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Atenció presencial a 
l’Oficina Local d’Habitatge
L’Ajuntament, en conveni amb el Consell 
Comarcal, ofereix l’Oficina Local d’Habitatge 
(OLH), un servei en què es poden fer 
consultes sobre els ajuts per al lloguer o 
el Registre de Sol·licitants d’HPO. Atén la 
ciutadania de manera presencial un dimarts 
al mes, des de les 10 fins a les 14 hores, amb 
cita prèvia. Concretament, aquest 2022, 
obrirà els dies 1 de març, 5 d’abril, 3 de 
maig, 7 de juny, 5 de juliol, 2 i 30 d’agost, 4 
d’octubre, 8 de novembre i 13 de desembre.

Vine a donar sang i 
plasma el dia 20 de 
febrer
Sant Vicenç acollirà una nova 
campanya de donació de sang i plasma 
el proper 20 de febrer, des de les 10 
fins a les 14 hores, al centre cívic. La 
jornada està organitzada pel Banc 
de Sang i Teixits i la delegació local 
de l’Associació de Donants de Sang 
del Maresme, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç. Per a 
donar sang o plasma cal demanar cita a 
través del web donarsang.gencat.cat.

Es bonifica la taxa de 
residus a més de 730 
famílies
Enguany seran 719 domicilis els que veuran 
reflectida una bonificació en el rebut de les 
escombraries per fer ús de la deixalleria. Els 
descomptes per aquest concepte s’apliquen 
d’ofici i poden arribar al 25 %. N’hi haurà 
també per a 11 famílies que fan compostatge 
casolà i per a una més que no haurà de pagar 
la taxa pel volum d’ingressos. Aquestes 
dues darreres bonificacions sí que s’han de 
sol·licitar, i cal fer-ho abans del 31 de març a 
l’Organisme de Gestió Tributària.

Emotiu adeu a Ramon 
Terradas i Casals
El passat 4 de gener ens va deixar, als 95 
anys, en Ramon Terradas i Casals, el que 
havia estat regidor del consistori a la dècada 
dels 60 del segle passat. Era la tercera 
generació d’una família de ferrers i ferradors 
i conferia un sentit artístic a les seves obres 
de ferro forjat. Moltes torres i masies del 
municipi llueixen mostres del seu art. Va 
col·laborar amb algunes entitats, com els 
Amics dels Pessebres i l’Associació de Gent 
Gran Els Xurravins.

Desarticulada una 
banda juvenil que 
robava en escoles

El passat 27 de març, la Policia Local 
de Sant Vicenç de Montalt va localitzar 
quatre joves que havien entrat a robar 
en una escola i en va poder detenir un, 
que era menor d’edat. Aquesta actuació 
va facilitar la detenció per part dels 
Mossos d’Esquadra de 12 persones més 
al mes de desembre per haver comès, 
suposadament, 14 robatoris en escoles 
de Mataró i les seves rodalies i haver-ne 
sostret material informàtic valorat en 
més de 100.000 euros.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Un dels principals projectes 
municipals per a aquest 
2022 és la millora i reparació 
d’una vintena de carrers 
de la nostra població. Amb 
l’inici de l’any es posaven en 
marxa una sèrie d’actuacions, 
centrades principalment en 
la pavimentació, a les quals 
destinem una inversió de 
257.000 €. Es tracta d’una 
proposta d’abast, que s’estén 
per bona part del municipi i que 
ve a donar resposta a millores 
llargament esperades, com les 
que es duran a terme al carrer 
Sant Jordi o a la carretera de Sant 
Vicenç.

Aquest és un treball que ha 
de suposar un impuls a molts 
aspectes del nostre dia a dia: 
d’una banda, significa una 
millora estètica dels nostres 
espais públics, però també ens 
ajuda a avançar en la seguretat 
d’aquests i a facilitar-hi la 
mobilitat de persones i vehicles.

