
cULTURa
Projecte dirigit a persones de totes les edats, amb la finalitat de 
realitzar activitats per a la promoció sociocultural i educativa, 
afavorint la participació dels veïns i veïnes i integrant els sectors 
més marginats.

sErvEis Punt d’informació, Biblioteca, Préstec de material 
i de sales, Racó d’intercanvi i Punt de trobada de diferents 
grups (FEDAIA Centres Oberts de Catalunya, Badalona som 
tots i totes, Dones i Barri en Xarxa).

tallErs Estables: Costura i pintura. Monogràfics: dolços 
tradicionals, cuina experimental, centres de taula. Expressió: 
teatre, expressió corporal, musical i plàstica, fang, suport a 
tallers, Nadal entre tots, tallers familiars, amb infants, joves i 
adults dels diferents projectes de l’Ateneu. II Setmana de l’Art 
i la Creativitat.

Exposicions II Mostra d’Art i Creativitat. XXVI Mostra de 
pessebres. Externes: La maternitat d’Elna del Memorial De-
mocràtic (xerrada i visites guiades). El cel del Grup astronòmic 
de Tiana. Retoc de  Ibáñez i Sandra Gil (taller per joves). Dia-
bugu Batapa: una aposta per la cooperació a Gàmbia (visites 
guiades). Joan Fuster una biografia visual d’Òmnium Cultural 
(xerrada).

fEstEs DE primavEra Sol, fa nits de festa amb la Coral 
de l’Ateneu i el debut de la Coral Infantil, Homenatge a la Gent 
Gran, XXX Fira d’Artesania i mostra d’entitats i serveis, partici-
pació en la xerrada de les festes alternatives de Badalona, xer-
rada del projecte de Diabugu Batapa, participació en la Festa 
del Badiu, Dia Infantil amb la celebració al carrer dels 40 anys 
de l’Esplai Borinot, participació al correfoc infantil de Badalona, 
Concert de música clàssica a càrrec del Conservatori de Bada-
lona, pintada i Paella i mostra de postres.

activitats culturals Sopar d’Any Nou. Matinal cultural 
al Museu de Badalona, Xerrada La maternitat d’Elna, Anem al 
teatre, Concert d’inici de curs i concert de Santa Cecília, Nit de 
cinema, Trobada de Corals i participació en el pessebre vivent.

Grups EstaBlEs Grup de teatre Lapsus: Preparació  
i representació de l’obra Al final de la cuerda de Alfonso Paso.  
19 participants. Grup de botxes: 18 participants i 10 trobades. 
Grup de percussió Matando el tempo: Taller de percussió.  
6 participants. El grup es dissol al setembre. Grup de mun-
tanya: 28 participants de totes les edats i 7 sortides. Coral de 
l’Ateneu: 40 cantaires i 4 concerts. Inici de la Coral Infantil:  
15 participants. Grup de gralla: 5 participants. Iniciació a nous 
grallers. Participació en festes. Grup de boixets: 16 partici-
pants i 9 trobades de puntaires.

la roDa D’EspEctaclEs Sopar d’Any Nou: La Por-
tàtil F.M., Carnestoltes al carrer: Encara farem salat. Fira 
d’Artesania: Xarop de canya i Sermagia. Final de curs al car-
rer: Mag Magoo. Festa final de casals: Xip, xap. Taller de pintu-
ra. Tastet de percussió. Participació en la festa La Roda 35 anys.

arpillErEs Taller d’arpilleristes: elaboració de dues arpille-
res sobre l’exili. Exposicions: Maleta, farcell, arpillera a Caldes 
de Montbuí, Ciutat Vella, Trinitat Vella. Xerrades. Suport a nous 
projectes d’arpilleres. Participació en tallers a Hamburg i Cole-
raine. Arpilleres ambaixadores.

cultura i ciutat Participació en la Coordinadora Popular 
de Festes Alternatives i en la Taula de Cultura de Badalona.

GRUP De Dones
Grup estable que funciona des de l’any 1979 format per dones 
entre 50 i 80 anys. Funciona com a espai de trobada i relació  
i aquest any ha crescut amb 2 noves incorporacions.

activitats Xerrades, dinàmiques, celebració de festes tradi-
cionals (Carnestoltes, Dijous gras, sardinada, Castanyada, Nadal). 
Celebració del Dia de la Dona. Organització de l’Homenatge a la 
Gent Gran del barri.

altrEs Elaboració d’una arpillera del grup. Participació en les 
activitats culturals i els tallers de Cultura, participació en activitats 
amb altres grups de dones de l’Ateneu. Participació a Dones 
i Barri en Xarxa. Participació en el Consell de Dones de la ciutat.

