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Presentació de la Memòria de
Caliu, espai d’acolliment - 2020
La pandèmia que hem hagut d’afrontar des del mes de març
ha fet que aquest any 2020 hagi estat molt diferent dels
anteriors. La impossibilitat d’acollir els nostres usuaris dins del
menjador per raons sanitàries, ens ha obligat a “reinventarnos” per seguir atenent les necessitats dels més desfavorits
de la nostra societat. L’emergència sanitària produïda per
la pandèmia es va convertir també per a moltes famílies
en emergència econòmica i alimentària, a la que Caliu va
respondre en col·laboració amb Caritas i l’Ajuntament de Barcelona constituint-se
en centre de repartiment d’aliments per a desenes de famílies. L’atenció als sense
sostre, que és l’objectiu principal del menjador, s’ha hagut de limitar al lliurament
d’aliments cada matí. Tant de bo que ben aviat puguem acollir-los altra vegada a
l’interior del menjador i recuperar aquell tracte personal al que sempre hem concedit
tanta importància, i que es reflecteix en el nom escollit per al nostre menjador: Caliu,
espai d’acolliment.
A l’octubre va ser el desè aniversari de Caliu, que teníem intenció de celebrar com
requereix una ocasió tant rellevant. Les restriccions sanitàries no van permetre grans
celebracions, però sí vam poder fer el que és més important: donar gràcies a Déu en la
celebració de l’eucaristia per aquests deu anys, durant els quals hem sentit tant a prop
la seva presència en la persona dels més necessitats i la seva providència constant,
també vàrem tenir pressents a tots aquells que ens han deixat durant aquests anys.
Aquesta providència s’ha manifestat, per exemple, durant aquest any en el fet
que la disminució de les subvencions s’ha vist compensada, al menys parcialment,
per l’augment dels donatius i altes en quotes fixes de persones que han volgut
respondre, en la mesura de les seves possibilitats, a les grans necessitats causades
per la pandèmia.
Una gran notícia i font d’esperança enmig d’aquests temps tan difícils, ha estat l’inici de
les obres del nou Centre Social, pendents des de feia més de dos anys. Amb estalvis de
la Parròquia i de Caliu s’ha pogut realitzar la primera fase del projecte que inclou la nova
tanca del C/ Salses, les infraestructures per a tot el projecte (clavegueram i escomeses
d’aigua i llum), l’habilitació de dos despatxos per a la atenció personal (assistència social
i despatx parroquial) i una reforma dels locals parroquials perquè siguin aptes tant per
serveis socials com per activitats pastorals. La remodelació dels locals per allotjar els
magatzems i el nou menjador està fora del nostre abast i confiem en que tard o d’hora
podrem comptar amb l’ajuda de les institucions que tantes vegades se’ns ha promès.
Una vegada més, vull acabar aquesta presentació agraint de tot cor als voluntaris,
benefactors, institucions, entitats, comerços, persones anònimes... que amb la seva
ajuda entusiasta i desinteressada fan possible que Caliu, espai d’acolliment pugui
seguir servint amb alegria i dedicació els més necessitats de la nostra societat.
Mn. Josep Maria Prats Rocavert
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I. DADES D’IDENTIFICACIÓ
1. Entitat
CALIU-espai d’acolliment, és un projecte que, des de l’any 2010 desenvolupa la
parròquia de Sant Joan d’Horta, acompanyada de les altres quatre parròquies de
l’Arxiprestat d’Horta:
•
•
•
•

Mare de Déu del Mont Carmel
Sant Antoni de Pàdua
Sant Marcel
Santa Teresa de Jesús

2. Responsables
El màxim responsable és el rector de la parròquia de
St. Joan d’Horta, Mn Josep Mª Prats Rocavert, el qual,
amb els rectors de les altres parròquies conformen
l’equip directiu, acompanyats de quatre voluntaris
que fan la coordinació i es reparteixen les diferents
tasques organitzatives.