No podem oblidar tampoc 
que els nostres carrers i places 
són molt més que els espais que 
ens porten d’un lloc a un altre; 
la nostra via pública és l’espai 
que és de tots i de totes, l’espai 
que compartim i en el qual ens 
trobem els veïns i les veïnes. 
Tenir-ne cura i respectar-lo és 
també una manera de contribuir 
a estrènyer llaços i a fomentar 
quelcom tan important per al 
nostre municipi com és la vida 
ciutadana.

l Impulsem la via 
pública

Aquest 2022 es duran a terme algu-
nes obres llargament reivindicades 
pels veïns i les veïnes, i això suposarà 
una inversió total de més de 257.000 
euros en la millora de la via pública. 
El dia 12 de gener es van iniciar els 
treballs de reparació i pavimentació 
d’una vintena de carrers del municipi 
amb la voluntat de millorar-hi diver-
sos trams de calçada que estan molt 
malmesos pel pas del temps o per la 
força de les arrels dels arbres, amb el 
perill que això pot suposar per als ve-
hicles que hi circulen.

Les actuacions pretenen millorar la 
seguretat i la mobilitat als carrers Ba-
lís, Salvador Espriu i Terral; a la carre-
tera de Sant Vicenç; a l’avinguda Gau-
dí; als carrers Palmeres, Ferrera Sud i 
Avets; al passeig Marquès Casa Riera; 
als carrers de la Pau, Gessamins, Mi-
lans del Bosch, Ginesta i Sol Naixent; 
al Camí Antic del Cementiri i al Camí 
del Cementiri; al Turó del Balís; al pas-
seig dels Pins; al carrer Rocà; a l’avin-
guda Montaltmar; als carrers Super-
maresme Golf, Mn. Cinto Verdaguer i 
de Dalt, i al camí del Padró. Les obres 
tenen un cost de 90.629 euros (IVA 

L’Ajuntament inverteix més de 257.000 euros a 
mantenir en bones condicions una vintena de 
carrers del municipi

Actuacions per a millorar 
la seguretat i la mobilitat 
a la via pública

El consistori
té previst

destinar una partida
del pressupost cada

any a mantenir
els carrers en

bon estat

inclòs). La voluntat del consistori és 
destinar cada any una partida del 
Pressupost a mantenir els carrers en 
les millors condicions possibles.

D’altra banda, al carrer Sant Jordi 
es destinaran 35.997,50 euros (IVA in-
clòs) a substituir un tram de la xarxa 
de clavegueram, pavimentar la plata-
forma i corregir la maniobra de gir en 
la connexió amb el carrer del Drac. 

A la carretera de Sant Vicenç s’ac-
tuarà en el tram comprès entre les 
cruïlles dels carrers de les Feixes i de 
la Puntaire, on es renovarà el pavi-
ment de la vorera, i en la intersecció 
amb els carrers de les Puntes i de la 
Puntaire, i s’hi ampliarà l’enllume-
nat públic. Aquestes obres tindran 
un cost de 131.182,82 € (IVA inclòs) 
i s’allargaran aproximadament tres 
mesos.
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Aposta per una 
escola segura  
L’alumnat de sisè de primària de l’Es-
cola Sant Jordi treballa en el projecte 
«Sans i estalvis». Els nens i les nenes 
han revisat el centre per detectar-hi 
possibles perills, tant dins com fora 
de l’edifici, i han elaborat un dossier 
tècnic que han presentat a l’alcalde i a 
una part de l’equip de govern. Des de 
l’Ajuntament s’estudiarà la manera de 
donar resposta a les seves peticions.

El dia 15 de 
desembre, al centre 

cívic, un grup format
per 9 alumnes va

presentar el projecte
a l’equip de

govern 

Activitats per a 
fomentar hàbits 
saludables als 
centres educatius
La Diputació de Barcelona assumeix 
un cost de 5.632,68 euros per oferir 
a les escoles i a l’Institut un total de 
24 activitats en l’àmbit de l’educació 
per a la salut. A aquestes s’afegiran 
una acció sobre la funció educativa 
de les famílies i una altra sobre l’apre-
nentatge competencial a l’entorn de 
l’escola.

La Regidoria d’Igualtat va dur a ter-
me, el dia 25 de novembre, una 
campanya de sensibilització que 
tenia l’objectiu de conscienciar i re-
flexionar sobre la violència envers 
les dones. Amb el lema «Aturem la 
violència masclista», un total de 280 
persones d’edats diverses —193 do-
nes i 87 homes— van respondre la 
pregunta: «Com es pot eliminar la 
violència envers les dones?»