FoRMaciÓ
Programa adreçat a voluntaris, col·laboradors, monitors, edu-
cadors i talleristes dels diferents projectes. S’organitzen acti-
vitats per tal de millorar la qualitat pedagògica de les nostres 
activitats. Punt d’informació i consulta de material i documen-
tació. Biblioteca especialitzada per a monitors i educadors.

tallErs i cursos Formació de setembre: La gestió 
emocional: una eina de treball personal i educatiu. 45 partici-
pants. Taller de jocs cooperatius a càrrec d’Artijoc. 20 par-
ticipants.  

aprEnEntatGE-sErvEi DE prEmonitor Pedagogia 
en el Lleure, sentit de grup, el joc, educació per la salut, medi 
ambient, animació, expressió, psicologia infantil, barri, Ateneu. 
Activitat pràctica. 10 participants.

jornaDEs Trobada d’educadors, voluntaris, col·laboradors: 
Què fem a l’Ateneu?Com ho fem?Per què ho fem? El treball 
per la cohesió social. 62 participants. Diada de tècniques: 
Fem fang, Explica’m un conte i Què podem fer amb Adobe 
Photoshop. 32 participants. 

formació fora DE l’atEnEu Trobada de Centres 
Oberts de Catalunya, Jornada d’atenció a primera infància, 
Jornada de perspectives ocupacionals...

xErraDEs Sobre el barri de Sant Roc i el treball de l’Ateneu 
dirigides a centres educatius, universitats, entitats... 426 par-
ticipants.

alumnEs En pràctiquEs 23 alumnes de l’UAB, U Ra-
mon LLull, U Granada, UVIC, IES Eugeni d’Ors, Escola ARCO, 
CETIO, EDUCA, Fundació Pere Tarrés. Col·laboració en tre-
balls d’alumnes d’instituts i universitats.

Resum de MeMÒRia 2012

Són coses petites. No acaben amb la pobresa... 
Actuar sobre la realitat i canviar-la, encara que sigui  
una mica, és l’única manera de provar que la realitat  
és transformable.

Eduardo Galeano



cenTRe oBeRT inFanTiL
Projecte d’acció socioeducativa dirigit a infants entre 5 i 12 
anys. Amb l’objectiu de prevenir i detectar situacions de risc, 
afavorir la socialització i la integració dels infants i les seves 
famílies, i realitzar un treball compensatori de les deficiències 
socioeducatives. Al llarg de l’any han participat 53 infants. 
De gener a juny treball en cinc grups. A partir de l’octubre, 4 
grups amb mitjana de 9 nens/es per grup.

activitats DiàriEs Berenar, reforç escolar i deures, lu-
doteca, esports, tallers, informàtica, programa sociosanitari 
(dutxes, raspallat dental...).

altrEs Piscina, fang, expressió, bàsquet, contes, cançons, 
sortides. També participen en altres activitats de l’Ateneu (ca-
sals, colònies, festes de barri). Activitats familiars. Seguiment 
dels infants (coordinació amb escoles, Serveis socials, elabo-
ració de Projecte Educatiu Individualitzat).

esPLai BoRinoT
Dirigit a nens/es de 5 a 13 anys amb la finalitat de treballar per 
un model de societat no discriminadora, fonamentada en la 
justícia, la solidaritat i el respecte a les persones, a la diversitat 
cultural, el medi ambient. Han participat al llarg de l’any 69 
infants de 5 procedències diferents i amb un equip de 15 mo-
nitors. Organització en tres grups, Sols, Papallones i Xiruques.

activitats Ludoteca, gimcanes, jocs cooperatius, música, 
expressió, tallers, sortides (de natura, teatre, cinema), jocs al ca-
rrer. Sortida de cap de setmana a Llinars del Vallès. Celebració de 
festes tradicionals amb altres projectes: Carnestoltes, Dia Infantil, 
inici i final de curs, Nadal). Participació en activitats d’altres pro-
jectes: Ateneu al Carrer, casals, colònies, festes del barri...

