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Tributs municipals congelats a Olèrdola
El ple també aprova una modificació de pressupost per fer una nova plaça davant el nou consultori de Moja i el circuit de runnning a la Muntanyeta

Des del 4 d’agost de 2020 no se celebraven plens presencials

En sessió presencial celebrada dimarts 19 d’octubre al local 
social Rossend Montané de Sant Miquel, el ple de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola aprovava de manera inicial les ordenances 
fiscals per a l’any 2022. Tal i com indicava l’alcalde i regidor 
d’hisenda, Lucas Ramírez, les taxes i impostos es congelen 
i registren poques modificacions. Des del govern s’entén 
que els criteris que han orientat les ordenances s’han de 
mantenir perquè són positius i les bonificacions introduïdes 
en exercicis anteriors estan tenint els seus resultats.

Entre els canvis que s’introdueixen hi ha l’exempció de l’IBI 
en els centres sanitaris de titularitat pública, la qual cosa 
suposa que Salut no haurà de pagar aquest impost pel nou 
consultori mèdic de Moja. També com a novetat s’anun-
cia que la taxa de subministrament d’aigua, pendent del 
consorci CONGIAC, registrarà una lleu rebaixa perquè no 
inclourà cànons que es pagaven per portada d’aigua i obres d’ATLL. Un al-
tre canvi introduït suposa fixar un pagament de 16 euros en la taxa d’expe-
dició de documents administratius per participar en concursos i oposicions 
que convoqui l’Ajuntament. Altres modificacions comporten variar redac-
tats de les ordenances, a proposta de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació. La modificació de les ordenances s’aprovava amb els vots 
favorables d’ApO i de la regidora no adscrita Marta Mestre; l’abstenció del 
regidor no adscrit Joan López; i els vots en contra de JxO i ERC.

Marta Mestre manifestava que votava a favor perquè considerava raona-
bles les modificacions i no s’havien apujat les taxes ni els impostos. Joan 
López exposava la seva abstenció assenyalant que no hi ha cap canvi i 
hagués desitjat que s’introduïssin bonificacions per alleugerir la situació 
econòmica de les famílies.

Mari Carme Villanueva, regidora de Junts per Olèrdola, recordava que no 
participaven de l’elaboració de la proposta i que eren unes ordenances 
fiscals on només es tocaven redactats per indicació de la Diputació.

Des d’ERC, Fina Mascaró es preguntava si ara les ordenances són així per-
què els canvis es faran el 2023, més pròxims a les eleccions municipals. 
ERC suggeria exempcions per pintar les façanes dels habitatges i que l’Es-
glésia no estigués exempta de pagar l’IBI. També indicava que propostes 
d’exempcions proposades per ERC i inicialment rebutjades pel govern, com 
en el cas de la teleassistència, al cap d’un temps eren recollides.  

Lucas Ramírez va replicar a Mascaró indicant que “no es paga per pintar” 
les façanes i només es paga per tramitació administrativa. També indica-
va que la llei reguladora d’hisendes locals, encara que no s’hi estigués 
d’acord, establia les exempcions en l’IBI per a propietats de l’Església. 

Circuit de running i nova plaça davant el consultori de Moja

El ple també aprovava amb els vots favorables d’APO i Marta Mestre; 
l’abstenció de Joan López; i el vot contrari d’ERC i JxO una modificació de 
pressupost per valor de més de 513.000 euros, finançada amb romanent 
de tresoreria. La part més important, fins a 328.000 euros, es dedica a fer 
el circuit de running de la Muntanyeta. Més de 175.000 euros es destinen 
a la urbanització de la nova plaça davant del consultori mèdic de Moja. I 
finalment s’habiliten 8.900 euros per satisfer les quotes de les parcel·les 
propietat de l’Ajuntament a la Junta de Compensació de Daltmar.

Marta Mestre expressava el seu acord amb la modificació perquè perme-
tien completar procediments en curs. Joan López valorava positivament la 

inversió per fer el circuit de La Muntanyeta però s’abstenia perquè no havia 
participat en la modificació.

Mari Carme Villanueva expressava el vot en contra de JxO perquè no parti-
cipaven en la modificació. També interpretava que l’actuació de la Munta-
nyeta es preparava perquè es pugui fer abans de les eleccions i defensava 
que calia replantejar-se l’ús efectiu que tindria per a veïns del municipi 
inversions com un circuit de running de 328.000 euros. Villanueva ho con-
trastava amb altres esports que es tenien “oblidats” i resumia que estaven 
a favor dels equipaments si suposaven cobrir una necessitat del municipi.