3. Descripció del projecte
CALIU-espai d’acolliment és un projecte que es planteja complementar la tasca
realitzada pels Serveis Socials de la zona, les diferents Ongs, entitats que treballen
amb el Tercer Sector i Institucions religioses existents al territori, tot promovent els
valors de la solidaritat, la inclusió, el civisme, la diferència com quelcom enriquidor,
el voluntariat com referent positiu i amb desig de permanència indefinida en el
temps.
Aquest servei, permet que, persones sense sostre o en situació de pobresa
alimentària o màxima vulnerabilitat, siguin ateses de dilluns a diumenge, tots els
dies de l’any, gaudint d’una atenció individualitzada per part dels voluntaris que,
en nombre superior a 100, col·laboren en el projecte. La realització d’aquesta tasca
comporta un treball en xarxa amb tots els actors que ho poden fer possible, en
aquest sentit; CALIU-espai d’acolliment forma part de la XAPSLL (Xarxa d’Atenció a
les Persones Sense Llar).
L’objectiu inicial, va ser donar esmorzars calents; actualment aquesta activitat ha
passat a formar part d’un pla més ampli que pretén respondre, de manera integral,
a les necessitats que es deriven de les situacions crítiques i de risc d’exclusió social
per les que passa un nombre molt elevat de persones de la zona d’influència de les
parròquies generadores d’aquest projecte.
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La filosofia del projecte és que “l’aliment i la cobertura de les necessitats més
elementals són el vehicle que ens permet arribar a la “persona”, que és la veritable
raó del nostre projecte”.

4. Àrees d’actuació
En aquest espai es treballen diferents aspectes: es donen esmorzars calents,
entrepans, dinars; es fa servei de rebost, rober per casos d’emergència, atenció
d’una treballadora social, assessorament jurídic, ajuda en tràmits (DNI, passaport,
targeta seguretat social i d’altres), recolzament econòmic en situacions crítiques
(subministraments de la llar), serveis a la salut (medicaments, ulleres, dentistes
i d’altres), pis d’acollida per a 4 persones, on es porta a terme la implementació
d’un enfocament de housing first, amb un acompanyament professional que ajuda
a que els participants puguin planificar els seus itineraris educatius, professionals,
etc., sostre en situacions puntuals, servei de perruqueria, atenció individualitzada i
un lloc on poden romandre en un clima càlid i d’acompanyament.

II. R
 ELACIÓ DE PROGRAMES QUE HA
DESENVOLUPAT L’ENTITAT AQUEST ANY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Servei d’esmorzar
Servei de dinar
Repartiment d’aliments
Servei de rober
Perruqueria
CALIU-llar
CALIU-sostre
Necessitats bàsiques
Acolliment al Centre o acolliment i derivació
Consultes jurídiques
Mesures penals substitutòries
Inserció laboral
Reis solidaris
Divulgació i sensibilització
Adequació i millora dels espais
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III. P
 ROGRAMES QUE HA DESENVOLUPAT
L’ENTITAT AL 2020 I RESULTATS
OBTINGUTS.
L’any 2020 pel que fa al servei d’esmorzars i entrepans, i degut a la pandèmia que
hem patit, i estem patint, ha estat molt atípic: vàrem romandre tancats del 20 de
març fins al 12 de juliol, i quan vam reprendre el servei, ho vàrem fer de forma
parcial, és a dir, els usuaris no tenien accés al menjador, i per tant no donàvem
l’esmorzar calent; el que fèiem, i seguim fent, és donar una bossa amb un entrepà,
fruita o làctics, pastes, i el que disposem en aquells moments, aquest és el motiu
de la davallada en el nombre de serveis donats, tant d’entrepans, com d’esmorzars
calents

1. Servei d’esmorzar
Tots els dies de l’any es serveixen esmorzars calents, en un nombre de 80-100
de dilluns a divendres i 230-280 dissabtes i diumenges. A cada torn acostumen a
treballar uns 15/20 voluntaris que realitzen les tasques de recepció, cuina, servei
de taules, neteja i el que en aquell moment sigui necessari.
L’esmorzar calent es serveix a la taula i consisteix en: cafè amb llet, o cafè, o llet
amb cacau o infusions; brou a l’hivern i gaspatxo a l’estiu; els diumenges xocolata
desfeta, tot acompanyat amb pa torrat amb oli i all, si en volen, mantega, melmelada,
galetes i pastes; a voltes s’incorporen cereals o algun tipus de fruita. En marxar
se’ls dona un entrepà, que diàriament es varia, amb opció de dieta musulmana,
amb un parell de peces de fruita o un làctic, en funció de les existències.
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De gener a març la xifra dels esmorzars calents servits han estat 9.881.