40 anys D’Esplai Borinot La celebració de 40 aniver-
sari de l’Esplai va constar de diferents activitats adreçades a 
monitors de les diferents èpoques, infants que han passat pel 
Borinot durant aquests anys i per la gent vinculada a l’Esplai 
Borinot i a l’Ateneu. Exposició fotogràfica Esplai Borinot 40, 
Dia Infantil, Cap de setmana de monitors a Sant Pau de Se-
gúries i xerrada 40 anys de l’Esplai Borinot, construint un barri 
i un món millors.

Joves
Projecte adreçat a joves de 12 a 18 anys. Han participat en les 
activitats 70 nois i noies, majoritàriament joves nouvinguts i un 
grup reduït de joves autòctons. El 30% ho han fet diàriament. 

A partir del mes d’octubre comença un nou grup de 15 ado-
lescents procedents dels projectes d’infància de l’Ateneu, 
amb activitats diàries.

activitats Esports, tarda de jocs, taller de fang, taller de 
teatre, informàtica, tarda creativa. Tallers trimestrals: cinema 
(amb Justícia i Pau), Ciberacció (amb Fundeso), xanques.

aulEs D’EstuDi 4 espais diferenciats per als deures i el reforç 
escolar. Petits: de 1r a 3r d’ESO. Grans: de 4t d’ESO i Batxille-
rat. Reforç de matemàtiques: adreçat a joves de 4t d’ESO i 
Batxillerat. Aula de català: espai per a l’aprenentatge de català 
adreçat a joves nouvinguts de segon cicle de secundària.

altrEs Sortides: cinema, Complex esportiu Torribera, Ruta 
literària per Badalona, visita a Amnistia Internacional... Festes: 
Carnaval, Túnel del Terror, Fira d’Artesania, Cor refoc de Bada-
lona, Dia Infantil, Disco Jove, Castanyada, Nadal. Seguiment 
i Coordinació: elaboració de Projectes Educatius Individualit-
zats i seguiments. Coordinacions a nivell intern i extern (Cen-
tres Educatius, Serveis Socials i entitats).

LUDoTeca
Adreçat a infants, joves i adults amb l’objectiu d’educar en 
valors a través del joc. La ludoteca està oberta a les escoles 
de Badalona i ciutats properes (Sant Adrià, Santa Coloma, 
Montgat...). 

Espais DE joc construccions, jocs de taulell, jocs de pati, 
jocs cooperatius, joc simbòlic (queviures, clínica, reparacions 
i disfresses).

participants Entitats del territori: Cibercaixa, AMPA Tri-
nitàries (espai familiar i espai jove), AV Artigas. En total 169 
infants i pares. Escoles: 2.268 infants i 132 mestres, de 24 
escoles. Quinzenalment 50 infants de l’escola Lestonnac 
amb 2 mestres. Projectes d’infància i joves de l’Ateneu: 
gaudeixen dels espais i materials de la Ludoteca el Centre 
Obert Infantil, Aula Oberta, Joves, Esplai Borinot, Activitats de 
Vacances, Ateneu al Carrer, Servei d’Educació Infantil i Espai 
Familiar Elna.

GRUP LaiLa
Dirigit a dones a partir de 16 anys de diferents procedències 
i cultures. L’objectiu és facilitar l’aprenentatge de les llengües 
catalana i castellana com a element integrador, estimulant la 
convivència i el treball en grup.

Grups DE llEnGua 85 dones distribuïdes en 2 grups 
de castellà oral, 2 grups de castellà nivell bàsic i un grup 
de català. A partir de l’octubre, 1 grup més de català. Els 
grups de català i el nivell més alt de castellà complementen 
l’aprenentatge de la llengua amb sessions d’informàtica. Al-
tres activitats: coneixement de l’entorn, activitats conjuntes 
amb altres grups de dones de l’Ateneu, sortides, pesse-
bres...

sErvEi D’EDucació infantil per nadons de 0 a 3 
anys, fills de les dones participants. 2 grups dividits per edats. 
Han participat 25 infants. Activitat: esmorzar, jocs, contes, 
cançons, tallers, celebració de festes tradicionals (Carnestol-
tes, Castanyada, Nadal...).

classEs D’àraB per 10 infants de 6 a 12 anys. Una tarda 
en setmana d’aprenentatge de la llengua a nivell oral i escrit.

aULa oBeRTa
Projecte adreçat a nens i nenes de recent immigració d’entre 
6 i 12 anys amb l’objectiu de millorar-ne les capacitats co-
municatives a través de la potenciació de les necessi-
tats expressives, de la valoració de la pròpia opinió i de la 
participació activa en totes les activitats del projecte amb 
l’aprenentatge de la llengua, costums i cultura catalanes 
com a eix conductor. 

