Programa d’actuació del 2018
1. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
1.1- CURSOS, XERRADES I SORTIDES

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

● ACTIVITATS DE BOTÀNICA
El grup de botànica de l'ADENC, l'Esbarzer, organitzarà dos cicles de sortides.
Cicle d'hivern-primavera
06 de febrer Presentació del llibre Elements de botànica popular, a càrrec d’Àngel Manuel
Hernández, botànic
17 de març
Sortida a Collserola, a càrrec d’Àngel Manuel Hernández, botànic
19 d’abril
Xerrada Les orquídies de l’Autònoma, a càrrec de Joan Cuscó, biòleg ambiental
21 d’abril
Sortida d’orquídies a l’Autònoma, a càrrec de Joan Cuscó i Alfred Bellés, naturalistes
26 de maig
Sortida a Ripoll, a càrrec del Grup de Botànica de l’ADENC
30 de juny
Sortida al Prat d’Aguiló, a càrrec de Josep Maria Panareda, geògraf
Cicle de tardor
Pendent de concretar
● ACTIVITATS D'ORNITOLOGIA
Cicle d'hivern-primavera
20 de gener Sortida al Riu Ripoll, a càrrec de Xavi Escobar, ornitòleg
10 de febrer Sortida als Estanys d’Ivars i Vilasana, a càrrec de Xavi Escobar, ornitòleg
14 d’abril
Sortida al Parc Grípia Ribatallada, a càrrec de David López, biòleg
12 de maig
Sortida als secans de Lleida, a càrrec d’Abraham Mas i Mireia Calvet, naturalistes
02 de juny
Sortida als Aiguamolls de l’Empordà, a càrrec d’Abraham Mas, biòleg
Cicle de tardor
Pendent de concretar
● ACTIVITATS D'INVERTEBRATS
Data
Activitat
09 de juny
Sortida de libèl·lules, a càrrec de Xavier Mayou, membre del grup Oxygastra
17 de juny
Sortida de papallones al Coll de Pal, a càrrec de Jose Manuel Sesma, naturalista
Cicle de tardor
Pendent de concretar
● ACTIVITATS DE RATPENTATS
Data
Activitat:
09 de juny
Nit dels ratpenats al riu Ripoll, a càrrec del GERA
15 de juliol
Sortida del ratpenat d’aigua a Súria, a càrrec del GERA
Cicle de tardor
Pendent de concretar
● ACTIVITATS DE GEOLOGIA
Data
Activitat:
14 de febrer Xerrada La muntanya de sal de Cardona, a càrrec de Josep Maria Nogué, geòleg
17 de febrer Sortida a la muntanya de sal de Cardona, a càrrec de Josep Maria Nogué, geòleg
Cicle de tardor
Pendent de concretar
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● ALTRES ACTIVITATS
Data
Activitat:
08 d’abril
Sortida d’observació de cetacis, a càrrec d’Abraham Mas, biòleg
07 i 08
Estada naturalística Tocats de l’ala, a càrrec d’Abraham Mas i Mireia Calvet,
de juliol
naturalistes
Xerrada Volta a l’Antàrtida en un vaixell científic, a càrrec de Jen Thomas i Carles
12 de juliol
Pina
● CAFÈS CIENTÍFICS
El mes de febrer iniciem la sisena edició del programa de Cafès Científics a Sabadell 2016. Activittat
organitzada conjuntament amb l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l'Agrupació
Astronòmica de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach, la Corporació Sanitària Parc Taulí, La Ruda
amics de Can Deu per a l’agricultura ecològica, la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques. Les tertúlies/debats es faran un dimarts al mes al bar de la UES.
Data
20 de febrer
20 de març
17 d’abril
22 de maig
19 de juny
25 de setembre
23 d’octubre
20 de novembre

Activitat:
Boscos, ventades, incendis i biodiversitat
Fertilitats del sòl, el compost
Vida (i mort) abans dels dinosaures
L'Ictus: què cal saber?
Naixement, vida i mort del nostre Sol
Desplaçar-se cada dia per anar a treballar: impacte social i ecològic
Infeccions de transmissio sexual en l’actualitat
Consells per a viatjar i no enmalaltir

● PARADETA SANT JORDI
Es farà una paradeta a Sabadell de llibres de segona mà i material de l'ADENC. Busquem voluntaris.

