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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES
DE PERAMÀS ESMANDIES ANY 2020
Activitats Veïnals, Tallers Veïnals, Xerrades, Monogràfics, Exposicions, Concerts, Espectacles,
Mostres, Debats...
“La formació de la ciutadania no ha de ser un privilegi sinó un dret de tots i de totes. Perquè el nivell de
coneixements i d’habilitats de cada persona és un indicador significatiu de la seva qualitat de vida.”
Objectius generals
1. Fomentar el compromís social i solidari entre els ciutadans.
2. Estimular la participació i el voluntariat mitjançant la gestió sociocultural.
3. Afavorir el desenvolupament personal mitjançant un oci creatiu i no consumista, cultural i amb sentit crític, informatiu i alhora
formatiu.

4. Facilitar una major implicació en els afers ciutadans fomentant el desenvolupament de la consciència de pertinença a la col·lectivitat i
d’interacció amb el territori.

5. Fer propostes que estimulin processos creatius i innovadors en els camps culturals, artístics, associatius.
6. Practicar la interacció entre grups, col·lectius, entitats i moviments ciutadans.
7. Promoure mitjançant accions concretes valors i hàbits cívics i con vivencials basats en el pluralisme.
8. Proporcionar aprenentatges i destreses útils per a la vida, pensant sobretot en el necessari temps lliure.
9. Crear un espai de trobada, diàleg i cooperació per tal que cada veí i veïna se senti partícip del barri i de la ciutat.
10. Fomentar i promoure la cultura, la llengua i la història catalana.
11. Arribar a persones més diverses en tots els aspectes i àmbits.
12. Consolidar l’oferta d’activitats formatives i de lleure per la gent del barri.
13. Mantenir o ampliar el nombre de persones inscrites en els tallers Veïnals.
14. Seguir establint llaços de cooperació amb altres entitats, col·lectius i organismes per tal de realitzar un autèntic treball en xarxa.
L’Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs Esmandies es una entitat de barri, d’interès social, sense afany de lucre,
constituïda des de l’any 1979, inscrita en el Registre municipal d’entitats amb el número 186 i al registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya amb el número 4144. L’associació de Veïns és una entitat activa, dinàmica, participativa,
pedagògica i transformadora amb mes de 40 anys d’història.
L’Associació de Veïns de Peramàs Esmandies impulsa una sèrie d’activitats socioculturals i festives, amb l’objectiu de
col·laborar en l’oferta Cultural i festiva de la ciutat; ajudar a vertebrar Mataró tot promocionant la cultura amb criteris de
compensació de la desigualtat d’oportunitats; Contribuir a donar a conèixer les diverses expressions i sensibilitats de
caire cultural.
La nostra economia es sustenta amb les aportacions dels socis a través de les quotes i els convenis amb l’Ajuntament.
Estem associats a la Federació de Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) i a la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC).
El nostre funcionament democràtic i assembleari ens garanteix una composició diversa, plural i una gestió transparent.
La nostra feina es vetllar perquè les administracions reconeguin i respectin els nostres drets individuals de ciutadans i els
nostres drets col·lectius com associacions.
Defensar- mitjançant la reivindicació, el diàleg, la negociació i el treball cooperatiu amb altres entitats, la millora de la
qualitat de vida i els interessos generals dels veïns i veïnes del barri com a destinataris i usuaris de les activitats i serveis
sanitaris, urbanístics, socials, econòmics, d’habitatge, culturals, esportius, de medi ambient, de viabilitat i transport
públic, de seguretat, etc..
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Com Associació de Veïns que som, ens preocupa i ens interessa aconseguir un barri i una ciutat millor, per això intentem
treballar per donar resposta a un seguit de problemes o preocupacions dels veïns que han sorgit al llarg d’aquest any al
barri.
Aquest any ha estat un any diferent, l’any COVID-19, un any amb poca relació, un any amb poques activitats, un any
amb pocs Tallers Veïnals, xerrades, concerts i espectacles, un any que no hem pogut realitzar la majoria dels actes
programats, que no s’han pogut fer Les Festes del Barri 2020, que no hem gaudit de la Festa Major de Mataró “ Les
Santes”, matinades, concert vermut, etc..
Amb tot això al damunt, hem intentat poder donar resposta a queixes de veïns i veïnes, desprès del confinament, hem
adequat el Casal a la normativa vigent del COVID-19, per poder mantenir el Casal obert tot el temps possible, hem
pogut realitzar poques activitats però s’ha donant cabuda a les reunions d’entitats que ens ho han demanat, s’ha intentat
mantenir informats als veïns i socis de diferents temes com son les noves normatives o restriccions de la Covid-19,
consells dels Mossos d’Esquadra, etc...
Carrer Cuyàs i Sampere– Aquest carrer es un carrer estret on no pot passar cap cotxe de bombers o ambulància, es
un carrer on hi viuen almenys dues persones amb mobilitat reduïda, les voreres son estretes, es dificultós el pas de
cotxets, es camí escolar per alumnes de l’escola Peramàs i l’escola Josep Montserrat.
Hem rebut queixes de diferents veïns del carrer, l’associació de veïns demana una solució a l’ajuntament, no podem tenir
un carrer amb aquestes condicions.
Desprès de parlar amb els tècnics de mobilitat, s’ha fet una reunió amb els veïns del carrer i varem acordar de que
aquest juliol els veïns del carrer recolliríen signatures demanant l’anul·lació de l’aparcament a una banda del carrer,
l’AVV ho va entrar per registre i aquest setembre s’ha senyalitzat la anul·lació d’aparcament de la banda dreta de
baixada. Ara els cotxes de bomber, ambulàncies, etc.. poden passar bé.
També sabem que no s’han acabat de solucionar tots els problemes del carrer, per això estem a l’espera d’una reunió
amb tècnics de l’Ajuntament.
Can Civit- Ronda O’Donnell. –El tema de la plaça de Can Civit encara està a l’espera de ser inaugurada ja que en el
seu dia va fer mal temps i no varem poder fer l’acte. També estem a l’espera del nom, degut a la mort del Pep Sivilla és
va proposar de posar el seu nom a la plaça i es va fer una recollida de signatures que es varen entrar per registre a
l’ajuntament i a la comissió del nomenclàtor. L’ajuntament encara no ha respost a la proposta de l’AVV i de molta gent
de Mataró.
Sabem que ja s’ha format la comissió del nomenclàtor però no hem rebut cap més informació.
Asfaltat de Carrers del Barri juliol 2020–Carrers Asfalts: Voltants plaça Catalunya, carrer Fradera i LLanes, carrer
Aribau, carrer Bialet Massé ( també s’ha adaptat la vorera), carrer Joaquim Capell, carrer Josep Montserrat i Cuadrada (
tram fins Camí del Mig) i encreuament ronda Prim amb Ronda de la República.
Sabem que hi ha carrers al barri que caldria asfaltar de nou, ja hem fet la demanda pertinent. Cada vegada que hi ha
reformes en els carres del barri l’AVV mira i revisa les voreres per si cal adaptar-les i informe als tècnics de l’ajuntament.
