
 

Per Per Per Per què  ferquè  ferquè  ferquè  fer----se soci?se soci?se soci?se soci?    
• Participar en la educació dels nostres fills i filles junt a tota la comunitat 

educativa. 

• Contribuir i participar en el desenvolupament i enfortiment de nostra 
comunitat educativa 

• Contribuir a l’augment dels recursos que disposa l´escola: fons bibliotecaris, 
etc...; impulsar les activitats extraescolars; i organització activa de totes les 
festes: Nadal, Carnestoltes, festa de fi de curs, excursions… 

• Obtindre descomptes en els vestuaris: samarretes, gorres, etc... 
 
 

Com s’aconsegueixen els nostres objectiusCom s’aconsegueixen els nostres objectiusCom s’aconsegueixen els nostres objectiusCom s’aconsegueixen els nostres objectius    
• Amb els quotes de socis 

• Activitats realitzades  pels mares i pares, i alumnes/as: Teatre,  venda de 
productes per recaptar fons 
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JUNTA DIRECTIVA  

Primerament explicar que la Junta actual vàrem ser escollits a l’Assemblea 
extraordinària de maig, per tant portem al càrrec uns poquets mesos. Per una altra 
banda explicar que ni a l’Assemblea extraordinària ni a l’ordinària en 2012 i 2013 es va 
presentar cap Memòria, es per això que amb aquesta memòria tractem de cobrir 
aquest buit. 
 
La Junta Directiva de l'AMPA AMPA Ceip Pare Jofré  2012-2014 ha estat la següent: 
Presidenta: Isabel Álvarez 
Vicepresidenta: Imma Plantada  
Tresorer: Landelino Guinart  
Secretària: Mariana Galvagno  
Vocales: Maria José Gimeno, Charo Romero iy Noemi Ubach 
 
Representant de l’AMPA al Consell Escolar: Imma González 
 
El curs 2013-2014, a l’Assemblea extraordinària de l’AMPA, es van renovar els càrrecs 
de la Junta, entrant un nou tresorer, secretari i president. També hi va haver entrada 
de una vocal. 
 
En la actualidad, la Junta Directiva de AMPA Ceip Pare Jofré està composta per les 
següents mares:  
 
Presidenta: María José Gimeno  
Vicepresidenta: Imma Plantada  
Tresorer: Viviane Adenauer  
Secretaria: Marise Fonseca  
Vocales: Eva Alvárez, Charo Romero y Noemi Ubach 
 
Representant de l’AMPA al Consell Escolar: Viviane Adenauer 
 

COORDINACIÓCOORDINACIÓCOORDINACIÓCOORDINACIÓ    

• Assemblea de socis i sòciesAssemblea de socis i sòciesAssemblea de socis i sòciesAssemblea de socis i sòcies    

El 12 de maig es va celebrar l’ assemblea general extraordinària de famílies sòcies en 
la que es va aprovar la nova junta directiva. 
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• Reunions de JuntaReunions de JuntaReunions de JuntaReunions de Junta    

La Junta Directiva de l’AMPA per poder portar a terme les seves funcions havia 
establert com a objectiu per a aquest any un calendari de reunions. S’han fet 33  
reunions de junta (mitjana de 2 h.). 
 
S’ha intentat complir aquest calendari, encara que alguna setmana depenent dels  
temes a tractar o bé s’ha avançat o bé s’ha posposat el dia que tocava i alguna reunió  
s’ha hagut d’anul·lar a darrera hora.  
 

• Reunions amb la direcció de l’escolaReunions amb la direcció de l’escolaReunions amb la direcció de l’escolaReunions amb la direcció de l’escola    

Les reunions amb la direcció s’han fet regularment un cop al mes, segons les 
necessitats.  
La valoració és positiva i els resultats sorgits han estat beneficiosos per a l'escola. Les  
reunions les podem definir com a productives. 
S’ha fet palés i evident la bona entesa que hi ha amb l’equip directiu i amb la resta del 
claustre.  
 
 Fer de l’escola Ceip Pare Jofré escola de totFer de l’escola Ceip Pare Jofré escola de totFer de l’escola Ceip Pare Jofré escola de totFer de l’escola Ceip Pare Jofré escola de tots i totes.s i totes.s i totes.s i totes. 

