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Especial Coronavirus

El Coronavirus a Llavaneres: 
contenir-ho és responsabilitat de tots

Davant l'actual situació d’emergència sanitària i atenent 
les recomanacions del Govern de la Generalitat, l'Ajunta-
ment de Sant Andreu de Llavaneres, tal com han fet els 
ajuntaments de tot el país, ha adoptat mesures excepcio-
nals per evitar la propagació del Coronavirus.
El passat 12 de març va fer-se evident la situació d’excep-
cionalitat que començava a experimentar el país i es va 
convocar una reunió de crisi en la qual va participar el 
Comitè Municipal d’Emergència de Llavaneres que, 
avançant-se a les recomanacions que dos dies després es 
farien des del Govern, va adoptar unes mesures de caràc-
ter excepcional, com el tancament de les escoles i altres 
equipaments municipals. Aquestes mesures van entrar en 
vigor a partir de la signatura del decret d’Alcaldia, número 
150/2020 del mateix dia 12 de març, i preveien una vigència 
mínima de quinze dies .
No va ser fins a l'endemà, divendres 13 de març, que el 
Govern d’Espanya va declarar l’Estat d’alarma i va decretar 
el tancament d’escoles durant quinze dies i altres mesures 
que es farien públiques de manera oficial, després del 
Consell de Ministres extraordinari que va tenir lloc dissab-
te 14.
Entre les mesures excepcionals adoptades des de l’Ajunta-
ment i que tot indica que s’allargaran, com a mínim, fins a 
tocar de la Setmana Santa destaca, en primer lloc, la reco-
manació a la població de seguir atentament els consells 

higienicosanitaris decretats per les autoritats mèdiques, 
així com d’informar-se de l'evolució de la situació de risc a 
través de fonts oficials i no fer cas ni difondre rumors.
Des d'un primer moment es va suspendre l'activitat a les 
escoles de primària Serena Vall i Jaume Llull, i a l'Institut 
Llavaneres. Els edificis municipals de la Casa de la Vila i de 
Ca l'Alfaro estan tancats al públic general, així com els 
equipaments municipals (Biblioteca, Camp de futbol muni-
cipal, Casal de la Gent Gran, Casal Jove, Escoles bressol 
municipals, Escola Municipal de Música, Espai Laban-
dària, Museu-Arxiu, Pavelló municipal, OAC Policia Local) i 
també els parcs. També la deixalleria municipal ha estat 
tancada.
Pel que fa als serveis i activitats, es va decidir suspendre o 
ajornar totes les activitats, tant municipals com les orga-
nitzades per les entitats locals, per al mes de març i, en els 
darrers dies, també les de l’abril.
D'altra banda, es recomana als establiments i serveis 
locals que facin servir guants i mascaretes, i que posin a 
disposició dels seus clients dispensadors de solució 
alcohòlica.
L'Ajuntament de Llavaneres està seguint de manera 
permanent les informacions oficials, i es farà ressò de les 
comunicacions al respecte a través dels canals habituals 
(web municipal ajllavaneres.cat, xarxes socials municipals 
i el nou canal de telegram).
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L'Ajuntament posa en marxa una campanya de voluntariat

L'Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres ha engegat una cam-
panya solidària per organitzar 
una xarxa de persones volun-
tàries que, davant l'emergència 
sanitària provocada per la pandè-
mia del Coronavirus, ajudin els 
col·lectius més vulnerables.

La funció principal dels volunta-
ris és fer arribar aliments, medi-
caments o productes d'higiene, 
tot deixant-los al replà d'aquelles 
persones con�nades que ho 
necessitin.

Per ser voluntari cal tenir entre 18 
i 60 anys, no patir cap malaltia 
crònica, no estar immunodepri-
mit o no estar embarassada. Per 
formar-ne part, cal emplenar el 
formulari que hi ha disponible al 
web municipal i els coordinadors 
de la campanya es posarem en 
contacte amb els voluntaris si és 
necessari, ja que és molt impor-
tant que totes les actuacions 
estiguin coordinades.