Places i carrers del Barri. – Amb les queixes i incidències que ens han manifestat els veïns i veïnes del barri i socis de
l’associació de veïns, hem pogut gestionar un seguit d’incidències en les que s’ha fet un seguiment exhaustiu, tant a les
places com en els carrers del barri s’han detectat bancs en mal estat, degut a les pluges desperfectes en el sòl (sorra
sota els bancs), vidres esquerdats, arbres amb insectes (demanda de fumigacions el mes de juliol), elements de joc
infantil en mal estat, baranes trencades, problemàtica d’aparcament, papereres, brossa, contenidors, pudors, asfalt en
mal estat,etc..
Renovació de la xarxa d’abastament de l’aigua al voltant de la Plaça Catalunya octubre 2020– L’Ajuntament
ens ha informat d’aquesta obra, l’associació de veïns ha informat als socis i ha recomanat a l’Ajuntament que s’aprofiti a
adaptar les voreres dels carrers.
Carrers: tota la banda de muntanya de la plaça Catalunya, Ronda Antoni Comas, inici Franquesa i Sivilla, Mn. Jaume
Sala, Joanot Martorell, tram Josep Montserrat i Cuadrada i inici carrer Joan Arnau Palau.
Implantació Anella Ciclista - El projecte d'implantació dels carrils bici a Mataró ens afecta a les dues vies principals
del nostre barri que son la Ronda O'Donnell, Camí del Mig i el carrer Miquel Biada.
Hem demanat als tècnics de Via Pública de fer una reunió informativa per a tots els veïns interessats a saber els canvis
que comportarà el carril bici en els carrers del barri, aquesta reunió serà telemàtica.
S’ha fet una penjada de cartells informatius en les comunitats de veïns dels carrers afectats. La reunió es va fer el dia 25
de novembre amb una participació important de veïns del barri.
La implantació s’iniciarà entre març/abril del 2021.
Policia de Barri - Aquest any hem mantingut alguna visita (un cop al mes quant hi ha agut aquest servei) amb els
Policies de Barri, on hem parlar de problemes del barri, problemàtiques, consultes i propostes.
Mossos d’esquadra - Enguany em mantingut una reunió amb la Policia de la Generalitat, Els Mossos D’Esquadra de
Mataró ens han ofert una xerrada sobre seguretat de navegar per Internet, el 29 de gener de 2020.
Consell Territorial, Consell de Mobilitat i Consell de Medi Ambient - L’AVV ja porta anys participant activament
amb dos representants en les reunions del Consell Territorial del Pla D’en Boet - Peramàs Esmandies i també amb un
representant al Consell de Mobilitat, aquest any també hem participat amb un representant en al Consell de Medi
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Ambient. Les reunions son interessants i intentem fer propostes de millores pel barri i per la ciutat. Aquest any amb la
pandèmia les poques reunions que s’han fet la majoria han estat telemàtiques.
Cursos i formacions de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats de Mataró – Diferents membres de l’AVV
participen cada any a diferents cursos i formacions que organitza l’Agència de Suport a les Entitats de Mataró. Aquest
any amb la pandèmia els cursos que s’han fet la majoria han estat telemàtiques. Son interessants i aporten
coneixements i millora per les entitats, al mateix temps quan son presencials aporten un valor d’intercanvi de
coneixements amb altres entitats de Mataró.
Escola d’estiu del Voluntariat 2020 de la Generalitat de Catalunya –Un membre de l’AVV ha participat en
l’escola d’estiu del voluntariat 2020 que ha organitzat la Generalitat de Catalunya durant aquest mes de juliol. Els cursos
de formació han estat virtuals, però han estat de molta ajuda per l’entitat.
Taula Triangular de Sanitat - Aquest any hem participat a les diferents reunions que s’han pogut fer de la taula
triangular, formada pels membres del Cap de la Ronda Prim, representants de l’AVV del pla d’en Boet, l’AVV. Peramàs
Esmandies i l’AVV. Mataró Centre. La majoria de les reunions telemàtiques, tot i així hem fet saber el nostre recolzament
als metges i infermeres del CAP per tota la feina feta amb aquest temps de pandèmia.
En les reunions hem tractat diversos temes d’interès, tot el que ha quedat parat amb la pandèmia com son les llistes
d’espera per operacions, les visites tant pel metge de capçalera com pels especialistes, etc..
Campanya de vacunació de la Grip - Aquests any amb la pandèmia del COVID-19 es farà fora dels CAPs, nosaltres
hem ofert els espais de Les Esmandies Casal de Barri per fer la vacunació del 15 d'octubre al 30 de novembre tardes de
dimarts i dijous de 17 a 19h. S’ha ens ha demanat una ampliació fins el 17 de desembre i l’hem acceptat.
Coordinadora en defensa de la Sanitat pública - Durant tot l’any com AVV hem participat als actes i reunions que
s’han pogut realitzar per la Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública, donant recolzament i suport a totes les
activitats proposades, degut a la pandèmia no s’ha pogut realitzar la taula informativa que els dijous al matí es muntava
a l’hospital de Mataró. Aquesta tardor s’han organitzat i hem participat a unes passejades reivindicatives en defensa de
la sanitat per Mataró. Ens hem adherit al manifest que és presentarà al ple Municipal de desembre.
Biblioteca Pompeu Fabra - Per causes de la pandèmia no hem mantingut tant de contacte com voldríem amb la
biblioteca del barri, la biblioteca Pompeu Fabra, en fem ús del préstec de llibres i revistes de diferents temes per
diferents tallers.
Concerts Vermut - Hem col·laborat amb La Casa de la Música de Mataró a organitzar un Concert Vermut al barri,
aquest any estava previst pel 28 de juny a la plaça Occitània però degut a la pandèmia aquelles dates encara no és
podien fer activitats per tant varem posposar-lo per fer-lo a l’octubre però al final ho hem deixat fins l’any vinent.
Espai de Labors - Durant tot el curs escolar oferim a totes les sòcies “l’Espai de Labors” els dilluns a la tarda de 5 a 7,
cada socia/soci pot venir i fer les seves labors i al mateix temps fer un intercanvi de coneixements, però degut a la
pandèmia des de el mes de març hem hagut de parar totes les activitats al casal fins nou avís.
Servei Comunitari - Aquest any hem obert una activitat nova que ens ofereixen els alumnes de l’escola dels Salesians
aquest servei consisteix en assessorar i explicar i solucionar els dubtes que podem tenir amb els nostres mòbils o
tauletes. És un servei totalment gratuït, els alumnes estan fent un servei comunitari a la associació. Però degut a la
pandèmia des de el mes de març hem hagut de parar totes les activitats al casal fins nou avís.
Assessorament laboral - Aquest any hem comptat amb l’assessorament laboral gratuït que ens ofereix el primer
dimecres de cada mes per les tarda de 7 a 9h. una persona de la CNT de Mataró a la gent que està interessada en
aquest servei. Però degut a la pandèmia des de el mes de març hem hagut de parar totes les activitats al casal fins nou
avís.
Colla Gegantera Lucius Marcius - Dins de l’AVV tenim la Colla Gegantera Lucius Marcius, una colla activa que ha
participat en diferents sortides i festes dels barris de Mataró, Comarca i tot Catalunya. Aquest any amb la pandèmia des