 

• Consell Escolar Consell Escolar Consell Escolar Consell Escolar     

El mes de setembre de 2014 la representant de l’AMPA al Consell Escolar, Imma 
González va ser substituïda per Viviane Adenauer, havent estat aprovada en la reunió 
de la Junta Directiva del dia 16 de setembre. Així mateix, Esther Nebot i Inma González 
es van integrar com a nous membres del Consell, els qui estaven en la llista de suplents 
de les ultimes eleccions al Consell realitzades el 28 de novembre de 2013.  
 
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ    

Blog (Blog (Blog (Blog (http://ampaparejofre.blogspot.com.es/) ) ) )     

FacebookFacebookFacebookFacebook ( ( ( (https://www.facebook.com/ampaceip.parejofre))))    

Gestiona la informació que genera l’activitat de l’AMPA.  
El blog es va crear durant el any 2008 i a poc a poc va creixent en continguts, notícies, 
fotos etc. En aquest últim any hi ha hagut un impuls en la actualització dels continguts. 
En aquests nou mesos de 2014 comptabilitzem 5.800 visites, a setembre de 2014 (de 
los quals 4540 són visualitzacions en Espanya i com a curiositat Estats Units és la 
segona en visualitzacions con 729 visites). 
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En la pàgina de Facebook d’ AMPA se actualitza diàriament amb informació concisa 
d’assumptes pertinents de l’escola i l’actualitat sobre l’educació pública. 

FINANÇAMENTFINANÇAMENTFINANÇAMENTFINANÇAMENT    
L’AMPA té com a via bàsica de finançament les quotes de les famílies sòcies. 

Pel que fa referència a les subvencions de l’administració pública, com sabeu hi ha 
hagut una gran retallada de totes elles, que a més a més de comportar molta feina 
burocràtica havent de dedicar moltes hores de voluntaris de l’AMPA, són pocs els 
recursos disponibles i en molts casos ni arriven a pagar-se finalment. 
 

    
ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS    REALITZADESREALITZADESREALITZADESREALITZADES    
    

• TEATRETEATRETEATRETEATRE        
Com ja sabreu, les pares i mares dels alumnes de Pare Jofré organitzem obres de 
teatre que representem a final de curs, i els darrers anys també per a tot el públic. 
 
Entre 2012 y 2014, un grup de mares i pares de l’associació es bolca en la preparació 
de quatre obres de teatre per als/les alumnes del col·legi.  
 
El vestuari i els decorats són elaborats per l'associació i passen a formar part del 
atrezzo i poder-se utilitzar en successives activitats. 
Cal remarcar la col·laboració desinteressada d’alguns pares i mares en el disseny de les 
activitats i en aportació de material divers. 
 
No podem més que valorar com un gran èxit els resultat de aquestes activitats, a més a 
més de felicitar-nos pel gran esforç i grau de participació que hem aconseguit. Gràcies 
per mostrar cada any als vostres fills que el teatre és divertit i és cultura! 
 

TEATRE 2012TEATRE 2012TEATRE 2012TEATRE 2012----2013201320132013    

    “L'hospital Tranquil”, de Vicent “L'hospital Tranquil”, de Vicent “L'hospital Tranquil”, de Vicent “L'hospital Tranquil”, de Vicent MarçàMarçàMarçàMarçà    

Què faries si estàs malalta del cor i vols estar tranquil·la fins l’hora de la visita?  
L’Hospital Tranquil és una obra de teatre àgil, divertida i amb molta acció, on l'aparició 
de cada nou personatge ha fet que el públic vaja de sorpresa en sorpresa. 
  

Un total de 12 mares i pares representaren l'obra de teatre L’Hospital Tranquil, de 
l'autor Vicent Marçà.  

 

Participants:  
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Marc Redolat 

Rosa Flores 

Mari Carmen 
Rivas 

María José 
Gimeno 

Charo Romero  

Sigfrido Ros 

Paqui Ros 

Noemi Ubach 

Ana Romero  

Merche Durà 

Mariana 
Galvagno 

Piedad Olmedo 

Toñi Gongora 

Landelino 
Guinart 

 

 

 

 

TEATRE 2013TEATRE 2013TEATRE 2013TEATRE 2013----2014201420142014    

““““Ja tJa tJa tJa t'he enxampat, Caputxeta!'he enxampat, Caputxeta!'he enxampat, Caputxeta!'he enxampat, Caputxeta!””””    dddde Carles Cano e Carles Cano e Carles Cano e Carles Cano     

Com cada any, el grup de pares i mares de l'AMPA que fan teatre, ens han ofert el seu 
espectacle. I com les grans companyies, han segut dues sessions en un mateix dia! 
 
