CARTA A LES CANDIDATURES I PARTITS POLÍTICS DAVANT LES PROPERES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A 2O21

“ENQUESTA SOBRE OPINIONS, MESURES I ALTERNATIVES PER GARANTIR ELS
DRETS SOCIALS I LABORALS”
Introducció
Les eleccions a la Generalitat de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 ofereixen
un moment singular per al debat ciutadà sobre els programes i objectius de les potencials
candidatures en competició. L'Aliança de Marees i Moviments socials, on participen una
pluralitat d'organitzacions socials, no volem limitar-nos al paper de mers espectadors. Volem
participar en aquest debat, estimular-lo o provocar-lo.
Amb la pandèmia del Covid-19 s'han posat en evidència greus dèficits en els recursos per
garantir la salut pública, afebliment de l'atenció primària, retards en la vacunació i també s'ha
produït una gravíssima tragèdia en les residències, amb milers de morts que s'haguessin evitat
amb altres polítiques socials que atenguin amb dignitat a les persones residents i no com a
mercaderies, etc. Hi ha un ampli consens que els efectes de la pandèmia afectaran
negativament a amplis sectors de la ciutadania, sigui amb la pèrdua de l'ocupació o de les
expectatives de treball, i que agreujarà els nivells de pobresa en la nostra societat amb
conseqüències de tot tipus: desnonaments, talls de subministraments bàsics, exclusió social, etc.
El debat sobre les alternatives i accions per garantir els drets socials en salut, educació i
protecció social, la plena ocupació amb dignitat, etc., continua sent fonamental.
És per això que enviem la present enquesta sobre les principals reivindicacions de les
entitats socials que conformen l'Aliança de Marees i Moviments Socials a les formacions
polítiques, coalicions i candidatures ciutadanes amb representació al Parlament, així com a les
formacions sense representació parlamentària que han anunciat concórrer a aquestes eleccions.
Un cop hàgim rebut les respostes a l'enquesta publicarem els seus resultats per a
coneixement de la ciutadania.
En aquells àmbits que el seu nivell competencial els impedeix assumir la gestió directa
sobre les reivindicacions que presentem, els proposem, si estan d'acord amb el seu contingut,
incorporar-les als seus respectius programes amb el compromís de defensar-les i elevar-les al
Govern de Espanya o al Congrés de Diputats que tenen aquestes competències.
Moltes gràcies per endavant
Barcelona 26 gener 2021
Aliança de Marees i Moviments Socials

ENQUESTA
1.- DEFENSA DE LA SALUT PUBLICA (aportació de Marea Blanca)
1.1.- "Col·laboració-pública-privada
Possiblement vostès han vist o escoltat que per a nosaltres aquest mecanisme no és una veritable
"col·laboració" sinó una "parasitació" dels recursos públics cap a interessos privats. Davant l'ofensiva
d'aquesta "fórmula" que entenem com una privatització en plena crisi pandèmica, els proposem (i
nosaltres lluitarem) per
a) BLINDAR els serveis públics existents i
b) REVERTIR a Públic tot allò que ha estat externalitzat.
PREGUNTA: Tenen vostès alguna coincidència i, sobretot, alguna intenció d'intervenir políticament des
de la Generalitat en aquesta direcció "desprivatitzadora"?
RESPOSTA:
1.2.- Atenció Primària
Sembla que tothom pondera i reconeix la importància cabdal de l'Atenció Primària en el funcionament
desitjable del Sistema de Salut Públic en forma determinant. No obstant això, la veritat és que l'AP es
troba en perill imminent de fallida, exhausta, amb un infrafinançament escandalós (+/- 15% del global
de sanitat)
PREGUNTES: Es comprometen vostès a incrementar aquesta inversió al 25% per l’Atenció Primària tal
com recomana la OMS? I, estan vostès disposats a fer contractacions massives, dignes i estables per a
aquests equips assistencials, i per poder realitzar les tasques que corresponen al seu caràcter primarista
i comunitari?
RESPOSTES:
1.3.- Incorporació de la ciutadania organitzada
És habitual llegir i veure com des dels governs es fan "Plans i Estratègies", de forma repetitiva, teòrica i
que gairebé mai es desenvolupen. Hi figuren sobre el paper formes de "participació social".
Desafortunadament en la pràctica la ciutadania organitzada i empoderada, que és clau i titular del
Sistema, queda relegada a un paper d'espectador o decoratiu.
PREGUNTA: ¿Es comprometen vostès a un desplegament participatiu que incorpori a la ciutadania i a les
seves expressions/organitzacions de base ciutadana a l'hora de marcar objectius i "co-decidir" les
planificacions i els controls?
RESPOSTA:
2.- DEFENSA DE LA GENT GRAN I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
2.1.- PREGUNTES de Coordinadora Residències 5+1
La pandèmia ha tret a la llum la situació límit en que es trobaven les residències, amb mancances
endèmiques que fins ara cap govern ha tingut la voluntat de resoldre. Per tot això, demanem al partits
polítics un posicionament clar respecte de les següents mesures; si estan d’acord i què pensen fer per
implementar-les:
2.1.1.- Revertir la privatització de la gestió de les residències. Pla per a la construcció urgent de
residències públiques, per garantir l'accés a totes les persones que les necessiten.