Fins ara, els voluntaris han dut 
terme dues tasques. D'una banda, 
han donat suport a Càrites, 
ajudant a descarregar camions 
amb aliments i, posteriorment, 
organitzant els lots que s’havien 
de fer arribar a les persones en 

situació de dependència; i de 
l’altra, s’han organitzat dos 
voluntaris per a cada una de les 
farmàcies del municipi, per tal 
d’activar el protocol per fer 
arribar a domicili la medicació als 

majors de 65 anys i als malalts 
crònics que no tinguin una xarxa 
familiar que ho pugui resoldre, ja 
que són uns dels col·lectius més 
vulnerables i no han de sortir de 
casa en cap cas.

@AjLlavaneresAjLlavaneres

AjLlavaneres@AjLlavaneres

https://ajllavaneres.cat/voluntaris
https://es-es.facebook.com/AjLlavaneres
https://twitter.com/ajllavaneres?lang=es
https://www.instagram.com/ajllavaneres/
https://telegram.me/ajllavaneres
https://es-es.facebook.com/AjLlavaneres
https://twitter.com/ajllavaneres?lang=es
https://www.instagram.com/ajllavaneres/
https://telegram.me/ajllavaneres
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Les restriccions pel Coronavirus 
La població compleix la consigna de con�nament a les llars

Seguint la instrucció de con�nament decretat per la crisi sanitària, els 
carrers, parcs i accessos a Llavaneres estan pràcticament buits. La 
imatge del Carrer Munt sense gaire gent i amb els clients dels establi-
ments comercials fent cues per entrar a comprar n’és un clar exemple. 
Quedar-se a casa i evitar propagar aquesta pandèmia i alhora no 
contribuir a col·lapsar més el sistema sanitari és l'única sortida, tal 
com insisteixen a dir els experts. L'Ajuntament fa una crida a la pobla-
ció per mantenir el con�nament a casa i evitar fer vida social. 

Es poden consultar les restriccions aquí 

S'activa una campanya de desinfecció

Les regidories de Medi Ambient i de Serveis i Manteniment han posat 
en marxa una actuació de desinfecció de diferents punts del municipi 
per evitar més contagis per la Covid-19. L'acció s'afegeix a les accions 
de neteja de les bústies de contenidors, que duu a terme la brigada i 
que s'han intensi�cat des de fa dies. La campanya de desinfecció de la 
via pública és diària i es fa als punts més prioritaris com l'accés al CAP 
i a les dues residències de gent gran del poble, Loval i l'Estada, a 
l'entorn de les farmàcies i de les botigues d'alimentació i queviures -en 
especial del carrer de Munt- i a les parades d'autobús.

Controls policials per assegurar el con�nament de la població

La Policia Local de Llavaneres està treballant intensament per ajudar a 
complir les mesures decretades per aturar la proliferació de la Covid-19 
(coronavirus). Dues patrulles policials són al carrer, principalment, per 
controlar el compliment de tancar comerços i serveis, a excepció dels 
d'alimentació i altres productes bàsics (medicaments, higiene, 
neteja...). A més, de manera periòdica i puntual, s'han anat organitzant 
controls de trànsit en diferents horaris i punts del terme municipal i, 
�ns a �nals de març, es van tramitar una vintena de denúncies a 
persones que incomplien les mesures de con�nament a casa.

Consells higienicosanitaris per evitar la propagació

Entre les mesures de prevenció, cal tenir cura especialment de 
rentar-se les mans sovint, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un 
sol ús o amb la cara interna del colze en tossir o esternudar i rentar-se 
les mans de seguida, mantenir una distància prudencial entre les 
persones (entre 1 i 2 metres), i evitar compartir menjar i estris sense 
netejar-los degudament. Després de manipular objectes, sobretot a 
llocs públics, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense 
haver-se rentat abans les mans; cal evitar les aglomeracions, i protegir 
la gent gran i les persones amb malalties cròniques.

https://ajllavaneres.cat/ARXIUS/ANY2020/COVID/Questionari_restriccions_COVID19_v20200324_15h_corregit.pdf.pdf.pdf
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Se suspenen les obres de promoció privada

L'Ajuntament ha declarat la suspensió dels terminis d'execució de les 
obres de promoció privada i adverteix les promotores de la prohibició 
de l’execució d'obres, instal·lacions i construccions al municipi en cas 
que no puguin garantir les mesures aprovades. Així mateix, 
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres suspèn tots els terminis 
dels procediments administratius que estiguin en curs durant la 
vigència del Reial Decret 463/2020.