De juliol a final d’any s’han donat bosses de pícnic, amb entrepà, fruites o làctics,
pastes i altres productes, en funció del que disposem, com a complement, i que
sovint són consumits per sopar; en aquest sentit s’han repartit: 29.688 bosses.

2. Servei de dinar
De dilluns a divendres es serveixen 50 menús. Cada dia, un equip de voluntaris
serveix a taula aquests coberts, que són facilitats per 5 establiments hotelers de
Barcelona, i que es reben gràcies a la gestió del Rotary Club i als voluntaris de “la
Caixa” que s’ocupen de la logística.
Durant el 2020 s’han servit 2.832 dinars.
Aquest servei també va quedar suspès a partir del dia 20 de març, per les raons
esmentades anteriorment.
7
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3. Repartiment d’aliments
Malgrat que la majoria dels usuaris que venen al Centre són persones “sense llar”,
n’hi ha un nombre als quals nosaltres anomenem “unitats familiars” que tenen
la possibilitat de cuinar, o bé perquè viuen en un pis, o perquè han llogat una
habitació, o senzillament perquè tenen la opció de fer servir una cuina.
Aquestes persones, prèvia entrevista amb la nostra treballadora social, reben, de
forma periòdica lots de menjar, en funció del nombre de persones que componen
aquesta “unitat familiar”.
Els aliments provenen de diferents llocs: Banc d’aliments, Unió Europea, Creu Roja,
campanyes solidàries, donacions o compres efectuades pel propi Centre.
Aquest any, i també degut a la pandèmia, el nombre de lots de menjar per a les
famílies, s’ha incrementat notablement: hem passat de 336 l’any 2019 a 1.953
aquest any, el que representa que s’han beneficiat 585 famílies i un total de 1.755
persones. Hem de dir que aquest servei l’hem fet i el continuem fent, en coordinació
amb Càritas.

4. Servei de rober
El fet de que el major nombre de persones que assisteixen al nostre Centre visquin
al carrer, comporta que, en molts casos, tinguin problemes pel que fa a la roba
de vestir, a les sabates o a les flassades, tovalloles, etc.. (dificultat per rentar-la,
robatoris, canvis de temps, fred, pluja, entrevista de feina...).
Existeix un servei de rober d’emergència que funciona tots els dies de l’any, atès
per voluntaris, que permet cobrir les necessitats més urgents.
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Aquest any el servei de rober ha atès un nombre insignificant de persones, tota vegada
que únicament ha funcionat fins el dia 19 de març, ja que el dia 20 vàrem tancar el centre
degut a la pandèmia, i quan vam reobrir, i per raons sanitàries, no era recomanable
manipular la roba; el que si hem fet, és repartir flassades i sacs de dormir als usuaris
sense sostre que ens ho han demanat, i puntualment, alguna roba d’abric.

5. Perruqueria
Tots els dimarts de 8 a 10h. hi ha servei de perruqueria; bàsicament tall de cabell.
Aquest any s’han atès un total de 63 persones, fins el 19 de març.

6. CALIU-llar
Compartim la idea de que un “sostre no és una llar”, malgrat que considerem un
dret inalienable que tothom pugui gaudir com a mínim, d’un sostre digne.
Treballem des d’aquesta premissa en un pis d’acollida que tenim llogat i en el que
es valora, pel damunt d’altres aspectes, la convivència, el respecte, el treball i el
sentit de pertinença al grup que l’habita.
Aquest pis es manté amb fons propis i amb l’aportació de les persones que
integren la “família” que hi viu, com a mesura de coresponsabilitat, quan disposen
d’ingressos.
El seguiment es fa a través d’un sociòleg, en funcions d’educador social, que treballa
i vetlla els aspectes de relació, adaptació i inserció laboral.
Aquest any s’han mantingut les 4 persones que estan fent un procés d’integració i de
recerca de feina, que ha permès que, de manera intermitent en algun dels casos i de
forma més continuada en algun altre, es puguin incorporar, poc a poc, al món laboral.