Grups Dos grups dividits per nivells de coneixement de 
la llengua. A partir de l’octubre s’amplia a tres. Han parti-
cipat 32 infants del Pakistan, Romania, Bolívia, Honduras 
i la Xina.

activitats Treball oral i de lectoescriptura, biblioteca, teatre, 
informàtica, expressió corporal, música, jocs educatius, planifi-
cació, guió i realització d’un vídeo sobre el pas del temps, bere-
nars amb la família. Sortida de cap de setmana. Participació en 
activitats conjuntes amb altres projectes de l’Ateneu (celebració 
de festes, casals, colònies, festes de barri), visita a les festes 
de la ciutat de Badalona, visita turística a Sant Roc guiada pels 
nens i nenes  a través dels seus itineraris personals.



aTeneU aL caRReR
Projecte que reivindica el carrer com a espai educatiu, apropa 
l’Ateneu als nous col·lectius, promou la convivència a través del 
joc, la lectura, els tallers, la música... sense oblidar de demanar 
implicació d’administracions i veïns en la millora del barri.

activitats Les tardes de divendres, cada dues o tres setma-
nes, el grup de voluntaris organitza espectacles a diferents racons 
del barri: catifa de contes, jocs gegants, ensenya’m el teu barri, 
jocs tradicionals, jocs de reciclatge, jocs de bagul, circ, jocs es-
portius, jocs de taula i jocs amb aigua. Festes especial per inici  
i final de curs, Carnestoltes i Dia Infantil. 25 voluntaris i 11 activitats.

Aquest any es comença una nova modalitat de petit format, 
els ateneuets, on 3 o 4 voluntaris surten a jugar per altres 
espais del barri. L’objectiu és arribar a nous racons i establir 
relacions més properes amb grups petits d’infants. 5 sortides.

acTiviTaTs De vacances
Dirigit a infants i joves del barri, entre 3 i 18 anys. Es desenvo-
lupen en període de vacances escolars.

7 activitats Casal Infantil d’Estiu, Casal de Joves d’Estiu, 
Casal a Trinitàries, Camp de treball, Colònies a Sant Pau, Ruta 
a Vallter, Casal d’Agost. Han participat  18 persones de fora 
de Catalunya (Saragossa, Bilbao, Navarra, Rioja, Tanzània, 
Madrid i Filipines). 365 infants i joves, 80 monitors i 51 moni-
tors de suport i puntuals.

aULa D’inFoRMÀTica
Programa transversal que té com a objectiu apropar les noves 
tecnologies a totes les edats i procedències.

cursos 5 cursos per adults d’Iniciació a la informàtica.  
40 participants.

Grups Projectes de l’Ateneu: Setmanalment diferents pro-
jectes fan servir l’Aula com a suport del seu treball. Centre 
Obert Infantil, Joves, Aula Oberta, Grup Laila, Espai Familiar 
Elna. Entitats: Utilització de l’Aula una tarda en setmana per 
cursos de l’Associació Casal La Formiga, de gener a març.

locutori DEl BaDiu Els divendres funciona un espai 
obert on adolescents, joves i persones adultes fan servir els 
ordinadors per a fer consultes personals, redacció de currícu-
lums, elaboració de treballs escolars, lleure i esbarjo... Partici-
pen 34 persones cada divendres.