de primers de març no han pogut sortir i els musics no han pogut assajar a Can Boet. El gegant aquest juliol ha
participat amb la exposició de gegants que ha organitzat Cultura de Mataró a Can Marfà.
Grup de Fotografia RAW - El Grup de Fotografia Raw de l’AV de Peramàs Esmandies, son un grup de socis aficionats
a la fotografia, fan reunions els dimarts cada quinze dies i parlen de temes de fotografia, organitzen una o dues
exposició fotogràfiques i col·laboren amb activitats de l’Associació de veïns amb les festes del barri. Però degut a la
pandèmia des de el mes de març han hagut d’anul·lar / reduir les reunions.
Sardanes - El grup de sardanes es va dissoldre el juliol del 2019, totes les activitats del Parlem de Sardanes i el taller
de sardanes es faran a l’Agrupació Sardanista de Santa Anna.
Aquest és el setè any que col·laborem amb la organització de la “Ballada de Sardanes a trenc d’alba”, el dia 1 de
gener al passeig del Callao a les 7:30 del matí. Ha estat un acte amb molta participació de gent, cada any es va
consolidant més i es constata que hi ha gent de Mataró i de la Comarca que està interessada en ballar sardanes i menjar
una xocolata calentona el dia 1 de gener a les 8 del matí. Ja fa set anys que anem fent un treball amb xarxa amb
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diferents entitats de Mataró per organitzar la Ballada de sardanes a trenc d’alba. Les entitats que han col·laborat son: la
l’AV de l’Havana i Rodalies, Agrupació Sardanista Santa Anna, la Federació D’entitats Sardanista i Dansa Tradicional
Catalana de Mataró i AVV Peramàs Esmandies.
La junta de l’avv ha acordat no col·laborar econòmicament més amb aquest acte ja que no podem assumir la despesa
econòmica que ens comporta, al no poder optar a cap subvenció extraordinària i no s’ha trobat cap patrocinador per
aquest l’acte.
Missatger Reial – Aquest gener varem organitzar dos dies de visites al Missatger Reial, varem decorar la sala gran de
la planta baixa de la casa de Les Esmandies, un voluntari de l’AVV. va disfressar-se de Missatger Reial i dues noies del
barri voluntàries es varen disfressar d’ajudants del Missatger, música nadalenca de fons, les cartes, el taller de muntatge
dels fanalets i els caramels apunt per a rebre els nens i nenes del barri.
Ho varem fer els dies els dies 3 i 4 de gener de 5 a 8 del vespre. És un acte molt esperat al barri, els nens i nenes venen
amb els familiars a donar la carta al missatger Reial del barri, ja és una tradició. Varem tenir molta assistència de gent
unes 1260 persones i el taller de muntatge dels fanalets va ser tot un èxit.
Festa major de Mataró Les Santes - Com associació de veïns i veïnes activa i participativa amb les festes de la
ciutat, portem col·laborant molts anys amb la festa major de Mataró, “Les Santes”, aquest any amb la pandèmia s’han
anul·lat i no s’ha pogut col·labora amb “Les Matinades” i el “ Concert Vermut”.
Mostra de Gegants i Cultura Popular de Mataró - Un altre acte que ja fa uns quants anys que estem col·laborant a
dur-lo ha terme amb el grup de voluntaris de la Mostra de Gegants, aquest any amb la pandèmia no el podíem fer i s’ha
decidit fer un format diferent per les botigues dels comerciants del Casc Antic de Mataró.
Des de l’Associació de Veïns hem treballant amb la voluntat d’incrementar el treball en xarxa amb altres entitats.
Aquesta actitud ha fet possible augmentar les activitats, especialment en l’àmbit de xerrades, exposicions, i col·loquis.
Aquesta dinàmica, de sinergia entre entitats, unes proposant i les altres facilitant, o d’altres compartint objectius i
interessos, ha permès fer una difusió més efectiva dels mateixos Tallers Veïnals.
Cal remarcar que amb la pandèmia moltes de les activitats programades no s’han pogut portar a terme però això no ens
ha privat de mantenir el contacte amb un gran nombre d’entitats i col·lectius de diferents i diversos àmbits: La
Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró, el Grup de Recerca de la Memòria Històrica, la Plataforma dels
Pensionistes, La plataforma per la Llengua, la Jove Orquestra Iluro, l’Aula de Música Masafrets, les AVV de tots els barris
de Mataró, CONFVC, l’Agrupació Sardanista Santa Anna, la Coordinadora per la defensa de la Sanitat Pública, la
Coordinadora Preservem El Maresme, el grup de petanca de la plaça Catalunya, el Grup de Teatre Independent, el Banc
dels Aliments, l’Associació d’Esperanto.cat, el Maresme Oncològic, CNT, Col·lectiu de Metges dels CAPS, Associació
Wilaia, el Gremi de Perruquers, La Biblioteca Pompeu Fabra, Òmnium Cultural i Consorci per la normalització lingüística.
Una dificultat que fa temps que tenim l’AVV de Peramàs Esmandies, que al tenir un conveni amb l’Ajuntament,
aquest no ens deixa optar a rebre Subvencions d’actes extraordinaris com és la realització juntament amb altres entitats
de Mataró, de la primera Ballada de Sardanes de l’Any “ Sardanes a Trenc D’Alba” al passeig del Callao el matí de dia
1 de gener. Aquesta activitat de treball amb xarxa amb altres entitats, expressen la voluntat d’afavorir i recolzar
iniciatives dinamitzadores de la cultura de la ciutat. Igualment ens hem trobat amb l’exposició de la “ Mostra de
Gegants i cultura popular de Mataró”, no rebem cap recolzament econòmic extraordinari, totes dues activitats ens
suposen una despesa important que no tenim compensada en cap increment del conveni.
Nosaltres ja fa anys que organitzem i programem activitats i actes amb antelació, però degut a la pandèmia del COVID19 s’han hagut d’anul·lar molts actes i suspendre fins a nou avís els Tallers Veïnals, el 13 de març varem tenir d’aturar
tota l’activitat i tancar el centre, el confinament va durar fins el mes de juny. A mitjans de juny varem obrir i començar a
re-programar activitats de cara al mes de juliol, la feinada ha estat gran per complir amb la normativa del protocol per
poder organitzar alguna activitat, concert, etc. el setembre varem acabar d’adequar l’espai tot senyalitzant els circuits
d’entrada i de sortida, separació en les aules, acabar de comprar el material desinfectant, gel hidroalcohòlic, mascaretes,
termòmetre, etc.. tot preparat i a mig octubre tornem a tancar els Tallers veïnals i totes les activitats programades etc..
Desprès de totes les despeses extres que ens ha generat. Com entitat hem hagut de fer un ERTO als treballadors cosa
que ens ha comportat despeses extra. Les entitats econòmicament cada dia estem més malament, si no fem activitats
no tenim recursos, això ens comporta tenir menys socis, cal trobar solucions aviat per les entitats.
Estem en un espai municipal i hem de seguir la normativa dels centres cívics i socials de l’ajuntament de Mataró i la
normativa del PROCICAT. No entenem la postura de la Generalitat de Catalunya, en quan “les activitats per gent adulta
no son essencials”, la gent necessita fer coses, sortir i parlar amb els amics o companys de tallers, assistir a concerts,
xerrades, actes, etc.. la gent està cansada de tantes formacions i reunions telemàtiques.