7. CALIU-sostre
Hi ha situacions que per les seves característiques, han de ser resoltes de manera
immediata, encara que, posteriorment, a través de la treballadora social es busquin
els canals que puguin regularitzar-les.
En aquests casos i de manera provisional ens fem càrrec de trobar i finançar
“sostres”, de manera total o parcial, que puguin pal·liar una necessitat urgent.
Durant el 2020, en diferents moments, hem donat ajudes econòmiques, per import
de 1.945 € per finançar, en alguns casos parcialment i en altres en la seva totalitat,
el lloguer d’habitacions. Aquest servei a atès a 3 persones.
9
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8. Necessitats bàsiques
Es financen necessitats bàsiques com: rebuts de serveis imprescindibles;
subministraments de fluïts, medicines, ulleres, pròtesis dentals, regularització de
documents, i d’altres.
Aquest programa, al 2020 ha fet la següent cobertura econòmica:
•
•
•
•
•
•

Farmàcia: un import de 3.010,52 €.
Òptica: atenció a 2 persones per un import de 152,00 €.
Dentista: atenció a 3 persones per un import de 850,00 €.
Subministraments i transports: ateses 19 persones per un import de 1.559,30 €.
Documentació i gestions: atenció a 51 persones per un import de 3.895,12 €.
Altres ajudes per valor de 3.221.83 €.

9. Acolliment al Centre o acolliment i derivació
Totes les persones que assisteixen de manera regular al Centre tenen el seguiment
de la treballadora social, que s’encarrega de la primera presa de contacte, el
posterior seguiment i la possible derivació, en cas que així ho aconselli la valoració
que es fa de la situació que els ha portat a CALIU.
La treballadora social del Centre ha mantingut 38 entrevistes d’acolliment i/o
seguiment d’usuaris, que han comportat un
nombre important de gestions posteriors.

10. Consultes jurídiques
Moltes de les persones que utilitzen els
nostres serveis, tenen dificultats en la seva
renovació de papers, en gestions de multes,
en denúncies per robatoris, en aprofitament
per part de tercers; un advocat voluntari els
assessora i ajuda en la tramitació.
Aquest anys s’ha orientat i acompanyat
a 6 persones, amb un total de 8 consultes
realitzades.
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11. Mesures penals substitutòries
CALIU s’ha incorporat a la xarxa de Centres que treballen amb el departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, com a receptors de persones que han
de realitzar treballs en benefici de la comunitat (TBC) com a mesures penals
substitutòries.
Aquest any han col·laborat a la dinàmica diària de CALIU 27 persones, que han
realitzat un total de 1.400 hores de servei a la comunitat, en companyia dels
voluntaris del Centre, aprofitant en molts casos la facilitat de poder-ho fer en dies
festius i caps de setmana si tenien un treball els dies laborables.

12. Inserció laboral
En la mesura de les possibilitats del Centre, es facilita la possibilitat de recerca
de feina. Actualment existeix un acord amb Torre Jussana gestionat pel Consell
d’Associacions de Barcelona.
Durant l’any 3 persones han trobat feina a través de contactes amb organitzacions
de recolzament a la inserció laboral realitzats per personal del Centre.

13. Reis solidaris
Emmarcat en la filosofia d’acolliment que manté el Centre i amb l’anhel que les
persones que hi assisteixen sentin que el que es dona va molt més enllà de l’aliment,
es fan “reis solidaris” per als usuaris, així com per als seus fills, si així ho sol·liciten.
S’han fet 163 “regals de Reis” a tots els usuaris que el dia de Reis han assistit al
Centre, i també campanya de recollida, selecció, empaquetament i distribució
11
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de regals, repartits a 6 nens i nenes familiars dels usuaris. També s’han repartit
joguines a l’Escola Carrilet (nens autistes), Lluïsos d’Horta i a la Parròquia Sant Joan
d’Horta.

14. Divulgació i sensibilització
El Centre rep durant tot l’any visites de Centres escolars, de grups de joves
universitaris, de grups d’Escoltes, així com de persones que, en moments puntuals,
estan interessats en conèixer, de primera mà, la tasca que es fa en un espai
d’acolliment.
Es participa en jornades, taules rodones, programes de ràdio i televisió i a qualsevol
espai que fomenti el coneixement i sensibilització amb el tema de les persones
sense sostre.
Aquest any i degut a la pandèmia sols hem rebut la visita d’1 centre escolar.