Hem gaudit de l'obra “Ja t'he enxampat, Caputxeta!” i grans i majors s'ho han passat 
molt bé. 
 
La Caputxeta no és la nena tendra i innocent del conte clàssic, ni el Llop un personatge 
malvat i perillós...  i com sempre passa als contes, un final feliç. 
 



 AMPA PARE JOFRÉ 2012-2014 
___________________________________ 
 

  

 

 

 

Participants: 

Imma Plantada 

Bàrbara Díaz 

Mariana Galvagno 

Charo Romero 

Paqui Ros 

María José Gimeno 

Ana Romero 

Isabel Álvarez 

Piedad Olmedo 

Landelino Guinart 

 

  

 
 

TEATRE TEATRE TEATRE TEATRE 2013201320132013----2014201420142014    

“La Llegenda “La Llegenda “La Llegenda “La Llegenda del cavaller i el drac”del cavaller i el drac”del cavaller i el drac”del cavaller i el drac”            
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¡Magnifica obra de teatre! 
 

 

  

    

Participants 

María José Gimeno  

Imma Plantada 

Landelino Guinart 

Isabel Álvarez 

Xavier Lluch 

Inma González 

Piedad Olmeda 

Ana Romero 

Dolors Martínez 

María Monje 

Óscar Guinart  

Sara Martínez 

Ainara Domingo 

Alba Tebar 

Lorenzo Ricchieri 

Alvaro Garcia 

Carla Feases 

Raúl Martínez 

 

    

        

• REIS MAGSREIS MAGSREIS MAGSREIS MAGS    
 

Aquest any sis pares i mares es van vestir de Reis Mags, la qual cosa a més de divertir 
als nostres filles i fills, va possibilitar la recollida de regals i joguines en bon estat que es 
van donar a una entitat solidària, els Reis Mags van lliurar a nenes i nens caramels a les 
seves classes alhora que van recollir les cartes que els més petits havien fet dirigides 
als Reis.  
 

““““Impossible l´èxitImpossible l´èxitImpossible l´èxitImpossible l´èxit de l´obra sense la  de l´obra sense la  de l´obra sense la  de l´obra sense la 
importantíssima col.laboració d´Isabel importantíssima col.laboració d´Isabel importantíssima col.laboració d´Isabel importantíssima col.laboració d´Isabel 
Álvarez per a la posta en escena i Álvarez per a la posta en escena i Álvarez per a la posta en escena i Álvarez per a la posta en escena i 
decorats. També agrair el treball de decorats. També agrair el treball de decorats. També agrair el treball de decorats. També agrair el treball de 
Lande Guinart com a tècnic d´imatge i Lande Guinart com a tècnic d´imatge i Lande Guinart com a tècnic d´imatge i Lande Guinart com a tècnic d´imatge i 
sosososo.” CEIP Pare Jofré 
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Participants 

Esther Nebot 

Joao Santana 

Ana Romero  

Meli Fernández 

Sandra López 

 

 

 

    

    

• CARNESTOLTESCARNESTOLTESCARNESTOLTESCARNESTOLTES    

CarnestoltesCarnestoltesCarnestoltesCarnestoltes 2012 2012 2012 2012----2013201320132013    
 
Participem en el carnestoltes del col·legi acompanyant a professors i alumnes/as en la 
cercavila que es realitza pels carrers del poble. Col.laborem en la confecció de les 
disfresses d'acord amb la temàtica escollida per al carnestoltes i amb la participació de 
tot l'alumnat del col·legi.     
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CCCCarnestoltesarnestoltesarnestoltesarnestoltes 2013 2013 2013 2013----2014201420142014    
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“Sobretot anima't a vindre i participar!” 

 

    

 
 

    

 
 

    

• FALLFALLFALLFALLEEEESSSS    2013201320132013----2014201420142014    
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Com tots els anys vam ser partícips de 
la festa de les falles tractant que siguin 
participatives, alternatives i divertides. 
Ser part d'elles és integrar-se en elles. 
Aquest és l'objectiu. 

 

• SETMANA CULTURALSETMANA CULTURALSETMANA CULTURALSETMANA CULTURAL    

DIA BICICLETADIA BICICLETADIA BICICLETADIA BICICLETA. . . .     