Restriccions per sortir amb els gossos 

Només es pot treure a passejar el vostre gos de manera individual; no 
es pot socialitzar amb altres persones o animals; cal portar els papers 
de l’animal, un recipient amb aigua diluïda amb lleixiu per netejar els 
orins i bosses per a les defecacions; no està permès treure a passejar 
els animals en zones comercials per evitar l’acumulació de persones, 
especialment el carrer de Munt i el carrer de sant Pere; en tornar a 
casa, es recomana dutxar-se i rentar la roba, així com netejar les potes 
dels animals, un cop dins del domicili. Les persones que incompleixin 
les normes seran sancionades.

Recomanacions per anar a comprar

Només es pot sortir de casa per comprar productes de primera 
necessitat (alimentació, medicaments, higiene i neteja); cal plani�car 
les compres i no sortir més del que sigui imprescindible, prioritzant els 
comerços i serveis de proximitat; fer cua a l’exterior de l’establiment 
per entrar sense aglomeracions i guardar la distància de seguretat 
entre persones, un cop a l’interior; equipar-se amb mascareta i guants 
per sortir a comprar; agafar només els productes que es volen 
comprar, sense tocar la resta; pagar amb targeta i evitar, així, els 
diners en metàl·lic; tenir cura que la gent gran i els malalts crònics de 
la família o del veïnat no surtin, és convenient oferir-se per fer-los 
arribar la compra.

Es redueix el nombre de trajectes del Bus Urbà

Des del dilluns 23 de març i �ns que es mantingui l'estat d'alarma, es 
modi�quen e ls h oraris d el b us u rbà C 22. E s m antenen l es p rimeres 
expedicions del matí per tal de garantir la distància de seguretat entre 
usuaris, però, a partir de les 9.15 hores, es passa a fer l'horari dels 
dissabtes, un per hora i, en tots els casos a partir d'aquesta hora, les 
expedicions segueixen el recorregut llarg que dona cobertura a tot el 
territori. Us informem també que del 2 al 9 d'abril, el bus urbà C22 
serà gratuït per a tots els usuaris per tal d'afavorir els desplaçaments 
de totes les persones que ho necessitin.

https://ajllavaneres.cat/document.php?id=14951&demarc=230
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Altres afectacions del Coronavirus

 
Les Olimpíades Populars s'ajornen al 2021

La Comissió Olímpica de Llavaneres ha decidit ajornar les Olimpíades Populars de 
Llavaneres, que s'havien de celebrar aquest estiu, entre el 26 de juny i el 5 de juliol. La 
decisió es va prendre de manera conjunta, per part de la regidoria d'Esports i els volun-
taris olímpics, després de conèixer la decisió del Comitè Olímpic Internacional (COI) 
d'ajornar els jocs d'aquest estiu a Tòquio.
La vila havia de celebrar aquest any la desena edició de les Olimpíades Populars, que es 
van posar en marxa el 1984 i que se celebren cada quatre anys. Les Olimpíades ja tenien 
la nova mascota, escollida per concurs públic, i la programació per a la seva celebració.  

S’amplia el termini de presentació de treballs de la 
Mostra Literària

S’ha suspès la celebració de Sant Jordi a tot Catalunya i aquest any no hi haurà activi-
tats durant la diada del 23 d'abril ni tampoc venda de roses ni llibres. La bona notícia, 
però, és que la regidoria de Cultura i Festes manté la Mostra Literària 2020 i s'ha 
decidit ampliar el termini de presentació de treballs �ns al dilluns 27 d'abril. Així 
mateix, com a novetat, el procediment de lliurament de treballs serà telemàtic.

Es facilita el servei per aconseguir la medicació de llarga 
durada

Les persones que necessiten renovar el seu pla de medicació de llarga durada poden 
anar directament a la seva farmàcia amb la targeta sanitària i rebre la seva medicació 
sense necessitat de visitar el seu metge de capçalera mentre duri l’estat d’alarma. 
D'altra banda, cal recordar que les farmàcies disposen d'un servei de voluntariat per 
fer arribar a domicili la medicació als majors de 65 anys i als malalts crònics.