15. Adequació i millora dels espais
La tasca principal de CALIU es realitza en uns espais que, antigament, havien estat
utilitzats com a guarderia infantil i que van ser adaptats per a la finalitat mes bàsica
del Centre i que, actualment, es mostren del tot insuficients i per tant requereixen
d’un estudi de necessitats bàsiques i d’una nova planificació de l’espai.
Com sabeu, tenim pendent des de fa temps el projecte del nou Centre Social Parroquial
que es va haver d’aturar dos anys degut a la suspensió de llicències que l’Ajuntament
va decretar el 29 de juny de 2017 per elaborar un Pla Urbanístic Especial a la zona. A
principis del present curs 2019-2020 se’ns va concedir finalment la llicència d’obres
tan esperada i finalment ja s’han iniciat les obres, i esperem que cap el mes de març
del 2021, estiguin finalitzades les corresponents a la primera fase.
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El proper repte és aconseguir finançament per començar la segona fase; en aquest
sentit hem de dir que estem treballant a la recerca de subvencions.

16. Pla Buits
A través del Pla Buits de l’Ajuntament de Barcelona, es disposa d’un terreny cedit
de 320 m2 per dur a terme un hort urbà, dirigit per voluntaris experimentats i fent
les tasques de conreu els usuaris del nostre centre. Els productes obtinguts es
distribueixen entre els propis usuaris.
Aquest espai es utilitzat també per fer tallers de sensibilització vers el medi ambient
i la vulnerabilitat, a Centres escolars i entitats de la zona.
L’hort urbà, ha estat dirigit per l’entitat Lluïsos d’Horta. Nosaltres hi seguim
col·laborant en la gestió i organització de l’hort.
Durant el curs lectiu l’espai ha rebut la visita de Centres escolars i entitats cíviques
de la zona.
Per altra banda, grups reduïts d’interns del centre de Salut Mental “La Mercè” s’hi
desplacen 3 dies a la setmana per col·laborar en les diferents tasques de conreu.

IV. MITJANS PERSONALS I MATERIALS
DELS QUALS DISPOSA L’ENTITAT PER
AL DESENVOLUPAMENT DELS SEUS
PROGRAMES
1. Mitjans personals
a. Personal propi de l’entitat
L’entitat com a tal, parròquia St. Joan d’Horta, té com a rector a Mn. Josep Maria
Prats que juntament amb els rectors de les altres quatre parròquies de l’Arxiprestat
d’Horta formen el Consell Assessor.
b. Personal contractat expressament pel projecte
• U
n sociòleg en funcions d’educador social, que fa el seguiment dels usuaris
que viuen al pis d’acolliment o en allotjaments temporals, treballant-ne la
convivència, la formació i la inserció laboral.
• Una administrativa que dona suport a les tasques de gestió de l’entitat.
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c. Personal cedit per Càritas diocesana
Una treballadora social a temps parcial, que es coordina amb els treballadors
socials municipals i d’altres Ongs. que deriven usuaris al CALIU, dels quals en fa la
valoració i seguiment, si s’incorporen al Centre.
d. Personal voluntari
La Direcció/Coordinació del projecte la duen a terme 4 voluntaris que es reparteixen
les diferents tasques.
•
•
•
•

Voluntari - Economia i atenció directa
Voluntària - Logística i contacte amb entitats
Voluntari - Assessorament jurídic i acompanyament legal
Voluntària - Acompanyament psicològic, atenció directa i redacció de projectes

El projecte està dividit per àrees d’organització, gestionades per 6 voluntaris.
•
•
•
•
•

Organització menjador
Organització rebost
Organització voluntariat
Organització lots de menjar familiars
Comunicació

Juntament amb aquest equip, treballen uns 100 voluntaris que atenen totes les
necessitats diàries del funcionament del Centre i realitzen diversos treballs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepció
Recollida de dades (administració)
Seguiment de la tasca dels voluntaris
Organització del magatzem d’aliments
Recollida sistemàtica d’aliments
Servei de menjador
Servei de rober
Servei de perruqueria
Atenció sanitària
Organització biblioteca
Acompanyament
Atenció personalitzada
Manteniment
Logística i Transport
Participació en jornades o activitats en representació del Centre
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2. Mitjans materials
• C
ALIU efectua la seva tasca diària directa als locals cedits per la Parròquia Sant
Joan d’Horta; disposa de menjador, cuina, cambra frigorífica, magatzem, rober,
despatx i serveis.
• 
Un pis llogat de tres habitacions, menjador-sala, cuina i servei.
• 
Una furgoneta per fer recollida d’aliments.