Dia BicicleDia BicicleDia BicicleDia Bicicleta ta ta ta 2012201220122012----2013201320132013    

•  

També en aquests dos cursos hem participat 
en el dia de la bicicleta, potenciant l'esport. 
Van ser els dies 4 de juny i 17 d'abril 
respectivament. Amb les nenes i nens 
organitzem una sortida amb bicicleta des del 
poble a la platja del Puig. El AMPA ha 
col·laborat directament amb la cura de les 
nenes i nens i el lliurament de refrescs. 

 
A més som responsables del cotxe- 
escombra. No volem a ningú els passe res. 
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Dia BicicletaDia BicicletaDia BicicletaDia Bicicleta 2013 2013 2013 2013----2014201420142014        
17 de abril  
 

  

 

  

 

 

 

 

• VOLTA A PEU VOLTA A PEU VOLTA A PEU VOLTA A PEU     
El 16 d´abril es va organitzar la “Volta a *peu” per potenciar l'esport en els nens, la 
sortida va ser des del col·legi fins al poliesportiu, seguint diferents recorreguts segons 
les edats dels mateixos. 
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En aquesta volta intervenen tant els alumnes, com els pares i mares així com els 
professors. 
 
En l'acte,  l’AMPA col·laborà amb el lliurament d'aigua per als valents esportistes que 
van arribar a la meta i en el recorregut els components de l’AMPA es distribuiren per 
punts perillosos a petició dels professors, així també es va comptar amb la inestimada 
col·laboració de la Policia Local.  
 

• MERCAT SOLIDARIMERCAT SOLIDARIMERCAT SOLIDARIMERCAT SOLIDARI        

Mercat Solidari Mercat Solidari Mercat Solidari Mercat Solidari 2012201220122012----2013201320132013    
 
10 ANYS DE MERCAT SOLIDARI! 

Com cada curs, quan l’any ja s’acaba, tota l’escola ens hem organitzat per a realitzar 
un Mercat Solidari. I ja portem deu anys engrandint el nostre mercat...  Hem organitzat 
diferents tallers i amb els objectes elaborats per xiquetes i xiquetes, pares i mares, 
hem muntat les diferents paradetes. També s’han implicat activament les famílies 
mitjançant l’AMPA i empreses i comerços del poble que ens han donat articles i regals 
per a la rifa. La recaptació econòmica ha estat prou estimable (1.167 €, Donació a 
Caritas i Creu Roja) i, sobretot, es van produir tones de solidaritat!   
 

  

MMMMercat Solidariercat Solidariercat Solidariercat Solidari 2013 2013 2013 2013----2014201420142014    

Aquest últim curs també 
es dut a terme el “Mercat 
ambulant Solidari” 
integrat per alumnes i 
alumnes, professors i 

 AMPA, en el qual es va 
procedir a la venda de 
tots els treballs realitzats 
pels alumnes i els 
beneficis dels quals van 
ser donats a una ONG. 
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Es va convidar a tot el 
poble a participar; i 
l’*Ampa s'encarrega de 
buscar els diferents regals 
donats pels comerços del 
Puig per a la rifa, en vista 
d'obtenir els majors 
diners possible. A més 
muntem una taula de 
berenar en la qual 
col.laboraren 
desinteressadament 
pares i mares fent-nos les 
delícies amb els mes 
saborosos pastissos, 
dolços i salades, així com 
cafè, llet, infusions, 
xocolata…. 

 
 

 

 
    

• TROBADA DE L´ESCOLESTROBADA DE L´ESCOLESTROBADA DE L´ESCOLESTROBADA DE L´ESCOLES VALENCIANAS.  VALENCIANAS.  VALENCIANAS.  VALENCIANAS.     
 
Les Trobades d'Escoles en Valencià són festes per la llengua lúdiques i reivindicatives 
que visualitzen l'autoestima lingüística i reclamen als responsables institucionals que 
facen del valencià la llengua pròpia i oficial d'ús normal per a tots i per a tot. Com tots 
els anys la nostra participació va ser molt activa. 
 

XXVIXXVIXXVIXXVI....    AlboraiaAlboraiaAlboraiaAlboraia. 2012. 2012. 2012. 2012----2013201320132013    
Aquest any la trobada es feu el diumenge, 21 d'abril i es dedicaren a la nostra escola, 
l'escola en valencià i de qualitat 
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 VICENT ANDRÉS ESTELLÉS (1924-1993) 

 

Assumiràs la veu d'un poble, 

i serà la veu del teu poble, 

i seràs, per a sempre, poble. 