MeDi aMBienT
Proposta d’intervenció en el nostre entorn per fomentar peti-
tes accions que ajudin a preservar el medi ambient.

activitats Campanya de sensibilització pel foment del re-
ciclatge, a l’Ateneu i al Mercat Sant Roc. Hort urbà. Participa-
ció al Mercat del Trasto.

mEs vErD Activitats relacionades amb el Cel adreçades als 
diferents projectes: exposició fotogràfica, sortides al Planetari, 
tallers d’estels, xerrada sobre la contaminació atmosfèrica.

sociosaniTaRi
Des de tots els projectes i a través de qualsevol activitat, es 
treballen els temes de salut i higiene.

trEBall D’HàBits Els infants i els joves en els diferents 
projectes són els més beneficiats: berenar, higiene dental i du-
txes al Centre Obert Infantil, bany de nadons a l’Espai Familiar 
Elna, esmorzar del Servei d’Educació Infantil, treball intensiu 
durant les Activitats de Vacances...

xErraDEs Al llarg de l’any s’han fet xerrades sobre salut  
i alimentació a l’Espai Familiar Elna i alguns grups de Laila.

Espai familiar Elna És un espai que s’ofereix a mares 
joves per donar suport i acompanyament en l’educació dels 
nadons. Treball d’hàbits bàsics i autonomia personal. Treball 
d’habilitats socials i límits en l’educació. Activitats: Bany, es-
morzar, jocs i cançons, piscina, sortides, treball amb les ma-
res a través de xerrades, tallers, informàtica... Han participat 
10 dones i 12 nadons.

soLiDaRiTaT
Projecte amb l’objectiu de treballar transversalment el valor de 
la solidaritat i la cooperació. Fer realitat el lema de l’Ateneu: 
Solidaris amb el 3r món, compromesos amb el 4t. 

comErç just Venda de productes d’Intermón, Alternativa 
3, Xarxa de Consum Solidari, Gàmbia, Iquitos i Senegal. Para-
da a les activitats culturals de l’Ateneu i en fires. Nadal solidari

suport a projEctEs de les associacions És l’hora  
i Iquitanz amb projectes de cooperació a Lima i Iquitos respec-
tivament: Carnestoltes solidari, iniciativa Un euro per Iquitos, 
Tòmbola de la Fira d’Artesania. 

sEnsiBilització Xerrada i exposició sobre el projecte 
Diabugu Batapa de Gàmbia. Fira de la solidaritat de Badalo-
na. Participació en el Consell de Solidaritat de la ciutat. 

coMUnicaciÓ
• Presència als mitjans de comunicació:

  –   6 intervencions a Ràdio Ciutat de Badalona. Col·laboradors 
del programa Nines Russes fins l’abril.

  –  1 intervenció a COM ràdio.

  –  3 intervencions a TV Badalona.

  –  Han publicat 2 notícies a El Punt, 1 La Vanguardia, 1 Tot 
Badalona, 1 Àrea badalona, 1 El Periódico de Catalunya, 
5 Badanotis, 1 Vilaweb, 1 Badaweb.

•  Campanya de captació de socis Un soci més, més d’un 
somriure.

PaRTiciPaciÓ en GRUPs i TRoBaDes
•  Consorci Badalona Sud, participació en diferents comis-

sions i grups de treball.

•  PLADECO (Pla de Desenvolupament Comunitari de Sant 
Roc), participació en la comissió tècnica.

•  Badalona som tots i totes, participació en la comissió per-
manent i trobades.

•  Participació al Projecte Àngels de la Fundació Roca i Pi.

•  Trobades mensuals de la Plataforma de Centres Oberts 
de Catalunya.

•  XIV Encuentro de Parroquias de Agustinos a León.

•  Col·laboració amb Dones i Barri en Xarxa.

coL·LaBoRacions 
AEMIFESA, AMPA i Escola Santissíma Trinitat, BSA S.A., Ca-
sal dels Infants del Raval (projecte Proinfància de la Fundació 
“LaCaixa“), Coordinadora Catalana de Fundacions, Escola 
Lestonnac, FEDAIA, Federació Catalana de Voluntariat Social, 
Fundació Joventut de Badalona, Fundació La Roda, Fundació 
Salut Alta, Fundeso, Grup de solidaritat És l’Hora, IES Eugeni 
d’Ors, Iquitanz, Institut Gaudí de la Construcció, Justícia i Pau, 
Òmnium Cultural, Parròquia Sant Roc.