3. Recursos
Ingressos 2020

Subvencions
Donatius
Quotes fixes
Altres

54.429,44 €
23.275,36 €
18.698,00 €
5.320,00 €

TOTAL

101.722,80 €
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Despeses 2020

Obres Nous Locals
Queviures
Usuaris
Pis acollida
Personal i S.Social
Funcionament
Manteniment

TOTAL

16

57.589,04 €
27.516,95 €
15.571,09 €
10.680,59 €
9.502,65 €
4.702,48 €
1.262,38 €

126.825,18 €
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V. R
 ELACIÓ DE PROGRAMES QUE ES
PLANTEJA REALITZAR L’ENTITAT EL 2021
L’objectiu que es planteja CALIU, espai d’acolliment, pel proper exercici del 2021 és
el manteniment i millora dels serveis, amb un nivell similar de xifres, dels programes
de l’1 al 14, en funció de la situació sanitària.
El programa 15 (Adequació i millora dels espais), requereix d’un tractament
diferenciat, ja que el propòsit pel 2021 és la finalització de les obres de la primera
fase del nou Centre Social i la recerca de recursos per la següent fase: la remodelació
dels locals per allotjar els magatzems i el nou menjador; aquestes obres s’aniran
executant a mesura que disposem de recursos econòmics.
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VI. ALTRES DADES D’INTERÈS
Enllaços als diferents programes on ha sortit CALIU
http://www.caliu.org/noticies (Article diari Ara)
https://www.facebook.com/barcelonaesaigua/videos/1167405126675967/ (Hort)
http://www.tv3.cat/videos/3489790/Centre-dacollida-El-Caliu («ELS SIGNES DELS
TEMPS» - TV3, Setmana Santa de 2011)
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/exit-del-gran-recapte-del-banc-dels-aliments/
(TV8 - «8 al dia» - 1 de desembre de 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=o4MIPYQ3ATg&feature=youtu.be (Hort)
http://www.btv.cat/alacarta/informatius/42961/
Aproximadament al minut 2:50 surt la notícia del premi al Caliu.
https://youtu.be/faahHwzr5mk (“XAVI o EL PLOR DEL MAR”)
https://beteve.cat/societat/el-caliu-un-menjador-social-a-horta-guinardo/
(24-02-2011)
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/noticia/el-menjador-socialel-caliu-reparteix-menjar-i-companyia_283437 (**-**-2015)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/viure-de-leconomia-submergida/
video/6042792/ (14-05-2020)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/anghy-em-queden-3-euros-alcompte-corrent/video/6068217/ (9-11-2020)
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Ens ajuden a fer Caliu
Forn de pa
ARTPA

Supermercat
SUPAGRU

Entitats
CASAL DE LA
GENT GRAN
D’HORTA

CASAL DE LA GENT
GRAN DE LA FONT
D’EN FARGUES

CASAL DE LA
GENT GRAN DE
TORRE LLOBETA

ESPLAI
DANTE

AGRUPAMENT
ESCOLTA SANT
FRANCESC XAVIER

ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES
D’HORTA

LA SALLE
HORTA

DOMINIQUES
d’HORTA

MARE
NOSTRUM

SAGRADA
FAMILIA
HORTA

ANGELS
GARRIGA

HEURA

SALESIANS
D’HORTA

CAN
CARBASSA

CENTRE
CATALÀ
COMERCIAL

INSTITUT
FERRAN
TALLADA

ESCOLA COR
DE MARIA

Escoles

Col·laboradors

Persones que regularment ens ajuden amb aportacions
econòmiques fixes-periòdiques
Persones que regularment ens aporten queviures.
Persones anònimes que puntualment ens ajuden econòmicament o
bé amb productes alimentaris.
Nito Canales - maquetador i Josep Maria Berlanga - dissenyador
logos
A totes elles gràcies per ajudar-nos

a fer Caliu