 

  

 
 

Vinalesa. 2013Vinalesa. 2013Vinalesa. 2013Vinalesa. 2013----2014201420142014    
Igualment el passat curs la festa es traslladà a Vinalesa. 
 

 
 
El 6 d´abril a Vinalesa ens hem aplegat uns quants milers de persones per celebrar la 
festa de la Trobada d'Escoles en Valencià. La  nostra escola hi participà a la cercavila i  
els tallers. Després hem gaudit d'un dinaret mestres, pares/mares i xiquets/es. 
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Juntament amb el professorat preparem durant el curs aquest acte, anant a les 
reunions, venent samarretes, fent rifes i confeccionant els tallers.  
 

 
 
El dia de la trobada, sempre juntament amb els professors, participem en la cercavila i 
ajudem en la realització del taller. El material de la realització d’aquest taller corre al 
nostre compte. 
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Després dinem 
tots  junts i 
gaudim d’un dia 
de festa fora de 
l’escola. 

 

 
 
FESTA FÍFESTA FÍFESTA FÍFESTA FÍ CURS CURS CURS CURS 

Com tots els anys es va celebrar la festa de fí de curs. Des d’aquí volem agrair a la gent 
la seva assistència i fer una menció especial d’agraïment per a tota la gent que va 
col·laborar a idear-la, a comprar i aconseguir tot el que calia, a contactar amb la gent 
implicada, al muntatge i desmuntatge de la festa, en definitiva a tots els 
col·laboradors. 
 

Festa FíFesta FíFesta FíFesta Fí C C C Curs urs urs urs 2012201220122012----2013201320132013    
    

 

Després de sopar tots junts, vam fer un 
repàs al curs i acomiadàrem l'alumnat 
de 6è com es mereix: parlament de la 
tutora, dels alumnes, lliurament d'orles 
i diplomes...    

 

Celebrem junts aquest gran dia!!!    
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Va ser una festa molt divertida on 
alumnes , mestres i pares vam poder 

compartir bons moments. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

• ACTIVITATESACTIVITATESACTIVITATESACTIVITATES EXTRAESCOLARES EXTRAESCOLARES EXTRAESCOLARES EXTRAESCOLARES 2012  2012  2012  2012 ----2014201420142014    
 

La organització  de les activitat extraescolars es altra de les tasques que amb esforç 
tractem de dur endavant cada any. Són molt importants per a les nostres filles i fills i 
per això des de l´AMPA ens impliquem fermament. 
 
Les activitats extraescolars ofertades van ser les següents: 
 

Idiomes i altres Art Esports 
Anglés Capoeira Tenis 
  Patinatge 

 
Hem elaborat una enquesta de valoració de les activitats extraescolars de l'any passat i 
els resultats van ser els següents: 
 
 

• RELACIONS RELACIONS RELACIONS RELACIONS AMBAMBAMBAMB EL COL EL COL EL COL EL COL.L.L.L.LEGIEGIEGIEGI    
Amb freqüència, la Junta Directiva d’AMPA Pare Jofré va mantenir reunions amb la 
Direcció del Col.legio, en les quals es despatxen diferents temes.  

- Seguiment a les qüestions organitzatives del Col.legi.  
- Seguiment de les activitats extraescolares.  
- Seguiment al servei de Menjador.  
- Seguimiento a qüestions debatudes en el Consell Escolar.  
- Partipació en activitats  impulsadas des de l’escola, tal com el “Projecte Bon 

Profit”, etc. 
 

Projecte "BProjecte "BProjecte "BProjecte "Bon profit!"on profit!"on profit!"on profit!"    2013201320132013----2014201420142014    

Es un projecte que promou l'alimentació saludable i l'educació nutricional, en el qual 
hem treballat sobre l’alimentació al llarg de tot els curs.  
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Hem acabat el nostre 
projecte "Bon profit!" 
amb un esmorzar tots 
junts. 
 

 

Hem pensat que seria una bona idea 
esmorzar tota l'escola junts.... i del mateix 
entrepà! 
 
Ací el teniu: pernil, tomateta i oli d'oliva 
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• BALANÇ ECONÒMIC I PRESSUPOSTOS BALANÇ ECONÒMIC I PRESSUPOSTOS BALANÇ ECONÒMIC I PRESSUPOSTOS BALANÇ ECONÒMIC I PRESSUPOSTOS     
 

 