1.2- EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES D’ENSENYAMENT
● PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ADENC
Hem fet una revisió de l'oferta d'activitats de l'ADENC per als centres d'ensenyament de la comarca,
així, per al curs 2017-18 conté, per a primària, una activitat a l'aula (Bolets a l'aula), quatre itineraris
de descoberta (Camps i boscos del rodal, Els ocells a la ciutat, El riu Ripoll, i El riu Llobregat) i una
activitat de plantada (Cuidem els nostres boscos). Per a secundària conté tres activitats a l'aula (Joc
“Rodals i ciutats, l'equilibri és possible”, I després d'un incendi, què?, Bolets a l'aula) i cinc itineraris de
descoberta (El medi natural del Vallès, L'estat ecològic del riu Ripoll, Identifiquem les roques, El Parc
Agroforestal de Terrassa i Descobrim el Parc Grípia-Ribatallada). També s'ofereixen recursos digitals
gratuïts.
D'altra banda, es disposa d’una proposta de servei comunitari en relació amb el riu Ripoll adreçada a
secundària.
● PROGRAMA CIUTAT I ESCOLA DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL
Aquest curs 2017-2018 l'Ajuntament de Sabadell finançarà algunes de les nostres activitats
d'educació ambiental ofertes a través del Ciutat i Escola. A més a més, es seguiran realitzant algunes
plantades escolars a les zones afectades per les ventades del desembre del 2014. L’Ajuntament
també ofereix als centres de secundària propostes de Servei Comunitari, entre les quals una
elaborada per l’ADENC en relació al riu Ripoll.
● PROGRAMA INTEGRAT D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE TERRASSA
Per al curs 2017-2018, l'ADENC continua oferint als centres dues activitats que permeten treballar
l'Anella Verda de Terrassa i la gestió del municipi: l'itinerari El Parc Agroforestal de Terrassa, i el joc a
l'aula Rodals i ciutats.
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1.3- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
● FIRA ACTIVA'T PER AL MEDI AMBIENT.
El diumenge 10 de juny organitzarem novament aquesta fira d'empreses, entitats i col·lectius que
ofereixen productes, serveis i/o propostes per millorar el medi ambient. Enguany es tornarà a fer al
Parc de Vallparadís de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa.