RESPOSTA:
2.1.2.- Modificació de la Cartera de Serveis de 2010. Una ràtio mínima d'un gericultor per a cada quatre
persones. Disposar de servei mèdic i d’infermeria les 24 hores. Augment de les hores del personal
tècnic.
RESPOSTA:
2.1.3.- Equipament mèdic. Dotar a les residències d'un equipament mínim indispensable.
RESPOSTA:
2.1.4.- Supressió definitiva i immediata dels EAR, a càrrec de MUTUAM i altres empreses. Traspàs a
l'Atenció Primària dels fons fins ara destinats als EAR, i millora substancial del seu finançament.
Ampliació de la dotació de personal, metges de geriatria i personal d’infermeria.
RESPOSTA:
2.1.5.- Inspeccions i controls de la qualitat dels serveis REALS i SENSE PREAVÍS. Garantir una inversió
suficient en el manteniment de les infraestructures.
RESPOSTA:
2.1.6.- Modificació del règim sancionador. Els casos de maltractament han de tenir la consideració de
molt greus i comportar la retirada de la gestió o el tancament de la residencia quan sigui privada.
RESPOSTA:
2.1.7.- Residències de referència o buffers. REBUTGEM l’actuació de la Conselleria de Salut de traslladar
persones d’una residència a una altra, ja que posar oxigen en aquests centres sense personal sanitari les
24 hores per atendre els malalts ni cap altre equipament mèdic NO RESOL RES, introdueix el virus en la
residència receptora i posa en perill els seus usuaris i treballadors/es. Demanem posicionament en
contra d’aquesta mesura i compromís de la seva anul·lació
RESPOSTA:
2.1.8.- Visites i sortides dels residents. Cal garantir la llibertat de moviments, d’interacció social i els
drets de ciutadania de manera integral, igual que es garanteixen per a la resta de la població. Per això
s’ha de prioritzar l’aplicació de recursos per fer-los possible abans que els confinaments i els aïllaments.
RESPOSTA:
2.2.- PREGUNTES de Afectats BB Serveis:
2.2.1.- Què va a fer la seva candidatura per exigir que els directius imputats de BB Serveis Ismael Soriano
i Diego Parra siguin inhabilitats per treballar amb persones dependents, els tanquin les residències i
s'exigeixi el seu ingrés a la presó atès que segueixen delinquint? Quina és la posició de la seva
candidatura davant l'estafa de la "Organització Criminal" BB Serveis, la major estafa de la dependència
d'Espanya?, què van a fer per lluitar contra ella i perquè es faci justícia?
RESPOSTA:

2.2.2.- Què va a fer la seva candidatura per exigir responsabilitats polítiques i judicials als responsables
d’Afers Socials i Salut pel més que evident desastre ocorregut en les residències amb el resultat de
milers de morts?
RESPOSTA:
2.2.3.- Què va a fer el seu partit 0 candidatura per exigir que les residències deixin de ser un negoci a
costa d'una necessitat de les persones dependents i segueixin sent "maltractats" d'aquesta manera?
RESPOSTA:

3.- ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (aportació de Plataforma SAD)
3.1.- El Servei d'Atenció Domiciliària, a gairebé tot el territori estatal, es troba en mans privades que
només busquen el major benefici econòmic.
PREGUNTES: Quin motiu hi ha perquè la gestió d'aquests serveis no pugui ser publica? Què opinen de
que l'hora de l'usuari a l'empresari sigui pagada a 20 € amb diners públics i el treballador/a només
percebi 7 €? No creuen que és totalment injust?
RESPOSTES:

4.- DEFENSA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA (aportació de Assemblea Groga)
PREGUNTES:
4.1.- Esteu disposats a treure el concert educatiu a aquells centres que segreguen per sexe (Opus Dei) tal
i com marca la nova Llei LOMLOE?
Esteu d’acord en que s’han de suprimir progressivament els concerts educatius, oferint la possibilitat als
centres concertats de passar a ser públics, per tal d’arribar a una xarxa única de gestió pública, com a la
majoria de països de la UE? Què penseu fer al respecte?
RESPOSTES:
4.2.- Quin percentatge del PIB de Catalunya destinareu a educació? En quant temps revertireu les
retallades fetes a l’anterior crisi?
RESPOSTES:
4.3.- Derogareu el Decret de Direccions i el Decret de Plantilles, per tal retornar la democràcia en els
centres i que el professorat obtingui la seva plaça de manera objectiva i no “a dit” de la direcció?
RESPOSTA:
4.4.- Quines propostes teniu per disminuir la segregació escolar, que és avui dia una de les més altes de
tota la Unió europea?
RESPOSTA:

5.- MESURES PER CREAR PLENA OCUPACIÓ DIGNE I DISTRIBUIR LA RIQUESA I EL TREBALL (aportació de
Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya)
5.1.- Avançar cap a la setmana laboral de 30 hores sense reducció de salari i per la plena ocupació
Els increments de productivitat i beneficis en les empreses, acumulats des de fa decennis, no s'han
traduït en una reducció significativa del temps de treball, que hagués reduït la desocupació .
PREGUNTES: En l'àmbit de l'administració pública de la Generalitat, de les seves empreses i
contractacions, promouran o donaran suport a les decisions pertinents per reduir la setmana laboral a
30 hores sense disminució de salari? Emprendran les mesures necessàries per prohibir i penalitzar l'abús
en la contractació temporal i a temps parcial, reconeixent la seva contractació indefinida i a temps
complet? Reforçaran les actuacions per prohibir i penalitzar l'abús empresarial d'hores extres il·legals i
no abonades?
RESPOSTES:
5.2.- Facilitar la mobilitat en el transport públic dels treballadors/es en precarietat laboral
L'increment de la precarietat i la pobresa laboral, amb contractes a temps parcial, o temporals de curta
durada, i amb baixos salaris, dificulta o encareix en termes relatius, l'ús del transport públic a aquest
important col·lectiu.
PREGUNTA: Donaran suport a l'extensió de la targeta bonificada de transport de les persones sense
ocupació, als treballadors/es precaris, a temps parcial o temporals de curta durada, quan els ingressos
salarials mensuals siguin inferior al salari mínim, tal com reivindica la Coordinadora d'Assemblees de
treballadors/es en atur de Catalunya?
RESPOSTA:
5.3.- Recuperar els drets laborals i una ocupació digna i estable
L'atur estructural a Catalunya i Espanya és un dels més alts de la Unió Europea, ha estat el resultat d'un
model productiu que ha provocat la desindustrialització i les deslocalitzacions, així com una sèrie de
reformes laborals, especialment la contrareforma de 2012, que han eliminat els drets laborals,
incrementant la precarietat i empobrit als treballadors/es.
PREGUNTA: Promouran i donaran suport, en tots els àmbits, a les iniciatives per derogar la legislació
laboral regressiva i precaritzadora, especialment la reforma laboral de 2012, per tal d’avançar cap a una
plena ocupació estable i digne?
RESPOSTA:

6.- GARANTIES DELS SUBMINISTRAMENTS BÁSICS (aportació de Aliança contra la Pobresa Energètica)
6.1.- Aplicació de la Llei 24/2015 en la seva totalitat:
Necessitat imperant de la signatura dels convenis entre l'administració i les empreses subministradores
per a eixugar el deute de les famílies vulnerables.
Cal assenyalar la responsabilitat de les empreses privades que gestionen aquests serveis bàsics per a la
vida i posar línies vermelles en el seu lucre.
És necessària la condonació del deute i donar una segona oportunitat a les famílies.
PREGUNTA: ¿quines mesures prendran per enfrontar-se a les subministradores i sancionar els talls
il·legals que es produeixin a persones en situació de vulnerabilitat, així com denunciar i posar fi a
l'assetjament d'aquestes famílies afectades

RESPOSTA:

6.2.- Accés universal als subministraments en ocupacions en precari i aplicació de protocol de
Bombers
Cal que el govern impulsi un protocol per garantir l'accés universal a l'aigua i l'energia en els casos en
que no es pugui acreditar dret d'ús. Aquesta regularització evitaria a les famílies a decidir entre viure
sense electricitat en ple segle XXI o punxar el subministrament, amb els riscos associats per a elles o les
seves veïnes. El Decret de l'AMB 2018/184 i els diferents protocols d'aigua ja existents a Mataró, Blanes,
Maçanet de la Selva, Malgrat de Mar, Palafolls, Tàrrega, el Vendrell, etc. visibilitzen que és possible.
Cal, alhora, la implementació del protocol de detecció de casos de pobresa energètica a través del cos
de Bombers de la Generalitat, un mecanisme impulsat per l'APE i un col·lectiu de Bombers, acordat amb
els departaments d'Interior i Afers Socials, però que segueix guardat a un calaix des de 2017.
PREGUNTES: Quins passos i calendari es seguirà amb les principals subministradores d'aigua i energia
per garantir els subministraments en situació d'ocupació a tot el territori català? Com es reactivarà el
Protocol de Bombers i quines mesures garantiran que s'implementi?
RESPOSTES:

6.3.- Posar fi a l'actuació d'Endesa en els talls indiscriminats a barris de tot el territori.
390.000 persones de 29 municipis diferents podrien ser víctimes dels talls continus d’Endesa, una xifra
que representa el 5% de la població catalana.
Cal posar fre als abusos d'Endesa, auditar l'estat de les xarxes de distribució i aturar la criminalització de
la població afectada. En fer-ho, és necessària la màxima transparència i la col·laboració
d’administracions i la imprescindible participació de la societat civil per tal de buscar solucions per a la
problemàtica
PREGUNTES: quines mesures s'implementaran per frenar aquest abús d'Endesa? quines responsabilitats
se li exigiran? de quina manera es pretén prendre el control de les xarxes de distribució?
RESPOSTES:

7.- MESURES PER FER COMPLIR I MILLORAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
(aportació de la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania)
7.1.- Pel ple i efectiu compliment de el dret a la Renda Garantida de Ciutadania
La taxa de cobertura de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb les últimes
dades publicades a l'octubre de 2020 sobre la població de Catalunya en situació de privació material
severa, segons les dades d'IDESCAT del 2019, només arriba al 32% d'aquest col·lectiu, i un 9,36% sobre
la població en risc de pobresa a Catalunya. Les dades sobre la implementació de la RGC en el col·lectiu
de persones sense llar són denegats per l'administració de la Generalitat, davant la qual cosa s'ha
registrat un recurs davant la sala contenciosa administrativa de l'TSJC. Les conseqüències socials i
econòmiques de la pandèmia de l'covid-19 agreujaran més l'exclusió social, la qual cosa exigeix de
manera urgent la plena implementació del dret de les persones vulnerables a la Renda Garantida de
Ciutadania.
PREGUNTES: Davant les evidències estadístiques i empíriques de la pèssima gestió administrativa del
dret a la Renda Garantida de Ciutadania, estan d'acord en promoure una auditoria independent que
permeti extreure conclusions sobre aquesta gestió i poder corregir les males pràctiques? Estan d'acord

en obligar l'administració que gestiona la RGC a revisar totes les resolucions denegatòries de la prestació
(la gran majoria) en aplicació de la moció 24/XII, aprovada pel Parlament en la sessió de l'2018.11.22, i
de la moció 302-00181 / 12, punt 14, apartat a) de 6 de febrer de 2020?
RESPOSTES:

7.2.- Suficiència econòmica de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania
La quantia de la prestació de la RGC està vinculada a l'IRSC. Aquest indicador es troba congelat des del 1
de gener 2010 fins a finals de desembre de 2020. Les conseqüències de congelar l'IRSC no només
afecten la suficiència econòmica de la prestació de la RGC, sinó que també, al no estar actualitzat amb
l'IPC acumulat a Catalunya en aquest període, restringeixen l'accés a aquesta prestació a persones
vulnerables amb ingressos inferiors al llindar de l'IRSC .
PREGUNTA: Després de l'aprovació pel Parlament de la moció 302-00181/12 de 6 de febrer de 2020 que
va establir en el punt 14, apartat b) "Incorporar al Projecte de Pressupostos una actualització de
l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC ) que suposi, com a mínim, un increment igual al
de l'IPC de Catalunya durant tot el període en què no s'ha augmentat ", es comprometen, en defensa de
la justícia i suficiència econòmica de la RGC, a presentar i donar suport en els pròxims pressupostos de
la Generalitat una proposta o esmena que reculli el contingut d'aquesta moció?
RESPOSTA:
7.3.- Millorar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania
Durant el procés d'implementació de la llei de RGC en aquests anys, després d'advertir dificultats i
insuficiències en la pròpia llei, s'han promogut diverses esmenes per millorar-la, com ara la reducció del
temps de carència de sis mesos a dos mesos. Recentment es van registrar dues esmenes de lectura
única amb l'objectiu d'escurçar el termini de resolució de les sol·licituds de RGC i d'harmonitzar el
període d'empadronament amb la llei de l'Ingrés Mínim Vital, de la qual és subsidiària la RGC, però, per
problemes d'agenda després de finalitzar la legislatura, no va poder debatre’s ni votar-se en sessió
parlamentària.
PREGUNTES: Es comprometen a votar a favor d'aquestes esmenes de lectura única en les primeres
sessions del Parlament de Catalunya, un cop s'hagi constituït després de la celebració de les properes
eleccions? Donaran suport a noves esmenes que segueixin millorant la llei de la RGC?
RESPOSTES:

8.- DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS (aportació de Marea Pensionista-COESPE)
8.1.- Preguntes en l'àmbit de la Generalitat
A casa nostra s´han anat desenvolupant projectes on s´introduïen sistemes privats de pensions,
especialment des de la configuració del primer tripartit amb l’ex-president Pasqual Maragall. Aquests
sistemes privats eren d´obligada adscripció pels funcionaris del govern català.
8.1.1.- Estaríeu disposats a mantenir aquest Plans Privats de Pensions?
RESPOSTA:
8.1.2.- Valoraríeu positivament la possibilitat d´introduir beneficis fiscals des de Catalunya per potenciar
aquest Plans Privats d´Empresa?

RESPOSTA:
8.1.3.- El govern podria valorar positivament, des de la seva autonomia financera, donar suport als Plans
Privats de Pensions que grans entitats financeres a casa nostra mantenen des de fa temps?
RESPOSTA:
8.1.4.- El govern de la Generalitat mantindrà la unitat de la Caixa única de pensions o demanarà que les
pensions públiques tinguin un tractament únic i específic des de Catalunya.
RESPOSTA:
8.1.5.- A Catalunya la bretxa de pensions entre homes i dones representa una discriminació evident
davant el col·lectiu de dones. Arbitrarà mesures fiscals, des de l’autotomia financera, per compensar
aquesta diferencia?
RESPOSTA:

8.2.- PREGUNTES en el cas de tenir representació parlamentaria al Congrés dels Diputats:
8.2.1.- ¿Esteu d´acord amb la revaloració automàtica de les pensions utilitzant com indicador únic l’IPC?
RESPOSTA:
8.2.2.- Estaríeu d´acord en fer servir altres indicadors com apunta la resolució nº 2 del Pacte de Toledo
que impliquen una rebaixa de les pensions.
RESPOSTA:
8.2.3.- Estaríeu d´acord en donar suport a la introducció d´un nou model de Sistema de Pensions
Privades com el proposat por ministre Escrivá semblant a les ESPV basques?
RESPOSTA:

9.- SOBRE LA GESTIÓ I PRIORITATS DELS RECURSOS DEL FONS DE RECUPERACIÓ EUROPEU (aportació
de Aliança de Marees i Moviments Socials)
9.1.- Transparència i participació
Després de la publicació del Reial decret llei 36/2020 pel qual s'aproven mesures urgents per a la
modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, Transformació i
Resiliència, és a dir, sobre les normes per adjudicar aquests fons de la UE, s'ha suscitat una gran
inquietud i descontent a l'advertir que coincideix en gran part amb els principis bàsics que va fer al seu
dia la patronal, i no assegurar la justa participació dels governs autonòmics i municipals en la seva
gestió, així com obrir el debat públic perquè la participació de la societat civil sigui plena i transparent.
PREGUNTES: Defensaran que en la gestió dels fons de recuperació de la Unió Europea participin de
manera justa, en funció de criteris objectius i consensuats, la Generalitat de Catalunya i la resta de
comunitats autònomes, així com els ajuntaments? Promouran la informació i debat públic sobre la
gestió i ús d'aquests fons, així com la participació de les organitzacions i moviments socials sobre les
prioritats en la inversió pública i social dels fons?
RESPOSTES:

9.2.- Condicionalitat explicita o vinculada a recomanacions antisocials de les institucions de la UE
La utilització d'aquests fons per imposar als diversos estats de la UE, entre ells Espanya, mesures
regressives de caràcter antisocial i laboral, especialment contra el sistema de pensions públiques, i per
no derogar la reforma laboral de 2012, etc., sigui amb l'excusa de les recomanacions de les institucions
de la UE, o amb acords inconfessables, són un greu atemptat a la sobirania popular i democràtica, i
obriran un greu conflicte social.
PREGUNTA: Defensaran els drets socials i laborals, així com la sobirania democràtica i popular, rebutjant
radicalment aquestes condicions o recomanacions, com xantatges, per accedir als fons de recuperació
de la Unió Europea?
RESPOSTA:
9.3.- Prioritats de l'ús dels fons de recuperació de la UE
És motiu de gran preocupació l'interès de la banca privada, transnacionals i grans empreses privades per
apropiar-se d’aquests fons de recuperació en el seu propi benefici. Beneficis que després són transferits
als països on resideixen les seves seus principals. També causa inquietud les referències a la
col·laboració "pública-privada" que per regla general són les vies per transferir recursos públics a
negocis privats.
PREGUNTA: Defensaran, que les recomanacions del Consell Europeu per a l'assignació de fons de
recuperació en sanitat, educació, ocupació, transició ecològica, digitalització, investigació i innovació,
etc., serveixin per modificar l'actual model econòmic obsolet i desequilibrat, reindustrialitzant la
economia amb inversions de propietat i gestió pública i enfortint el caràcter públic en salut, educació,
transport i energia, així com per un parc públic d'habitatge, cap a la plena ocupació digna, i assegurant
els recursos per consolidar la cohesió i protecció social (pensions públiques, IMV i prestacions com la
RGC, etc.)?
RESPOSTA:

Preguem enviïn les respostes a les preguntes de l'enquesta, indicant el nom de la seva candidatura
i/o organització política així com correu electrònic de contacte, abans de el 2 de febrer de 2021 al
següent e-mail: alianza.mms@gmail.com
Per a qualsevol aclariment pot trucar al Tel: 661390670
Els saluda atentament
ALIANÇA DE MAREES I MOVIMENTS SOCIALS DE CATALUNYA
NOTA: Aquesta enquesta recull en els seus diversos apartats les preguntes dels següents moviments
socials: Marea Blanca, Coordinadora Residències 5+1, Afectats BB Serveis, Plataforma SAD, Assemblea
Groga, Aliança contra la Pobresa Energètica, Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de
Catalunya, Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania, Marea Pensionista de CatalunyaCOESPE