Les persones enquestades van res-
pondre majoritàriament que la millor 
eina per a acabar amb aquesta xacra 

L’educació com a eina bàsica 
per a prevenir actituds 
masclistes

social és l’educació, primer des de la 
família i després des de l’escola; con-
tinuar fent campanyes de sensibilit-
zació des de les administracions va 
ser la tercera resposta més votada.

Tenint en compte aquests resul-
tats, l’Ajuntament s’ha compromès 
a iniciar durant aquest 2022 accions 
dirigides a les famílies i als centres 
educatius i encaminades a conscien-
ciar-los, formar-los i dotar-los de les 
eines necessàries per a garantir una 
coeducació basada en la igualtat 
d’oportunitats entre tots els infants.

Unes 280 persones participen en una campanya amb motiu 
del Dia contra la Violència envers les Dones
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Una desena d’alumnes participen en noves sessions 
formatives per a potenciar l’empoderament del talent femení

El 10 de gener es va reprendre el pro-
jecte «Dones en marxa: empoderem 
el talent femení». En aquesta segona 
fase, la desena d’alumnes que for-
men el grup participaran en accions 
formatives a càrrec de la Consultoria 

Constructiva per a millorar l’autoco-
neixement, la identificació de com-
petències i els seus objectius finals. 
Paral·lelament, s’organitzarà un parell 
de sessions amb Coop Maresme com 
a introducció al món del cooperati-
visme i a les iniciatives d’economia 
social i solidària.

El programa, que finalitzarà el 14 de 
març, fa una crida al canvi i a l’acció, al 
treball en equip compromès i proac-
tiu perquè les persones desocupades 
o en una situació laboral precària des-
cobreixin les habilitats de què dispo-
sen per a trobar feina i/o desenvolu-
par el seu projecte empresarial.

Arrenca la 
segona fase del 
projecte «Dones 
en marxa»

Correus garanteix 
la distribució 
diària a la zona 
del Golf
Després de més de 10 anys de recla-
macions, les gestions de l’alcalde de 
Sant Vicenç, Víctor Llasera, i del regi-
dor Cristian Garralaga han aconse-
guit el compromís de Correus de ga-
rantir la distribució diària al veïnat de 
la zona del Golf. A principis del 2021 
es van reprendre les reunions amb 
l’empresa, que es negava a realitzar 
el servei i només oferia la possibilitat 
d’instal·lar bústies concentrades en 
els nuclis afectats. Des del consistori 
es va insistir que la població havia in-

S’aconsegueix que el servei 
postal a domicili arribi als 
nuclis del Regadiu Nord i Sud

El cicle Forma’t respon als interessos 
formatius de la ciutadania
La Regidoria de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació posa a disposició dels 
veïns i les veïnes una enquesta per a 
conèixer-ne els interessos formatius. 
Els resultats es tindran en compte a 
l’hora de preparar l’edició 2022 del 
cicle Forma’t, organitzat pels ajun-
taments de Sant Vicenç de Montalt, 
Sant Andreu de Llavaneres i Caldes 
d’Estrac.

Des del
dia 1 de febrer,

els nuclis del Regadiu 
Nord i Sud reben

els enviaments
postals als seus 

domicilis

crementat en els darrers anys i es va 
exigir un nou estudi dimensionat del 
municipi. L’òrgan regulador de Cor-
reus ha donat la raó a l’Ajuntament i, 
des del dia 1 de febrer, els veïns i les 
veïnes del Camí del Mig, dels carrers 
de Can Patoi, del Mirador, del Forn, 

de les Fonts i de Xamoles, de l’avin-
guda del Regadiu, del passatge del 
Mig, dels carrers Vinyes d’en Mandri, 
de la Castellana, Fontanilles, Tussol 
i Transformador ja reben els envia-
ments postals i la paqueteria als seus 
domicilis.

Accés a 
l’enquesta

El dia 15 de 
desembre, al centre 

cívic, un grup format
per 9 alumnes va

presentar el projecte
a l’equip de

govern 
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Els veïns i les veïnes de la zona del Golf, final-
ment, podran gaudir d’un servei tan essencial 
com el de rebre la correspondència a casa, i 
serà a partir de l’1 de febrer d’enguany. Feia 
molts anys que ho reivindicaven sense èxit, 
fet que els obligava a haver-se de desplaçar 
personalment a l’oficina de Correus, amb els 
inconvenients i les incomoditats que això 
comporta, com el tema de l’aparcament i els 
horaris de l’oficina, oberta només els matins 
d’entre setmana.