El personal voluntari
Des de l’Associació de veïns, en concret els membres de la junta directiva són els organitzadors del ventall d’activitats i
es poden portar a terme gràcies a un extens nombre de voluntaris que assumeixen diverses tasques en funció dels seus
interessos, disponibilitat i habilitats. Sense aquesta tasca generosa i desinteressada les activitats presentades en aquest
programa serien inviables.
Les tasques principals són programar i avaluar activitats, organitzar la difusió, elaborar llistats, fer fotocòpies, preparar
estris i materials, fer el manteniment de la base de dades, col·laborar en tasques comptables, tenir una relació fluïda
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amb l’equip docent i amb les persones usuàries, obrir, tancar, tenir cura del manteniment quotidià dels espais,
supervisar l’empresa de neteja, fer petites neteges, instal·lacions i reparacions, així com altres tasques administratives i
d’atenció al públic en general.
Actualment comptem amb una colla voluntaris que fan possible que tot rutlli. Aquestes persones són:










Teresa Devi
Josep Raventós
Lluïsa Conesa
Esperança García
Camil Garriga
Maria Batlle
Josep M.De la Hoz
Josep Rubio
Maria Rosa Ribas










Jaume Agulló
Joaquim Cruells
Núria Sanchez
Carmen Garcia
Maria
An.
Manent
Joan Alcaraz
Judit Garriga
Ana Pérez









Mari Luz de
Alba
Pedro Gómez
Felipe Merchan
Mari Cruz Perez
Joan
M.
Labrador
Arnau de la Hoz
Lourdes Díaz






Joan Noya
Fernando Moya
Ricardo Esteban
Montserrat Chercoles

Durant aquest curs no hem pogut portar a terme totes les activitats programades, activitats culturals, socials,
informatives i formatives pels veïns/es del barri i tota la ciutat.
Aquí us mostrem la participació que hem tingut en els pocs actes o activitats que aquest any hem pogut fer:

Tallers Veïnals CURS 2019/2020
1-ANGLÈS CONVERSA MATÍ -DIMECRES
2-ANGLÈS CONVERSA MATÍ -DIVENDRES
3-ANGLÈS INICI MATÍ A-1
4-ANGLÈS INICI INTENSIU A-2
5-ANGLÈS INICI MATÍ –A-2
6-ANGLÈS BÀSIC MATÍ –B-1
7-ANGLÈS MITJÀ MATÍ –B-2
8-ANGLÈS INICI TARDA A-1
9-ANGLÈS BÀSIC TARDA A-2
10-ANGLÈS MITJÀ TARDA –B-1
11-ANGLÈS MITJÀ TARDA –B-2
12- ANGLÈS CONVERSA -DIMECRES
13-FRANCÈS INICI
14-FRANCÈS MITJÀ
15-FRANCÈS CONVERSA
16-FOTOGRAFIA DIGITAL-INICI
17-FOTOGRAFIA DIGITAL-AVANÇAT
18-FOTOGRAFIA RETOC FOTOGRÀFIC
19-INFORMATICA-1
20-INFORMATICA-2
21-GUITARRA 1
22-GUITARRA 2