2. PROJECTES DE CUSTÒDIA
● FES REVIURE EL RIPOLL!
El projecte Fes Reviure el Ripoll, va iniciar la seva gestació el 2008 i la primera actuació es va
realitzar el juny del 2009, estem per tant en els deu anys de Fes Reviure el Ripoll!.
Les actuacions previstes per aquest hivern i primavera són: 1 jornada d’extracció de canya i uns
plantada a la zona de la Font dels gitanos així com altres activitats per conèixer la fauna del riu.
Els recursos per la plantada s’aconseguiran mitjançant una nova campanya d’apadrinament d’arbres.
Aquest any es compta també amb la col.laboració del Grup d’Esplai La branca que participarà en la
plantada.
Des del gener a maig i de setembre a desembre, es farà una jornada d’anellament científic d’ocells al
mes. El mes d’abril es farà una “Nit amfíbia” que consisteix en una sortida nocturna al riu Ripoll per
detectar la presència d’amfibis. Aquesta sortida ens permetrà valorar l’efecte de les basses
construïdes fa quatre anys sobre la població d’amfibis. Com cada any es farà el seguiment de l’estat
ecològic del riu a la primavera i a la tardor.
El dia 22 d’abril se celebrarà la novena Festa del Riu, per la qual, seguint el model de les festes
anteriors, s’organitzaran diferents activitats relacionades amb el riu Ripoll. En aquesta ocasió la festa
anirà dedicada als insectes i es faran activitats per donar a conèixer la biologia d’aquests insectes i la
seva relació amb el riu.
Totes aquestes activitats seran obertes a la ciutadania i les persones que vulguin participar-hi s'hi
podran inscriure.
Durant els mesos d’estiu caldrà regar els individus plantats durant aquest any i l’anterior.
De cara a la tardor, el grup de Fes Reviure el Ripoll està estudiant la possibilitat de continuar el
projecte adoptant un nou tram, ja que a la zona on s’està treballant ara, tot i que queda molta canya,
ja hi ha molts arbres plantats, que cal esperar que creixin. La continuïtat del projecte i la zona on es
continuarà dependran dels recursos econòmics que es puguin trobar.
Una altra idea en la que s’està treballant, és en la realització d’una diagnosi de l’estat de conservació
del riu al llarg de tot el tram que passa per Sabadell, per tal de poder fer propostes d’actuació per la
millora ecològica del riu en tota la seva extensió.
Per acabar, també estem treballant en algun acte per commemorar els deu anys del projecte que
culminarien amb la desena festa del riu el 2019.
S’ha participat el 2017 en l’exposició feta a la Fundació Bosch i Cardellach i al centre cívic de Sant
Oleguer de les possibilitats d’ascensors per accés al riu i altres propostes territorials annexes.
L’exposició es va fer amb material elaborat per l’Escola d’Arquitectura del Vallès i amb patrocini de
Bicis Escapa. Enguany es preveu fer-la a Torre-Romeu i al centre si l’Ajuntament ofereix disponibilitat
de local. Aquest fet coincideix amb un debat amb altres entitats sobre el futur del Ripoll (Gremi de
Fabricants, respecte les fàbriques). Hi ha també la possibilitat de major implicació municipal amb la
festa del Riu, que s’ha demanat a Cultura de de l’Ajuntament.
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A la següent taula es mostren totes les activitat programades pel primer semestre de l’any en el marc
del projecte:
Data
27 de gener
04 de febrer
24 de febrer
03 de març
10 de març
13 d’abril
22 d’abril
05 de maig
05 de maig

Activitats
Jornada d’anellament científic d’ocells
Jornada d’extracció de canya
Jornada d’anellament científic d’ocells
Plantació de vegetació de ribera
Jornada d’anellament científic d’ocells
Nit amfíbia
Festa del Riu
Jornada d’anellament científic d’ocells
Taller de determinació de l'estat ecològic del riu

● PROJECTE DEL PARC GRÍPIA-RIBATALLADA
En el marc del projecte Grípia Ribatallada hi ha diferents línies de treball obertes. Per una banda es
seguiran les actuacions de difusió i concreció de la proposta del Parc Grípia Ribatallada, com
l'elaboració de materials de difusió i el contacte amb més entitats i col·lectius per integrar-los al
projecte.
Actualment, s’està treballant en la redacció d’un nou acord de custòdia amb l’Ajuntament de Terrassa,
per a concretar l’actuació de neteja de l’ailant i de plantació de vegetació autòctona al bosc de
Torrebonica. També s’estan buscant noves línies de subvenció per a poder realitzar activitats de
voluntariat ambiental tant a Torrebonica com a altres zones del parc.
Aquest 2018 es tornaran a realitzar els censos pels entorns de Torrebonica i també es duran a terme
dues sortides ornitològiques per a mostrar a la gent la biodiversitat que ens ofereix aquesta zona
agroforestal tant castigada.
En el marc de l’Estudi de Mobilitat del Vallès, en marxa per part de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat durant el 2018 hi haurà opcions de nova ordenació d’aquest espai i de resolució de les
alternatives a la B40, entre les qual pot haver-hi la pacificació de la carretera de Matadepera, si hi ha
una nova opció viària que fos acceptable.