Fina Mascaró defensava que el circuit de running podria dinamitzar el mu-
nicipi, més enllà de ser “una cantarella” del govern que se sentia des de 
feia anys. També es mostrava d’acord en el pagament de les quotes pels 
terrenys de Daltmar, però recordava que van ser el primer grup que es va 
mostrar en contra de l’enderrocament de l’actual consultori de Moja i per 
això no podien estar a favor d’urbanitzar la nova plaça.

Replicant la crítica per suposat electoralisme, el regidor d’urbanisme , Juan-
ma Samblás, va recordar que tots els projectes requereixen del seu proce-
diment i el govern actua amb planificació “per fer les coses ben fetes”. 
Samblás es mostrava convençut que el circuit seria beneficiós pel municipi. 
També va voler assenyalar que l’actual edifici del consultori no es troba en 
condicions i els tècnics desaconsellaven la seva rehabilitació perquè supo-
saria un cost més elevat que construir-ne un de nou. També afegia que amb 
la nova plaça, Moja “guanya en paisatge”.

Lucas Ramírez també va voler subratllar que el circuit de running és una 
actuació que millora la Muntanyeta, just en un indret on hi havia un antic  
abocador. L’alcalde també indicava que abans de decidir tirar a terra l’edifi-
ci de l’actual consultori, es van valorar els espais disponibles per a entitats 
al municipi i es va concloure que mantenir l’edifici no donava cap valor 
afegit. Ramírez recordava que recentment ha entrat en servei l’edifici re-
modelat de Correus, amb dues sales d’ús; i han finalitzat les obres de la 
Torre de Moja.

D’altra banda, el ple aprovava per unanimitat el compte general de l’exer-
cici de 2020. Des d’ERC es va precisar que el vot favorable al recull comp-
table de l’exercici no suposava estar d’acord amb la gestió política ni la 
distribució del pressupost.

També per unanimitat el ple va aprovar el Document Únic de Protecció Civil 
Municipal. El regidor portaveu del govern, Jordi Catasús, resumia que el Do-
cument contenia un recull de les actuacions a fer en casos d’emergències.
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Al·legacions contra la MAT amb el suport de tot el consistori
Per acord de la Junta de Govern Local del 
20 de setembre, l’Ajuntament d’Olèrdola 
ha presentat al·legacions específiques a 
l’avantprojecte de línia MAT que promou 
l’empresa Forestalia. Les al·legacions 
detallen les afectacions que aquesta in-
fraestructura tindria al terme municipal 
d’Olèrdola i compten amb el suport de tot 
el consistori. Segons s’exposava en una 
reunió informativa celebrada dimecres 22 
de setembre al vespre al local Rossend 
Montané de Sant Miquel, en les al·legaci-
ons es recull la normativa de competència 
municipal que vulneraria la MAT, com el 
propi POUM, així com el Pla Territorial, els 
catàlegs de Masies i Patrimoni o la Carta 
del Paisatge. L’arquitecte municipal, Anna 
Rovira, assenyalava durant la reunió que la 
MAT afectaria en el seva pràctica totalitat 
de recorregut al municipi conreus de vinya, protegits pel POUM i el Pla 
Territorial. També quedarien afectats elements de patrimoni i masies 
catalogades protegides com la de l’Esperanceta, Torreblanca, la Serreta 
o Font-Tallada. Igualment, les al·legacions fan notar l’afectació paisat-
gística, l’impacte negatiu que la MAT tindria en l’economia de la zona 
per la seva afectació en sòl agrari o bé que afectaria a un Bé Cultural 
d’Interès Nacional com són les restes del castell de la Barquera. L’avant-
projecte dibuixa una subestació en terreny proper al pèlag generat a 
l’antiga bòbila de Cal Sogas. L’alcalde, Lucas Ramírez, recordava que 
l’Ajuntament ja havia començat a fer gestions per a protegir aquest 
espai natural.

Ramírez indicava que des de l’Ajuntament s’havia decidit convocar la 
reunió oberta a la ciutadania després d’haver estudiat detingudament 
la informació i d’haver fet les al·legacions, per així poder oferir una 
informació exacte i clara. L’alcalde confia que les al·legacions dels mu-
nicipis contribuiran “a fer força” per tirar enrere l’avantprojecte. 

L’Ajuntament s’ha adherit a les al·legacions que presenten, per al con-
junt de la línia, els municipis i consells comarcals afectats. Aquestes 
al·legacions conjuntes es basen en fonaments jurídics, tècnics i medi-
ambientals per a rebutjar la MAT.