44 Tallers/35 de realitzats / 498p.
23-IOGA MATI-1
24-IOGA INTENSIU VESPRE DIMECRES
25-IOGA VESPRE-B
26-PILATES MATÍ
27-PILATES TARDA-1
28-PILATES TARDA-2
29-PILATES TARDA-3
30-SEITAI – RELAXACIÓ TARDA
31-TAI – TXI – TXUAN MATÍ-B
32-TAI – TXI – TXUAN TARDA- A
33-TAI – TXI – TXUAN TARDA- B
34-PINTURA MATÍ
35-PINTURA TARDA
36-DIBUIX PER INFANTS
37-RESTAURACIÓ DE MOBLES MATÍ
38-RESTAURACIÓ DE MOBLES TARDA
39-LABORS I PUNTES DE COIXÍ
40-TEIXIT I PATCHWORK -TARDA
41-TALLER MEMÒRIA-1
42-TALLER MEMÒRIA-2
43-TALLER MEMÒRIA-3
44-TALLER MEMÒRIA-4

AVALUACIÓ dels Tallers Veïnals

La valoració que fem dels Tallers veïnals del curs 2019/2020 és negativa, amb tot el tema de la pandèmia del COVID-19
els tallers veïnals varen quedar parats el dia 13 de març i fins el mes de setembre no hem pogut fer les classes que
varen quedar pendents. Nomes s'ha pogut fer 2 trimestres del curs escolar 2019/2020.
Els alumnes quan han retornat aquest setembre ens han manifestat la necessitat de fer coses, activitats, sentir-se actius,
la gent adulta aquest temps de confinament ho ha passat molt malament, la gent necessita relacionar-se amb altre gent
cosa que la pandèmia no ha deixat fer.
Els tallers veïnals aquest any s’ha arribat a 498 usuaris inscrits al llarg dels dos trimestres que hem pogut funcionar amb
uns 35 tallers funcionant. Valoren la continuïtat del taller de la Memòria, activitat destinada a persones grans del nostre
barri moltes d’elles derivades per l’assistència social del CAP de la Ronda Prim de Mataró. S’ha fet publicitat dels Tallers
Veïnals en xarxes socials, web, cartelleres, revistes, etc..
Com entitat hem hagut de fer un ERTO als treballadors, cosa que ens ha comportat despeses extra.
Per seguir el protocol que ens ha marcat la Generalitat de Catalunya amb la pandèmia, hem hagut de comprar materials
extres, preparar els espais, senyalitzar camins d’entrada i sortida, fer una neteja desprès de cada utilització, prendre la
temperatura en l’entrada de l’edifici i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, portar un registre dels participants o
assistents a tallers, actes o reunions.
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Tallers d’estiu a les Esmandies / JULIOL I SETEMBRE 14 Tallers /0 realitzats / 0p.
IOGA INTENSIU VESPRE- KUNDALINI

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

IOGA VESPRE-KUNDALINI

RESTAURACIÓ DE MOBLES MATÍ

TAI TXI TXUAN MATÍ

RESTAURACIÓ DE MOBLES TARDA

TAI TXI TXUAN TARDA-A

PATCHWORK

TAI TXI TXUAN TARDA-B

LABORS

PILATES-2

ANGLÈS BÀSIC

PILATES-3

ANGLÈS MITJÀ

AVALUACIÓ dels Tallers d’estiu
Degut a la Pandèmia del COVID-19 no s’han pogut fer tallers d'estiu.

Monogràfics a Les Esmandies Casal de Barri

0 Monogràfics/ 0p.

1
2

AVALUACIÓ dels Monogràfics Musicals, organitzats per l’AVV de Peramàs Esmandies
Aquest any degut a la Pandèmia del COVID-19 no s’han pogut organitzar cap Monogràfics musicals, ja que no teniem la
seguretat de poder fer-los.

EXPOCICIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12 Expo. programades/6 Expo.realitzades/Assistents: 749persones

Exposició Fotogràfica 1ª exposició Col·lectiva a càrrec del grup fotografia RAW.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició de Gravats “ ARBRES AMICS” a càrrec de Mercè Montserrat Bartra.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició Col·lectiva fotogràfica a càrrec del Grup de Fotografic Sant Vicenç de
Montalt. Organitza l’ AVV Peramàs Esmandies.
Exposició de pintures a càrrec de Mercè Queralt.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició de pintures a càrrec de Lita Palomera.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició Tallers Veïnals curs 2019/2020. Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició, VIII Mostra de Gegants i Cultura popular de Mataró + activitats concerts i
tallers. Organitza AVV Peramàs Esmandies i Grup Mostra de gegants.
Exposició de Dibuixos “ Històries del confinament” a càrrec de Oriol de la Hoz.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició col·lectiva pictòrica del barri a càrrec dels participants al concurs de pintura
ràpida de Les Festes del Barri.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició Fotogràfica 2ª exposició Col·lectiva a càrrec del grup fotografia RAW.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició de pintures a càrrec de Isabel García.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.
Exposició de Dibuixos a càrrec de Paula Anglada.
Organitza AVV Peramàs Esmandies.

del 7 al 29 de gener/ 80=86P.
del 3 al 28 de febrer / 55+115=185p.
del 3 al 27 de març /20+98=118p.
del 2 al 28 d’abril/ / ANUL·LAT
del 4 al 30 de maig/ ANUL·LADA
del 12 al 30 de juny/ ANUL·LAT.
del 10 al 23 de juliol / ANUL·LADA
del 3 al 30 de juliol / 30+100=130P.
del 3 al 30 de setembre/105=105p.
del 1 al 30 d’octubre /25+100=125P.
del 5 al 27 de novembre/ ANUL·LADA
del 3 al 20 de desembre/ ANUL·LADA

AVALUACIÓ de les Exposicions
Hem programat un total de 12 exposicions al llarg de l’any, amb la Pandèmia del COVID-19 s'han anul·lat o posposat
varies exposicions, les que si que hem pogut realitzar han estat 6 que han tingut una assistència aproximada d’unes 749
persones.
Veiem important de les exposicions el fet de que hi han intervingut diferents artistes de Mataró, col·lectius, associacions
i entitats d’artistes de Mataró i comarca, els alumnes dels Tallers veïnals, amb tots ells s’han establert també diferents
nivells de col·laboració. Les exposicions s’han organitzat des de l’Associació de veïns i la Coordinació del Casal, atenent
peticions d’entitats i particulars, en algun cas, i en d’altres a proposició de les pròpies entitats residents.
Amb només set anys de la seva posada en marxa, valorem molt positivament la bona acollida que ha tingut i valorem
que la sala d’exposicions del Casal de Barri ens permet acostar la cultura al barri ja que, Les Esmandies juntament amb
la Biblioteca Pompeu Fabra i l’espai Gatassa, són dels pocs espais expositius que hi ha més enllà del centre de la ciutat.
S’ha fet publicitat de les Exposicions en xarxes socials, web, cartelleres, revistes, etc..
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CONCERTS - ESPECTACLES
24 programats/5 actes realitzats Data/ Assistents 1360 persones
1
2
3
4
5