Aquest va ser un dels assumptes que vam 
prioritzar, i durant l’any 2021 l’alcalde, Víctor 
Llasera, va mantenir diverses reunions amb 
Correus per tal de resoldre l’esmentada i insòli-
ta situació al nostre municipi, més tenint en 
compte el gran nombre de residents a la zona.

Coses de la perseverància i del saber fer, l’òr-
gan regulador de Correus ha acabat donant la 
raó a l’Ajuntament, i el veïnat de la zona hi serà 
el gran beneficiat. Ens agrada començar així 
l’any, amb bones notícies, que potser passaran 
desapercebudes per a molta gent però segur 
que milloraran, encara que sigui una mica, la 
qualitat de vida de moltes persones que veien 
com passaven els anys i els seus problemes 
quedaven en l’oblit.

Seguim!

Després de 10 anys i tres alcaldes —Miquel A. 
Martínez, Javier Sandoval i Víctor Llasera—, 
podem dir que els esforços polítics i tècnics de 
tants anys han revertit satisfactòriament en les 
negatives rotundes i reiterades dels respon-
sables de Correus a donar el servei de correu 
ordinari a la zona del Golf. Desconeixem el 
perquè de tantes negatives durant tants anys 
a donar un servei tan necessari als veïns, però 
això ja queda enrere i en un pla que ja no és 
l’actual, i ara podem celebrar que aquest ser-
vei sigui una realitat a partir del mes de febrer.

Arranquem, doncs, el 2022 amb il·lusió i 
amb molts projectes que ja estaven previs-
tos per a aquests quatre anys i que es van 
començar a liderar i a treballar a nivell tècnic 
en el 2019-2020 però que, malauradament, 
es van haver d’aturar per la irrupció de la CO-
VID-19. Ara, sembla ser que es podran tirar en-
davant, en la seva majoria, en l’any i mig que 
queda. Així ho esperem, per a poder complir 
promeses de millora tan necessàries per al 
nostre municipi. Agraïm l’esforç dels i de les 
tècniques de l’Ajuntament que han treballat 
aquests projectes perquè siguin una realitat i 
esperem la voluntat de l’actual govern per a 
executar-los.

Per tal d’adequar-la a la sentència del Tribunal 
Constitucional, s’ha tractat novament l’Orde-
nança per a l’adaptació del redactat de l’im-
post sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana, més conegut com a 
«impost de la plusvàlua».

Volem informar que hi hem votat en contra 
perquè es manté l’apujada al 26 % del tipus de 
gravamen, que fins ara estava a l’11 %. Estem 
en contra d’aquesta apujada tan brutal, ja que 
aquest impost es nodreix fonamentalment de 
situacions de venda per herència o canvi d’ha-
bitatge. Considero que és un dels impostos 
més injustos. En aquests temps de dificultats 
per a tothom, penso que el que hauríem de fer 
és que la càrrega d’aquest impost no sigui més 
gran; almenys, en les situacions citades.

Ja sabem que és una de les fonts d’ingrés 
més importants dels ajuntaments, però tam-
bé és cert que ja feia anys que se sabia que 
s’estava fent malament. L’any 2017 els experts 
van indicar l’existència d’una situació de do-
ble, o triple, imposició sobre la transmissió 
d’immobles.

Des de Cs defensem que es suprimeixi la 
plusvàlua i que part de l’IRPF o de l’impost de 
societats que es cobra en aquestes transac-
cions vagi als ajuntaments, per tal de compen-
sar-ne els ingressos.