S’ajornen les preinscripcions escolars

El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit ajornar la preins-
cripció escolar del segon cicle d'infantil, primària i secundària �ns que es pugui garan-
tir la seva realització en condicions de normalitat. En el cas concret de Llavaneres, es 
va haver de posposar la jornada de portes obertes prevista pel dissabte 14 de març a 
l'Escola Serena Vall; així com les xerrades d'Educació adreçades a les famílies, que 
estaven programades pels dies 12 i 19 de març. També s'han anul·lat les portes obertes 
de les escoles bressol municipals, Minerva i Sant Nicolau..

Hi ha diversos serveis i activitats ajornats �ns a nou avís

La situació ha obligat a suspendre o a ajornar altres serveis i activitats com el progra-
ma d'activitats de la gent gran, el servei de logopèdia, la cursa de la Dona de les 3 Viles 
i l'Ironkids que s’havia de celebrar el diumenge 15 de març, el Projecte Pont amb l'Insti-
tut Llavaneres, les reunions del Consell d'Infants, les trobades de la comissió olímpica, 
les sortides al teatre, les xerrades de tari�cació social amb famílies, el mercat munici-
pal dels divendres, les trobades del Casal del Pèsol o la reunió del Consell municipal de 
Medi Ambient. I s’ha hagut d’anul·lar la Festa del Pèsol 2020.

https://ajllavaneres.cat/mostraliteraria20
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Promoció Econòmica fa costat al teixit 
empresarial local davant la crisi sanitària

La regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i 
Consum va subministrar a l'inici de l'estat d'alarma material 
d'autoprotecció (guants, mascaretes i gel desinfectant) als 
comerços de la vila que no en disposaven. Fa una crida entre 
el teixit empresarial perquè se sumi a la xarxa de suport i 
coordinació que està organitzant per atendre les necessitats 
d'empresaris i comerciants locals, i es posa a disposició de 
l'empresariat local per resoldre qualsevol dubte o petició. Així 
mateix, ha desenvolupat un espai d'ajuda per fer front a 
l'estat d'alarma i que serveix també com a eina de consulta 
de tota la informació o�cial en relació a la pandèmia.

Ocupació manté l'atenció 
personalitzada als usuaris per mail

La Regidoria d'Ocupació continua atenent 
els usuaris del servei, a través del correu 
electrònic feina@ajllavaneres.cat, garantint 
l'atenció personalitzada a les persones que 
es vulguin donar d'alta a la borsa de treball 
o que vulguin realitzar alguna consulta en 
l'àmbit de l'ocupació. Totes aquelles perso-
nes usuàries que disposaven de dia i hora 
de visita per rebre algun servei, rebran una 
trucada telefònica per resoldre la seva peti-
ció.

Mesures per pal·liar l'impacte econòmic

El govern municipal ha �xat un paquet de mesures 
econòmiques per fer front a l'impacte de l'actual 
estat d'alarma. Les principals accions arriben des de 
l'àrea econòmica de l'Ajuntament, i afecten els 
següents impostos i taxes:

1. IBI (Impost de Béns Immobles). S'acorda sol·lici-
tar a la Diputació de Barcelona la modi�cació del 
calendari i repartir la càrrega del primer rebut en 
les altres tres fraccions domiciliades. A més, 
s'ofereix la possibilitat de demanar un ajorna-
ment sense recàrrec.

2. IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica). 
No s'haurà d'abonar �ns el 2 juny i, a més, se'n 
podrà sol·licitar una pròrroga.

3. Ocupació de via pública, terrasses de restaura-
ció i parades de mercat municipal. S'ha decidit 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona no iniciar 
el cobrament de la totalitat del segon trimestre i 
successius en el cas que la prohibició d’ocupació 
de via publica s’expandeixi en el temps.

4. Taxa de residus comercials. El govern portarà al 
Ple Municipal la reducció al 50% per a la segona 
fracció de l’any, per als comerços que hagin 
hagut de tancar durant el decret d’estat d'alar-
ma.

5. Consum d'aigua. L'ACA ha aprovat una boni�ca-
ció del 50% del cànon per als mesos d'abril i 
maig.

6. Escoles Bressol municipals. L'Ajuntament no 
cobrarà a partir del mes d'abril les quotes d'esco-
larització a famílies matriculades en les llars 
d'infants públiques Minerva i Sant Nicolau. Les 
quotes del març es compensaran al juny.