17
18

Missatger Reial, Org. AVV Peramàs Esmandies
Missatger Reial, Org. AVV Peramàs Esmandies
Concert MOANA QUARTET. Organitza l’AVV Peramàs Esmandies
Concert Coral l’ARQUERA, organitza AVV Peramàs Esmandies
Concert TEMÀTIC a càrrec dels Alumnes de l’Aula de Música Masafrets.
organitza l’AVV Peramàs Esmandies
Concert “ Cançons d’amor i desamor veneçolanes” a càrrec de Carlos Agell.
organitza l’AVV Peramàs Esmandies
Taller CANT AFRICÀ. Organitza AVV Peramàs Esmandies Coral primavera per la pau
Concert grup NATURAL COUNTRY. Organitza AVV Peramàs Esmandies
Concert grup TUPARIK. Organitza AVV Peramàs Esmandies
Documental i curtmetratge, organitza Grup de recerca de la Memòria Històrica de Mataró i AVV
Peramàs Esmandies.
Concert de corals ESCOLA DE MÚSICA EL CARRERÓ.
Organitza l’AVV Peramàs Esmandies I Escola El Carreró
Concert Temàtic, Alumnes de l’Aula de Música Masafrets .
Organitza AVV Peramàs Esmandies i Aula de Música Masafrets
Teatre amb el grup de teatre del casal de la gent gran Oriol Batista. Organitza l’AVV Peramàs
Esmandies
Concert Vermut a la plaça d’Occitània amb MOREIRA.
Organitza AVV Peramàs Esmandies i Casa de la Música
ACTE taula rodona sobre CULTURA a càrrec de
organitza: Òmnium Cultural i AVV Peramàs Esmandies
Acte Grup Recerca Memòria Històrica, Les Llambordes Solpersteine.
organitza Grup Recerca memòria Històrica i l’AVV Peramàs Esmandies
Cicle concerts estiu cada divendres mes de setembre
Cicle concerts estiu cada divendres mes de setembre

19

Cicle concerts estiu cada divendres mes de setembre

20

Cicle concerts estiu cada divendres mes de setembre

21
22
23

Concert grup NATURAL COUNTRY. Organitza AVV Peramàs Esmandies
3era. Trobada intercanvi plaques de cava. organitza l’AVV Peramàs Esmandies.
ACTE Nadal Tallers. Organitza l’AVV Peramàs Esmandies.

24

Concert de NADAL amb Jove Orquestra Iluro, grups instrumentals i corals, alumnes de l’Aula de
música Masafrets. Organitza l’AVV Peramàs Esmandies i aula de Música Masafrets.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3 de gener/616p.
4 de gener/644p.
16 de febrer /45p.
29 de març // Anul·lat
2 d’abril // Anul·lat
19 d’abril // Anul·lat
25
26
17
22

d’abril // Anul·lat
d’abril // Anul·lat
de maig // Anul·lat
de maig // Anul·lat

24 de maig // Anul·lat
11 de juny // Anul·lat
21 de juny // Anul·lat
28 de juny // Anul·lat
7 de juliol / 55p.
6 de setembre // Anul·lat
5 de setembre // Anul·lat
12 de setembre //
Anul·lat
19 de setembre //
Anul·lat
26 de setembre //
Anul·lat
18 d’octubre // Anul·lat
8 de novembre// Anul·lat
18 desembre//Anul·lat
20 desembre//Anul·lat

25

*

No comptabilitzat
-CONCERT VERMUT de les SANTES amb Anul·lat ...................................................................... 26 de juliol/0p
Organitzat per l’ Ajuntament de Mataró amb la col·laboració de l’AVV Peramàs Esmandies i el Celler Castellví.

AVALUACIÓ dels CONCERT-ESPECTACLES
organitzats per l’AVV Peramàs Esmanladies i un acte en col·laboració amb les entitats gestores.
Els Concerts- Espectacles també s'han vist afectats per la Pandèmia del COVID-19, s'han hagut de parar totes les
activitats, tots els concerts, actes, espectacles, etc.. s'han anul·lat o posposat per més endavant.
La nostra voluntat de garantir l’acompliment dels objectius en quan a de l’àmbit Cultural no ha estat possible.
Els pocs concerts o actes que s'han pogut fer han assolit una xifra de 1360 espectadors en el conjunt dels 5 actes
relacionats més amunt.
Malgrat tot, també cal assenyalar com a factor negatiu i preocupant la incapacitat de trobar recursos econòmics per a
poder gratificar correctament els artistes i per tal de poder elevar el camp.
Tot l’esforç econòmic i personal realitzat per l’AVV de Peramàs Esmandies con entitat gestora de les Esmandies Casal de
Barri, abocada en la realització d’aquesta programació pròpia del Casal de Barri, no ha estat en va. L’objectiu marcat de
dotar l’equipament d’una programació estable per tal de visualitzar en el conjunt de la ciutat l’existència del Casal de
Barri com a EQUIPAMENT CULTURAL, amb la disponibilitat de diversos espais sobretot de la Sala-Vestíbul de la planta
baixa per espectacles de petit format.
També cal dir que les aportacions econòmiques municipals per a la correcta adaptació d’aquests espais culturals ha estat
nul·la, així com tampoc hi ha hagut una predisposició des de la Regidoria de Cultura d’atendre les demandes informals al
respecte. S’ha fet publicitat dels Concerts- Espectacles en xarxes socials, web, cartelleres, revistes, etc..
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Xerrades/ Audiovisuals/Conferències