Els pressupostos d’enguany s’han endarrerit i 
això no és una bona notícia. Recordem, però, 
els canvis recents pel que fa al càlcul de les 
plusvàlues, que han reduït de manera signifi-
cativa la previsió d’ingressos per aquest con-
cepte. Suggerir que això passa «per culpa del 
govern» és impropi de qualsevol partit que 
aspiri a governar. Si en comptes de pedagogia 
fem demagògia, la desafecció respecte de la 
política pot arribar a extrems alarmants. No 
podem tractar la ciutadania com si fos incapaç 
de raonar i d’entendre, amb missatges tram-
posos, sense dades ni matisos. I si ho adobem 
amb l’argument fàcil que «abans ho fèiem mi-
llor» i l’anem aplicant a tota mena de temes 
sensibles, ja tenim els ingredients d’un arte-
facte polític de conseqüències imprevisibles. A 
banda d’aquesta qüestió, tenim els indicadors 
més alts d’ençà que va començar la pandèmia; 
això sí, amb afectacions més lleus, com corres-
pon a la variant actual. Això ens ha permès fer 
alguns actes de la Festa Major,  amb les mesu-
res de seguretat corresponents. No són ben bé 
com voldríem, però cal conviure amb aquesta 
situació. Mentrestant, us animem a seguir amb 
les mesures bàsiques: per més que cansin, han 
demostrat la seva eficàcia.

Malauradament, la COVID-19 no vol marxar. 
Ho hem palpat durant la recent Festa Major, en 
què es van anul·lar els concerts de l’Orquestra 
Selvatana perquè tots els seus cantants esta-
ven de baixa, i també en els actes que ja no es 
van programar, com la tradicional escudellada 
o la Nit Jove del divendres. Ens agradaria pro-
gramar les festes del 2022, com el Carnestol-
tes, sense limitacions, però de moment hem 
de ser prudents i limitar les activitats a l’aire 
lliure, on és més difícil el contagi. Esperem que 
gaudiu dels actes que programarem amb to-
tes les mesures de prevenció possibles.

Una de les novetats d’aquest any, que 
ha tingut molt bona acceptació, ha sigut el 
Mercat d’Olis i Vins. La idea de dinamitzar el 
mercat setmanal del dissabte ens va portar a 
un primer mercat per al dissabte de la Festa 
Major, per a continuar properament amb al-
tres propostes per als dissabtes de mercat. Un 
altre tema pendent que esperem tirar enda-
vant aquest any és la licitació de les parades 
que s’han anat donant de baixa des que es 
va iniciar el mercat del dissabte a l’avinguda 
Toni Sors, fa 12 anys. Moltes més parades, i 
amb productes que actualment no tenim, ben 
segur que animaran a visitar el mercat més 
sovint.

La tribuna 
política de 

Sant Vicenç 
de Montalt

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es 
fa responsable de les informacions i opinions 

que siguin emeses per les diferents forces amb 
representació municipal a l’espai «La tribuna 

política de Sant Vicenç de Montalt».

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN 

AQUESTA SECCIÓ.
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LA NOSTRA llengua no es toca!

Aviat serà el moment de fer balanç de quatre 
anys de legislatura. Haurem de valorar si el 
nostre posicionament polític ha estat un ins-
trument útil per a millorar Sant Vicenç i millo-
rar el nostre consistori.

Veurem que algunes de les decisions que 
hem pres han estat ben rebudes, i altres no 
tant. És inevitable. Les mirades amb què ob-
servem el que ens envolta són polièdriques, i 
responen a nombrosos factors: els posiciona-
ments ideològics, els interessos personals, de 
partit, de col·lectiu… fan de la gestió munici-
pal un escenari ric i viu que modela l’activitat 
política.

Però més enllà de com són rebudes les de-
cisions, es fa necessari valorar si aquestes deci-
sions han estat o no encertades des d’un pris-
ma col·lectiu. El bé comú es configura com la 
clau sobre la qual gira tota l’activitat municipal.

I és aquesta l’anàlisi que hem de fer com a 
vilatans; una anàlisi complexa, ja que hem de 
ser capaços de filtrar el soroll que els rumors, 
les xarxes socials o els mitjans provoquen, co-
brint la realitat amb un vel electoralista difícil 
de distingir.

Us animem a escoltar i observar amb una 
mirada crítica. Potser entre tots i totes acabem 
aixecant el vel que amaga la nostra realitat.

La salut mental amb una visió 
de 360 graus
La Regidoria de Sanitat i Salut Pública vol donar 
a conèixer el projecte SOM Salut Mental 360, una 
iniciativa impulsada per l’Orde Hospitalari de Sant 
Joan de Déu. És una plataforma digital que, a partir 
d’una mirada inclusiva en 360 graus, vol integrar 
tant els professionals dels sectors sanitari, social i 
educatiu com ciutadans, familiars i entitats. L’objectiu 
és compartir experiències per a dotar la ciutadania de 
més serveis i recursos en l’àmbit de la salut mental. 
Podeu consultar la plataforma a som360.org/es.