7. Escola Municipal de Música. S'acorda reduir en 
un 50% l'import de la taxa del mes de març, que 
es carregarà a l'abril i no es tornarà a cobrar �ns 
que no es reprengui l'activitat. Tanmateix, 
l'equip de professors continuarà acompanyant 
l'aprenentatge dels alumnes telemàticament.

L'altra gran aposta arriba des de Benestar Social. Es 
manté la crida per ajudar les famílies i les persones 
més vulnerables davant l'esclat d'aquesta pandè-
mia.

Generar ocupació serà un altre dels objectius. El 
govern reformarà l’actual pressupost municipal �ns 
a triplicar la partida pressupostària per promoure 
plans d'ocupació durant aquest 2020.

L’alcalde, Nani Mora, ha assegurat que el govern 
municipal hi aportarà els diners que siguin necessa-
ris per ajudar les famílies i els veïns de Llavaneres a 
superar aquesta crisi: "La possibilitat de dedicar 
diners provinents del romanent de tresoreria un 
cop tinguem aprovada la liquidació del 2019, ens 
ajudarà a incorporar al pressupost tants recursos 
com calguin per superar aquesta greu crisi econò-
mica i sanitària.”

personalitzada als usuaris per mailempresarial local davant la crisi sanitària

mica i sanitària.”

https://ajllavaneres.cat/document.php?id=14941
https://www.les3viles.cat/coronavirus
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Consells per a un
con�nament saludable

Des de l’Ajuntament de Llavaneres, s’han 
posat en marxa una sèrie de Consells per 
ajudar a gaudir d’un confinament saluda-
ble, tant a nivell mental com físic. 
Des del passat 19 de març, gràcies a la 

psicòloga municipal de Llavaneres, Marta 
Salvany, es publiquen de manera periòdica 
a les xarxes socials una sèrie de consells 
per gestionar les emocions, amb la volun-
tat que ens ajudin a reflexionar, a anar cap 
endins i a mantenir l'equilibri. Entre els 
consells publicats fins ara es troben la 
utilitat dels contes, ja que aquests creen 
un  clima d'intimitat, d'escolta i d’atenció, 

que ajuda a poder parlar i explicar als 
infants, d’una manera entenedora, tot allò 
que estem vivint en aquests moments tan 
convulsos.
El segon consell es va centrar en parlar 

de «la por», una emoció desagradable 
però necessària i adaptativa, que ajuda a 
estar alerta dels perills. Aquests dies, no 
serà estrany sentir por, angoixa, ansietat i, 
fins i tot, potser pànic; però aquests senti-
ments, viscuts en companyia, seran més 
fàcils de portar i la Marta ens anima a 
parlar de les nostres pors i descobrir que 
els altres també les senten.

Altres recomanacions s’han centrat en 
utilitzar la respiració conscient i la medi-
tació per calmar-se, tècniques també 
molt indicades pels nens. És el cas del 
Mindfulness, una eina simple i poderosa 
amb què els infants són capaços de treba-
llar molt bé, ja que el centre d’aquesta 
meditació és el cos i ells comprenen 
perfectament el llenguatge corporal.
I els consells per gestionar les emocions 
han posat la seva mirada també sobre els 
adolescents, amb una recomanació de 
seguir al psicòleg Jaume Funes, autor del 
llibre «Estima’m quan menys ho mereixi... 
perquè és quan més ho necessito» i que 
dona pistes sobre com tractar amb els 
joves. 

Exercici físic a casa
Paral·lelament, s’han posat en marxa una 
altra sèrie de consells, en aquest cas 
gràcies a la tècnica de la regidoria 
d'Esports, Gemma Abad, que periòdica-
ment proposa rutines d'exercicis per fer 
des de casa amb la voluntat que ens 
ajudin a mantenir la forma física tot i el 
confinament. Des d'exercicis per tonificar, 
que es poden fer sols o en família; exerci-
cis aeròbics que combinen la marxa amb 
exercicis de respiració, mobilitat, flexibili-
tat i relaxació; fins a exercici físic per als 
infants sense sortir de casa, on es plante-
gen tot un seguit de propostes d’exercicis 
i jocs.
Consulteu les xarxes de l’Ajuntament per 
anar seguint els nous consells.