6 actes/ Data / Assistents: 182 persones

Xerrades, col·loquis, conferències, audiovisuals, presentacions de llibres, etc.. la majoria sobre innovació social, debats
sobre l’actualitat proposades per la mateixa Associació de Veïns. Són activitats que es desenvolupen al llarg de tot l’any
en funció dels interessos de l’Associació de veïns i veïnes i de diverses sinèrgies i/o col·laboracions amb el conjunt
d’entitats de manera ocasional estableixen contacte amb l’AVV de Peramàs Esmandies.
En són una mostra les que detallem tot seguit:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Xerrada – Consells de Seguretat: Sessió informativa sobre l’ús adequat de les xarxes socials.
organitza AVV Peramàs Esmandies i Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra
Conferència “ Pilars de l’alimentació Familiar” a càrrec de Judit Camp. Organitza AVV Peramàs
Esmandies
Xerrada Salut Mental en primera persona. organitza AVV Peramàs Esmandies Club Social Tu Tries.
Xerrada CUINA VEGANA a càrrec de Marta Castells. Organitza AVV Peramàs Esmandies
Xerrada demostració CUINA VEGANA a càrrec de Marta Castells. Organitza AVV Peramàs Esmandies
P. Llibre premi Sant Jordi “ Digues un desig” de Jordi Cabré. organitza Associació per la Cultural i
Cohesió Social Mataró Cultural i l’AVV Peramàs Esmandies
P. Llibre “ Artículos e intervenciones” deJuan Ortiz Olmedo. organitza INCV i l’AVV Peramàs Esmandies
Presentació de la trilogia “ Paz en tu interior” ¿Te atreves a Viajar? de Mary Lechuga Ozáez, organitza
AVV Peramàs Esmandies
P. Llibre “ El Tranvia Mataró-Argentona desaparegut” de Nicolau Guanyabens. organitza Associació per
la Cultural i Cohesió Social Mataró Cultural i l’AVV Peramàs Esmandies
P. Llibre de poemes “ Entre cendra i foc” de Asmaa Aouattan. organitza l’autora i l’AVV Peramàs
Esmandies
Acte CUP jornada participativa. Organitza Cup
Xerrada demostració CUINA VEGANA a càrrec de Marta Castells. Organitza AVV Peramàs Esmandies

29 de gener/10p.
6 de febrer /16p.
12 de febrer /25p.
14 de febrer /33p.
13 de març // Anul·lat
25 març // Anul·lat
31 març // Anul·lat
23 de juliol /20p.
16 de setembre //
Anul·lat
30 de setembre / 78p.
17 d’octubre // Anul·lat
23 d’octubre // Anul·lat

AVALUACIÓ de les Xerrades, conferències, etc
Es valora molt negativament aquestes any, amb la Pandèmia del COVID-19 no s'han pogut fer gaires activitats, tot i tenir
xerrades programades, moltes les hem hagut d'anul·lar o posposar, aquí teniu una mostra de les poques que s'han
portat a terme un total de 6 actes als quals hi han assistit unes 182 persones.
I el que és més important, en l’organització dels mateixos hi ha intervingut diferents entitats i s’han establert també
diferents nivells de col·laboració entre entitats. A banda s’ha iniciat col·laboracions amb entitats les quals han quedat
molt satisfetes de l’experiència. Per tant l’AVV de Peramàs Esmandies com a entitat gestora, ha acomplert els objectius
d’oferir espais de trobada i de realització d’activitats amb la conseqüent difusió de l’equipament i de la resta d’activitats.
La majoria dels actes s’han organitzat des de l’AVV de Peramàs Esmandies tot programant temes d’interès pels
ciutadans. D’altres s’han fet com a activitats pròpies d’entitats residents o en col·laboració amb altres entitats. Aquestes
activitats són el resultat d’una bona tasca de col·laboració i de difusió de l’equipament. S’ha fet publicitat de les Xerrades
en xarxes socials, web, cartelleres, revistes, etc..

Jornades de vacunació GRIP

Data/Assistents: 780persones

Són activitats que es porten a terme amb la col·laboració de l’AVV Peramàs Esmandies i els metges del CAP Ronda Prim.
Jornada de vacunació “ GRIP 2020 ” infermeres Cap Ronda Prim i CAP La Riera, organitza ICS amb la
col·laboració de l’AVV Peramàs Esmandies i La Creu Roja amb un total de 18 dies de vacunació entre dimarts
i dijous amb una participació cada dia de 2/3 infermers, 2 voluntaris de la creu roja i 2 voluntaris de
l’associació de veïns. El servei de neteja s’ha realitzat cada dia desprès de les vacunacions per una persona
del personal de neteja del CAP ronda Prim.

15 d’octubre al 15 de
desembre/
780p.

AVALUACIÓ de les Jornades de vacunació de la Grip.

Es valora molt positivament la realització d’aquest servei, és una activitat que ha nascut de la necessitat d’obrir el ventall
de vacunacions de la grip, poder arribar a més gent. Aquesta proposta ha vingut de les reunions de la Taula Triangular
del Cap de la Ronda Prim i les AVV del barri. És el segon any que ho fem. Han vingut de la Generalitat, a fer una
inspecció de l’espai per si reuníem totes les condicions idònies que demana la normativa, ho han trobat tot correcte.
Aquest any amb la pandèmia ha estat diferent, s’ha hagut de seguir un protocol de higiene i seguretat Per poder venir a
vacunar-se els usuaris han hagut de demanar hora al cap de la Ronda prim o al Gent Cat. Han quedat molt satisfetes de
l’experiència. Per tant s’han acomplert els objectius d’oferir espais de trobada i de realització d’activitats amb la
conseqüent difusió de l’equipament i de la resta d’activitats. La participació ha estat de unes 780 persones. S’ha fet
publicitat i difusió de la campanya de vacunació de la GRIP en la web, xarxes socials, cartelleres, revistes, etc...
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Rodes de Premsa/Assembles/actes d’entitats 2 actes/Data/Assistents: 55 persones
Rodes de Premsa, Assembles i actes de diferents entitats tant gestores com usuàries del casal.
Són activitats que es desenvolupen al llarg de tot l’any en el Casal, en funció de diverses sinèrgies i/o col·laboracions
amb el conjunt d’entitats que de manera ocasional estableixen contacte amb l’AVV de Peramàs Esmandies.
Cal remarcar que sense aquesta col·laboració de voluntariat de l’associació de veïns i veïnes de Peramàs Emandies,
moltes d’aquestes activitats no es podrien portar a terme. En són una mostra les que detallem tot seguit:

Dinar Calçotada de l’ AVV Permàs Esmandies
Sopar comiat grup Fotografia AVV Peramàs Esmandies .Organitza grup fotografia AVV Peramàs Esmandies

8 de març/ 30p.
30 de juny/25p.