3. ALTRES ACTIVITATS
● ACTIVITATS DEL GRUP DE L'HORT
Des del grup de l'hort es vol tornar a oferir la celebració d'una jornada de portes obertes. S'elaborarà
una guia de visites de l’hort.
Es vol donar més activitat al blog de l'aixada, animant a tots els membres del grup a publicar-hi.
Es seguirà treballant en la creació d’un banc de llavors pròpies, i s'oferirà intercanviar llavors amb
altres grups dels horts de Can Roqueta i altres horts urbans de Sabadell.
● ACTIVITATS RSC
Es seguirà amb els contactes amb diferents empreses de la comarca que puguin estar interessades
en dur a terme activitats de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a l'ADENC. S'està treballant
amb Concep-t, per a confirmar l'activitat en la que voldran participar.
● CONGRÉS D’ORNITOLOGIA DE LES TERRES DE PARLA CATALANA
Enguany es celebrarà el Primer Congrés d’Ornitologia de les Terres de parla Catalana i se’ns ha
convidat a participar-hi. Com que portem uns quants anys fent el seguiment d’espècies d’aus
mitjançant l’anellament científic al riu Ripoll i recentment hem començat a participar en el Programa
SACRE de la SEO al Parc Grípia Ribatallada, aquest any presentarem un cartell informatiu sobre les
nostres activitats ornitològiques en aquest congrés.
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4. ACCIÓ TERRITORIAL
Els objectius de l'acció territorial a l'ADENC per a aquest 2018 són:
● Dinamització i sensibilització de l'Acció Ambiental.
● Seguiment del planejament territorial i sectorial .Seguiment del Quart Cinturó. Seguiment de
l’Estudi de Mobilitat del Vallès al Departament de Territori i Sostenibilitat.
● Formació de col·laboradores i col·laboradors.
● Dinamització de l’acció ecologista al Vallès.
● Incentivar la col·laboració amb altres entitats.
Els principals eixos d'actuació en el camp de l'acció territorial de cara al 2018:
● Reivindicar a l'Ajuntament de Sabadell una Oficina del Rodal especifica, sòlida i dotada.
● Implicar més l’ajuntament en el Ripoll com a tema estratègic de ciutat, amb major implicació
en la Festa, la difusió i les accions de naturalització del riu.
● Fer seguiment de la rehabilitació dels espais de Can Ustrell, malmesos per abocaments,
sobretot en la bada de la Riera.
● Assolir un millor tracte i relació entre l'ADENC i l’Ajuntament en termes de cooperació.
● Consolidar el treball amb municipis veïns, particularment amb Terrassa.
● Col·laborar amb Via Vallès en la difusió del programa de gestió agroforestal del Vallès, que
vindria a ser una concreció del vell treball sobre l'espai agroforestal del Vallès, en el qual
l’entitat va ser pionera. Les adhesions a la proposta s’han incrementat durant l’any i ha estat
presentat a diferents entitats.
● Fer seguiment de la proposta d'Àrea Vallès.
● Seguir en la línia del les joies del Vallès, parc Grípia-Ribatallada en
la mesura que es
disposi d'ajuts per fer-ho avançar. Comprometre els dos ajuntaments de les dues capitals en la
seva implicació en accions visibles en aquest espai (camí entre les dues ciutats, senyalització,
etc.).
● L'any 2018 pot significar un canvi en el model del Centre Direccional de Cerdanyola, tota
vegada que fou guanyada una sentència en contra que recull les denúncies de les entitats del
municipi a les quals tradicionalment l’ADENC ha donat suport. De moment (2017) ha estat un
any d’aturada del cas, tot i haver-se participat en diversos debats d’alternatives d’ordenació.
● Fer el seguiment del Pla Específic de Mobilitat del Vallès.