https://www.youtube.com/watch?v=u2I02YbMcdo
http://jaumefunes.com/
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Diverses empreses i comerços locals estan 
fent donació aquests dies de tota mena de 
material sanitari a l'Ajuntament de 
Llavaneres. Són, principalment, mascaretes 
quirúrgiques, solucions alcohòliques i també 
guants que seran de gran utilitat per tractar 
de protegir el personal sanitari i també els 
voluntaris de possibles contagis del 
coronavirus. L'Ajuntament de Llanaveres ha 
rebut també material provinent de Sant 
Vicenç de Montalt.
El Comitè municipal d'emergències, que es 
va posar en marxa divendres 13 de març, 
coincidint amb la declaració de l'estat 
d'alarma decretat per la propagació de la 
Covid-19, ha anat distribuint aquest material 
al CAP de Llavaneres i també n'ha fet donació 
a altres municipis que en necessitaven.

L'Ajuntament de Llavaneres ha posat en marxa un telèfon 
d'emergències per atendre situacions de vulnerabilitat. És el 667 
18 32 16 i s'activa per detectar persones, ja siguin malats o d'edat 
avançada, que no tinguin ningú que els pugui fer arribar 
aliments, medicaments o productes d'higiene i neteja.
Cal recordar també que hi ha tot un seguit de «Telèfons que 
salven vides!» i que convé tenir a l’abast per fer-ne ús davant 
qualsevol emergència.

Telèfon per a situacions de 
vulnerabilitat i voluntariat
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NANI MORA
ALCALDE

En aquests moments estem vivint una situació excepcional que cap de nosaltres podia imaginar que ens 
tocaria de viure. Per fer front a la Covid-19 ens cal la col·laboració de tots els vilatans, tots hem de fer un 
esforç per la responsabilitat que tenim com a col·lectivitat, com a poble, com a país. Malgrat tot, aquests 
moments són capaços de treure el millor de la societat. Hem d’estar orgullosos de la resposta del poble que 
en pocs dies ha vist com més de 70 persones s’oferien voluntàries. Gràcies a ells s’ha pogut: repartir 
aliments i medicaments, descarregar camions d’aliments... A més, entitats del municipi i persones parti-
culars s’han dedicat a cosir mascaretes i fabricar pantalles de protecció. No ens hem d’oblidar, tampoc, de 
les empreses i particulars vinculats al municipi que ens han fet aportacions de material. És una hora greu 
i esperem temps difícils on ens caldrà, també com a Govern, saber estar a l’alçada de les circumstàncies i 
poder donar resposta a les necessitats dels nostres veïns, del nostre comerç i de les nostres empreses. 
Posarem tots els recursos necessaris a disposició del poble encara que això comporti haver d’aparcar 
algunes de les inversions que esperàvem desenvolupar immediatament.

Donacions per fer 
front al Coronavirus

La regidoria de Benestar Social està fent un 
seguiment acurat, des de l’inici del decret 
d’estat d’alarma, de tots els usuaris dels 
serveis socials municipals. Ara, a més, s’ha 
decidit ampliar el focus d’atenció més enllà 
de les persones que habitualment són ateses 
per l’equip de professionals de la regidoria. 
Per aconseguir-ho, s’està trucant a tots els 
empadronats a Llavaneres majors de 65 anys 
que viuen sols. L’objectiu és saber si estan bé, 
con�rmar que tinguin xarxa familiar de 
suport i recordar-los que s’han de quedar a 
casa. En de�nitiva, descartar nous casos de 
vulnerabilitat al poble i garantir que tot 
aquest col·lectiu està sent atès.

Benestar Social 
eixampla el focus 
d’atenció

             
Preneu-ne nota i truqueu en  cas de...

 
CONSULTES GENERALS
012
 
EMERGÈNCIES
112
 
URGÈNCIES SANITÀRIES 
061
 
POLICIA LOCAL DE LLAVANERES
93 792 69 69
 
SITUACIONS VULNERABILITAT LLAVANERES
667 18 32 16
 
ATENCIÓ CONTRA VIOLÈNCIA MASCLISTA
900 900 120
 
 

Telèfons que salven vides!
 #CORONAVIRUS                                                                                                                                                                                  