AVALUACIÓ de les Rodes de premsa, Assemblees, actes d’entitats
Es valora positivament la realització d’aquestes activitats perquè són el resultat d’una bona tasca de col·laboració amb
les entitats i de difusió de l’equipament.
En total de 2 actes als quals hi han assistit unes 55 persones. Aquest any aquests actes només s’han fet actes
organitzats per les pròpies entitats gestores.

Activitats i reunions pròpies de l’AVV Peramàs Esmandies

AVV. Peramàs Esmandies.
Reunions de junta i altres grups de l’AVV.
Grups de música de l’AVV Peramàs Esmandies.
Grup de fotografia de l’AVV Peramàs Esmandies.
Reunions Colla gegantera Lucius Marcius
Colla gegantera Lucius Marcius 35P.
AVV. Activitats dinars / 20-30 persones.
Servei comunitari

Assistents: 737 persones

6-10 persones.
aproximadament/ total 254p.
Dissabtes, dilluns, dimarts i reunions total/8p.
Dissabtes, dilluns, dimarts i reunions total/199p.
6-10 persones/ total 5p.
1 sortides al any 35p.
aproximadament/ total 55p.
total a l’any 181p.

Reunions d’Entitats usuàries de les Esmandies Casal de Barri

Assistents: 585 persones

Grup Recerca Memòria Històrica, Plataforma d’ensenyament, Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró, Plataforma Preservem el
Maresme, Coordinadora en defensa de la sanitat pública, Assemblees CDR, Comissions de la FAVM, Comunitat de Veïns, Plataforma
defensa Sanitat Publica, Grup defensa casa natal Puig i Cadafalch, , Banc dels Aliments, Coordinadora d’associacions per la llengua,
Entitat Wilaia, grup professionals dels CAPS, Plataforma per la Llengua, Plataforma pel dret a vot a persones estrangeres, Plataforma en
defensa de les Pensions, Equips de suport, FAPAC, i algun grup polític, reunions Ajuntament, Comissió seguiment amb l’Ajuntament,
Comissió tècnica entitats gestores,Grup del Maresme Oncològic.



















Comissió de seguiment, (0 reunions, - total 0p.)
Comissió tècnica .(8 reunions, 6-24 persones/sessió/ total 40p.)
Banc dels aliments (3 reunions, 6/10 persones/sessió/ total 14p.)
Comunitat de Veïns. (0 reunió, total/0 persones )
Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró.(0 reunions, 15-45 persones/sessió/ total 0p.)
Coordinadora en defensa de la sanitat pública. ( 8 reunions, 10-15 persones/ total 35p.)
Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Mataró.(7 reunions, 6-8 persones/sessió/ total 58p.)
Plataforma Per la Llengua, 0 reunions durant el curs. ( 4-18 persones/sessió/total 0p.)
Plataforma pel dret a vot de les persones estrangeres. 3 reunions durant el curs. ( 4-8 persones/sessió/total 14p.)
Plataforma defensa de les pensions, 8 reunions durant el curs. (8-12 persones/sessió/total 49p.)
Reunions Ajuntament, Informativa al barri ( 0 reunions/ total 0p.)
WILAIA, Reunions entitat solidaria amb el poble saharauí, (1 dies / total 20p.)
Plataforma Preservem el Maresme , 1 reunions durant el curs. ( 4-8 persones/sessió/total 26p.)
Plataforma d’ensenyament. (1 dies, 6-10 persones/sessió/total 3p.)
Reunions Associació DIVER MATARÓ ( 0 dies grup de 6-7persones, total 0p.)
Reunions PROTECTORA ANIMALS MATARÓ,0 reunions durant el curs. ( 20-30 persones/sessió/total 0p.)
Plataforma D’unitat Contra el Feixisme i el Racisme Mataró, 0 reunions durant el curs. ( 4-18 persones/sessió/total 0p.)
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SALA D’ESTUDI. Reunió (18dies / total 18p.)
FAVM. Reunió (0dies / total 0p.)
FAPAC. Reunió (0dies / total 0p.)
Reunions Parella Lingüística (0 parelles que es reuneix un cop a la setmana). dies/ total 0p.)
Grup de professionals dels CAPS de Mataró, (0 reunions, 8-12 persones total 0p.)
Reunions vàries, grups esporàdics, 0 reunions durant el curs. ( 2-10 persones/sessió/total 0p.)

AVALUACIÓ de les reunions d’entitats i d’altres.
Tot i les dificultats de la pandèmia la valoració és positiva en quant al nombre i diversitat d’entitats que han fet del Casal
de Barri el seu centre de referència associatiu. Aquest fet també ha estat positiu perquè gent de diversos interessos ha
pogut conèixer altres dinàmiques i s’han començat a donar petites sinergies entre entitats. Gràcies a les tasques de
voluntariat que fa l’AVV en la recepció i consergeria podem donar suport a les entitats per realitzar aquestes reunions.
Aquests contactes representen clarament una mostra de que s’està treballant en la bona direcció per tal d’assolir les
finalitats preteses en l’ ideari fundacional de l’equipament.

Relació final de participació en les activitats realitzades per l’AVV Peramàs Esmandies.

ACTIVITATS

NOMBRE ACTES

TALLERS
TALLERS ESTIU
MONOGRÀFICS
XERRADES/ ACTES
R. premsa, assemblees, actes
entitats
EXPOSICIONS
CONCERTS/ ESPECTACLES
Activitats –AVV.
REUNIONS D’ENTITATS
VACUNACIONS

44 PR./35 FETS
0 PR./ 0 FETS
0 PR./ 0 FETS
6
2

TOTAL

6
5

NOMBRE
USUARIS
1er.262, 2n. 236, 3er.0

498
0
0
182
55
749
1360
428
531
780

4.583

Diferents gràfics sobre la participació en les activitats realitzades per l’AVV Peramàs Esmandies
durant el 2020 .
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Maria Batlle Montserrat
Presidenta de l’AVV Peramàs Esmandies

Mataró, 26 de gener de 2021
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