5. ESTUDIS
● SEGUIMENT DE PAPALLONES DIÜRNES
El grup de Papallones de l'ADENC col·labora amb el programa CBMS (Catalan Butterfly Monitoring
Scheme) fent un cens continuat de papallones que hi ha al Rodal de Sabadell, concretament a la
zona de la serra de Sant Iscle.
● PROJECTE RIUS
L'ADENC continuarà participant en el “Projecte Rius”, on realitzarem les observacions i mesuraments
necessàries per determinar l'estat ecològic d'un tram del riu Ripoll, entre Sant Vicenç de Jonqueres i
el Molí de l'Amat. Aquests mesuraments s'han de realitzar dos cops a l'any, un entre el 15 d'abril i el
15 de maig i el segon entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
● QUIRORIUS I SEGUIMENT DE CAIXES-REFUGI
El GERA, seguirà amb la seva col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers i
Galanthus en la participació en el projecte QuiroRius, realitzant els transectes iniciats el 2017 a
Monistrol de Montserrat, Abrera, Santa Maria de Merlès, Tuixent, El Figaró i Súria, a la recerca del
ratpenat d’aigua.
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A més, el GERA començarà aquest any a fer el seguiment de les 10 caixes-refugi que es van penjar
als entorns sabadellencs del Parc Grípia Ribatallada, per a veure si s’hi instal·la alguna espècie de
ratpenat, quines espècies s’hi instal·len, i quines caixes tenen més èxit i perquè.

6. PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ
Es preveu la publicació del número 61 de l’Ecoadenc, si pot ser tornarem a l’edició en color.
Aquest 2018 comença amb l’estrena del nou web de l’ADENC, més àgil, versàtil i atractiu. s’hi
integraran els diferents blogs de l’entitat (entre ells Camins platejats) i les diferents xarxes socials on
l’ADENC té presència (Twitter, Facebook, Flickr i Instragram) .
L’agenda setmanal es començarà a gestionar via MailChimp per a donar-li un aire més fresc i actual.
Es seguiran elaborant, gestionant i/o difonent notes de premsa i convocatòries de premsa, com també
articles d'opinió, i es prestarà especial atenció a la presència de l’entitat als mitjans audiovisuals.
Es preveu realitzar també una campanya de difusió/captació de socis.
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7. PRESSUPOST

INGRESSOS
1 QUOTES DE SOCIS
DONATIUS
2 Ripoll
3 Campanya donatius

Pressupost
2016

Tancament
2016

Pressupost
2017

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

Pressupost
2018

10.132,00 €

9.000,00 €

11.135,00 €

11.500,00 €

27,9

3.500,00 €

5.364,86 €

4.300,00 €

4.291,89 €

4.500,00 €

10,9

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.095,00 €

1.500,00 €

539,00 €

1.000,00 €

172,12 €
2.400,00 €

4.269,86 €

2.800,00 €

3.580,77 €

3.500,00 €

3.500,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

8.535,28 €

15.605,52 €

1.894,48 €

9.105,52 €

6 Generalitat de Catalunya - SOC - FSE
7 Ajuntament de Terrassa – Activitats

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

8 Ajuntament de Sabadell – Activitats

1.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

4.140,80 €

4.000,00 €

SUBVENCIONS I AJUTS PRIVATS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

9.675,00 €

8.868,47 €

10.760,00 €

10.898,30 €

5.750,00 €

10 Inscripcions a activitats (cursos, sortides)

1.000,00 €

1.504,50 €

1.250,00 €

2.914,50 €

2.000,00 €

11 Educació ambiental privada (escoles)

3.000,00 €

1.905,00 €

1.500,00 €

1.313,00 €

1.000,00 €

12 Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental curs15/16

1.375,00 €

1.375,00 €

0,00 €

13 Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental curs16/17

0,00 €

2.091,12 €

1.000,00 €

250,00 €

14 Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental curs17/18

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

750,00 €

9 Crida per Sabadell
SERVEIS/ACTIVITATS

15 Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental curs18/19
1.560,00 €