Obert el termini per a participar en 
els XVI Jocs Florals 
Fins al 31 de març es poden presentar els treballs dels 
XVI Jocs Florals; es pot fer de manera presencial a la 
biblioteca o bé a través del correu electrònic a l’adreça 
b.st.vicensm@dicat.cat. Hi haurà sis categories, segons 
l’edat, en cadascuna de les modalitats de prosa i poesia. 
En aquesta edició es premiaran també el rodolí més fi 
creat per infants fins als 7 anys, els millors microrelats, 
els relats breus per a persones amb diversitat funcional 
i la participació a les escoles i a l’institut. Les bases es 
poden consultar al web municipal. 

Sant Vicenç viu Nadal 
amb més d’una dotzena 
d’activitats 
La Cavalcada de Reis va posar el punt final a la 
celebració de les festes nadalenques, per les quals es 
van programar més d’una dotzena d’activitats amb 
totes les mesures de prevenció de contagis per a 
garantir que fossin segures. Van tenir-hi una molt bona 
acceptació el tió, la pista de gel, el campament reial, el 
teatre musical i la Fira de Nadal. Va ser també un èxit 
el pessebre vivent, que va comptar amb la implicació 
de molts veïns i veïnes. Des del consistori es vol agrair 
el suport de les associacions, de la parròquia i del teixit 
comercial del poble.

Es programen visites guiades a 
la torre de Can Valls
El diumenge 27 de febrer es podrà visitar la torre de 
guaita ubicada al parc dels Germans Gabrielistes, 
coneguda com a «torre de Can Valls». El preu de l’activitat 
serà de 2 euros. Caldrà reservar hora i fer el pagament a 
través del web municipal del 18 al 24 de febrer. Es tracta 
d’una torre de defensa contra els corsaris del Mediterrani 
i és l’últim vestigi de l’antiga masia, ja desapareguda, que 
havia acollit la casa convent dels Germans Gabrielistes. 
L’any 2019 s’hi van dur a terme unes obres de restauració 
per a fer-la accessible i convertir-la en un mirador.



     Fem una

correcta gestió
  dels residus!

LA DEIXALLERIA 
MANCOMUNADA 
DE LES 3 VILES
. Carrer de la Indústria, núm. 36
Polígon industrial de Sant Andreu de 
Llavaneres

TELÈFON: 93 792 84 74

HORARI: . De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 
a 19 h. Diumenges, de 9 a 14 h

Hi podeu portar tots aquells residus que no 
poden ser dipositats a les àrees de contenidors: 
mobles, bateries, olis de cuina, pintures, 
càpsules de cafè... 

. Al carrer Montseny. A la riera del Gorg

Hi podeu portar petits residus especials d’ús 
domèstic, com CD i DVD, 
cartutxos de tinta, aparells 
elèctrics i electrònics 
petits, piles, bateries i 
bombetes de LED i de 
baix consum.

HORARI: . Dijous, de 10 a 13.30 h, al parc del Terral. Dijous, de 16 a 19 h, a l’aparcament del camp 
de futbol. Dissabtes, de 10 a 13.30 h, a Can Boada
 Els dies festius no hi ha servei.

Hi podeu portar material informàtic, 
pintures i dissolvents, bombetes
i fluorescents, petits 
electrodomèstics, olis vegetals, 
piles, bateries, medicaments, 
radiografies, roba i «petits 
voluminosos».

HORARI: 
S’ofereix els 
dilluns, dimecres 
i divendres.

TELÈFON PER 
A SOL·LICITAR 
EL SERVEI:
93 791 05 11

Recollida de mobles vells i altres 
voluminosos: gratuïta
Recollida d’electrodomèstics i restes 
de jardineria: taxa mínima de 
10 euros

LES MINIDEIXALLERIES

LA DEIXALLERIA MÒBIL  

SERVEI DE RECOLLIDA 
DE MOBLES VELLS, 
ELECTRODOMÈSTICS I 
RESTES DE JARDINERIA