Donacions
EconòmiquEs A. Menarini Diagnòstics, AMPA Escola 
Betúlia, AMPA Escola María Ward, AMPA Escola Trinitàries, 
ANUDAL, ARCO-CEIR, Assistència Sanitària Col·legial, As-
sociació gegantera Sant Jaume, Basi S.A., Caja Navarra, 
Càritas Barcelona i Badalona, Caritas Parroquial San Agustín 
de Zaragoza, CEIP Joan Coret, Colegio Sant Agustín de Za-
ragoza (exalumnes), Comité de Solidaritat Deutsche Bank,  
CONOSUD, Convent de Santa Magdalena, Cooperativa Cop 
de mans de l’Escola Planes i Casals, Escola Pere de Tera, 
Fundació Agrupació Mútua, Fundació Antoni Serra Santa-
mans, Fundació Cottet-Mor, Fundació Creatia, Fundació Renta,  
Fundació Llegat Roca i Pi, Fundació Roviralta, Fundació Xaloc  
i Patronat PROANE, Grup de solidaritat Corda, Grupo Traga-
luz, IES Puig i Cadafalch, Justicia y Paz O.S.A. Provincia de Fi-
lipinas, Laboratoris Menarini, MADEN S.A., Metall 3 SCP, Obra 
Social de “LaCaixa“, Oficina 0365 “LaCaixa“, Porticus Ibérica, 
Promocions Nova Vida XXI S.L., Velamen S.A.

Donacions DE matErial i sErvEis Asociación Solida-
ria, Associació Cívica La Nau, Autocars Pallarés, CaixaForum, 
Caldo Aneto, C&A Modes, Club d’estels de Badalona, Club 
de solidaritat IESE, Colegio San Agustín de Zaragoza, Colegio  
Urdaneta de Bilbao, CosmoCaixa, Creu Roja Camprodon, Edi-
cions Castellnou, Ediciones Don Bosco, Edicions Edelvives, 

Edicions de l’Albí, Edicions l’Abadia de Montserrat, Edicions 
Parramón, Editorial Anaya-Barcanova, Editorial Blume, Editorial 
Casals, Editorial Cruïlla, Editorial Juventud, Editorial Molino, Edi-
torial Mondadori, Editorial Paidotribo, Editorial Salvatella, Editorial 
Santillana, Enciclopèdia Catalana, Forn Bertran, Fundació Banc 
d’Aliments, Fundació Esquerdes, Germans de Sant Joan de 
Déu, Grup Astronòmic de Tiana, Hidroeléctrica del Cantábrico 
S.A., IKEA, Intersport, Llar Sant Pau, Parc d’Atraccions Tibidabo,  
Parc Zoològic Barcelona, Residència Llar Sant Roc, Saleon 
S.A., Sargom associats S.L., Tot Planxat Didac.

HEm fEt Donacions Asociación Reto, Associació Amics 
del Gorg, Associació Cívica La Nau, Casal Infantil La Formiga, 
Escola Lestonnac, Fundació Benallón, Fundació Carles Blanch, 
Fundació Formació i Treball, Fundació Germina, Grup Unión,  
Menjador social de Sant Adrià de Besòs, Parc sanitari Sant 
Joan de Déu, Parròquia Santa Engràcia de Montcada i Reixac, 
Parròquia la Salut.

convenis
GEnEralitat DE catalunya Departament de Benestar 
Social i Família, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Ins-
titut Català de les Dones, Secretaria General de Joventut, Secre-
taria per a la Immigració, Servei d’Ocupació de Catalunya, DGAIA.  
ajuntamEnt DE BaDalona Serveis Socials i Joventut.

som 220 socis
En temps difícils i de canvis, la nostra resposta una realitat 

...més somriures.

Moltes gràcies!

PROJECTES PARTICIPANTS COMISSIÓ EDUCADORS TALLERISTES VOLUNTARIS
ALUMNES  

PRÀCTIQUES

Cultura 10.214 24 2 160

Grup de Dones 27 27

Formació de voluntaris 637 5 5 19

Centre Obert Infantil 53 6 2 14 10

Esplai Borinot 73 2 15 4

Joves 85 5 1 13 1

Ludoteca 3.300 2 11 1

Grup Laila + Servei d’educació infantil 85 + 25 2 + 3 1 8 + 5 4

Aula Oberta 28 3 1 3

Ateneu al carrer 2.027 31

Activitats de vacances 365 18 105 1

Aula d’informàtica 306 1 2

Medi ambient 433 6 20

Sociosanitari + Espai familiar Elna 473 + 22 2 50 2

Solidaritat 357 5 30

TOTALS 18.510 40 42 14 513 23