1.252,80 €

0,00 €

0,00 €

3.450,00 €

3.450,00 €

2.000,00 €

739,90 €

1.000,00 €

0,00 €

0,15 €

0,00 €

1.364,00 €

4.593,73 €

790,00 €

566,98 €

3.367,00 €

1.164,00 €

552,00 €

600,00 €

252,00 €

252,00 €

22 Venda Material

150,00 €

128,10 €

150,00 €

117,00 €

100,00 €

23 Actius financers

50,00 €

40,56 €

40,00 €

17,11 €

15,00 €

24 Ingressos excepcionals

0,00 €

3.873,07 €

0,00 €

180,87 €

25 Altres subvencions i ajuts

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

28.039,00 €

31.459,06 €

32.350,00 €

35.927,45 €

41.222,52 €

20 Altres serveis
ALTRES INGRESSOS
21 Esponsors puntuals

TOTAL INGRESSOS

13,9

968,00 €
1.252,80 €

19 RSC / voluntariat

1,2

1.000,00 €

2.300,00 €

18 Ajuntament de Sabadell – Estudi boscos Gripia Ribatallada

37,9

1.000,00 €

16 Ajuntament de Sabadell – Servei Comunitari
17 Ajuntament de Terrassa – Educació Ambiental

%

10.000,00 €

4 CCQC
5 Altres (socis donants + altres)

Tancament
2017
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250,00 €
500,00 €

8,2

100

DESPESES
DESPESES D'OFICINA i RELACIONS AMB ENTITATS

Pressupost
2016

Tancament
2016

Pressupost
2017

Tancament
2017

Pressupost
2018

%

19.101,90 €

19.726,19 €

19.770,00 €

21.048,59 €

28.945,00 €

70,2

17.600,00 €

18.265,90 €

18.300,00 €

19.443,31 €

27.300,00 €

66,2

2 Telèfon, correu electrònic i web

600,00 €

639,88 €

650,00 €

828,01 €

750,00 €

3 Manteniment local i reparacions

150,00 €

153,88 €

150,00 €

37,91 €

250,00 €

4 Biblioteca i premsa

20,00 €

19,23 €

20,00 €

19,23 €

20,00 €

5 Assegurança local

171,90 €

212,30 €

215,00 €

185,13 €

190,00 €

6 Subscripcions entitats

560,00 €

435,00 €

435,00 €

535,00 €

435,00 €

4.199,80 €

4.159,07 €

4.370,00 €

4.387,86 €

4.510,00 €

1.924,80 €

1.924,80 €

1.950,00 €

1.948,56 €

2.000,00 €

285,00 €

292,90 €

300,00 €

296,45 €

300,00 €

1.500,00 €

1.340,79 €

1.500,00 €

1.464,20 €

1.500,00 €

10 Altres taxes entitat

110,00 €

132,19 €

150,00 €

148,56 €

150,00 €

11 Despeses Financeres

380,00 €

468,39 €

470,00 €

530,09 €

560,00 €

4.737,30

7.573,80

8.210,00

10.491,00

7.767,52

1 Personal

DESPESES DE GESTIÓ
7 Despeses de Gestoria
8 Prevenció riscos laborals
9 Tributs (IVA)

DESPESES D'ACTIVITAT
15 Ponents i col·laboradors

250,00 €

120,00 €

170,00 €

120,00 €

120,00 €

16 Proveïdors

850,00 €

1.330,77 €

2.590,00 €

2.916,92 €

2.850,00 €

17 Difusió – serveis externs

770,00 €

870,00 €

870,00 €

794,67 €

800,00 €

0,00 €

0,00 €

2.250,00 €

1.292,00 €

1.000,00 €

500,00 €

340,77 €

400,00 €

279,65 €

400,00 €

0,00 €

0,00 €

765,00 €

695,00 €

320,00 €

323,00 €

500,00 €

1.150,00 €

1.159,25 €

1.150,00 €

744,34 €

227,52 €

452,30 €

182,43 €

460,00 €

223,56 €

250,00 €

120,01 €

120,00 €

18 Renovació web/campanya socis
19 Correus i trameses
20 Serveis Jurídics
21 Ecoadenc
22 Material d'oficina i fotocopiadora
23 Assegurança activitats

18,8
6,9

300,00 €

24 Assegurança accidents
25 Donatiu a Som Energia

0,00 €

20,00 €

0,00 €

26 Resultat positiu de l'exercici

0,00 €

2.855,58 €

0,00 €

3.376,85 €

27 Finançament participatiu
TOTAL DESPESES

10,9

1.500,00 €
28.039,00 €

-8-

31.459,06 €

32.350,00 €

35.927,45 €

41.222,52 €
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