El món municipal penedesenc escenifica al Conjunt monumental d’Olèrdola 
la seva oposició a la MAT
En un acte celebrat el 27 de setembre al Conjunt monumental d’Olèrdola, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha presentat les al·legacions que 
ha elaborat contra l’avantprojecte de línia de Molt Alta Tensió (MAT). Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, resumia que en les al·legacions 
s’assenyala que el projecte no té justificació tècnica, comporta un impacte visual “enorme”, és “inviable ambientalment” i no respecta les normatives 
que protegeixen els sòls o el patrimoni. Lluch subratllava que, de realitzar-se, la MAT tindria un impacte irreversible i “no aporta cap benefici a la 
comarca”.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez , assenyalava que calia anar sumant actuacions, des de la unitat i per sobre de “colors polítics”, per fer front a la MAT.

L’Ajuntament va convocar un acte informatiu obert a tota la ciutadania el 22 de setembre

Alcaldes i alcaldesses del Penedès expressaven el seu rebuig a la MAT
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Durant aquest estiu s’han realitzat treballs de millora a les fonts de 
l’Alba i de l’Avellaner, a la zona del fondo de la Vall, dins del terme mu-
nicipal d’Olèrdola. Les actuacions van ser sol·licitades per l’Ajuntament 
i en estar les fonts dins del parc, la seva millora ha estat assumida per la 
Diputació de Barcelona, institució que gestiona l’espai natural protegit.

Des de divendres 1 d’octubre, estan activades les funcionalitats més 
completes de la Carpeta Ciutadana de l’Ajuntament d’Olèrdola. Es 
tracta d’un servei en línia, accessible des de la web municipal www.
olerdola.cat, on la ciutadania pot conèixer l’estat dels tràmits i gesti-
ons que realitza amb l’Ajuntament d’Olèrdola. Per accedir a la Carpeta 
Ciutadana és necessari disposar d’un certificat digital, idCAT Mòbil o 
Cl@ve.

En la Carpeta Ciutadana s’hi poden consultar els registres d’entrada, 
els registres de sortida, els expedients relacionats i expedients als quals 
s’ha sol·licitat prèviament la consulta. Jordi Catasús, regidor d’Atenció 
Ciutadana, subratlla que l’activació d’aquestes funcionalitats suposa 
un exercici de transparència que obliga l’administració a ser “molt cu-
rosos en el compliment dels terminis i en la tramitació”. Tota la infor-
mació i documentació que es troba en aquesta plataforma és posterior 
a 1 d’octubre de 2021. Si es necessita consultar documents anteriors 
cal sol·licitar-los mitjançant una instància a l’Ajuntament.

Millora de les fonts de l’Alba i de l’AvellanerActivada la Carpeta Ciutadana amb les 
funcionalitats més completes

Amb la instal·lació d’una nova taula de so a 
l’estudi de gravació, aquest estiu s’ha com-
pletat la renovació de l’equipament tècnic de 
l’emissora municipal de ràdio, Canal 20-Ràdio 
Olèrdola. La substitució de la taula en l’estudi 
de gravació completava el procés de renova-
ció de l’equipament tècnic que fa funcionar 
l’emissora. Així, en els dos darrers anys s’ha 
procedit a instal·lar un nou sistema radiant 
que ha comportat el canvi de l’antena d’emis-
sió per ones. També es va substituir l’aparell 
transmissor i es va adquirir una taula de so a 
l’estudi de control d’emissió. Una altra actu-
ació rellevant ha estat la renovació de l’equi-
pament informàtic, tant els ordinadors com el 
programari, que permeten realitzar amb les 
prestacions tècniques més avançades la ges-
tió, edició i programació dels arxius de so.

Renovat l’equipament tècnic 
de Canal 20-Ràdio Olèrdola

Marxa cicloturista solidària 

31/10/21

Amb el suport de:

Col·laboradors:

Club Ciclista Catalunya-Bcn
Organitza:

BICI

Ajuntament 

d'Olèrdola

Ajuntament 

de Sant Jaume dels Domenys

Ajuntament 

de Sant Sadurní

Recollida de dorsals:  30/10 de 16 a

20 i 31/10 de 7 a 8. Ubicació: La

Pista. Carrer Rafael de Casanova

cantonada Passeig de la Plana

Sortida: 8:30

Sortida  i Arribada: Carrer Rafael de

Casanovas cantonada Passeig de

la Plana (Olèrdola)

Longitud: 119,3 km

Desnivell acumulat: 1.297m

Inscripcions a:
https://clubciclistacatalu.wixsite.

com/bicicatela

Web del club:
https://clubciclistacatalu.wixsite.

com/cccatalunya

Participació: De 17 a 80 anys. Amb

la presència d'exprofessionals i

professionals del món ciclista.

Circuit infantil: Pels participants

d'entre 5 i 16 anys amb diferents

quilometratge per edats i

obsequi de participació. 

Mallot de regal

Ajuntament 

Torrelles de Foix
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El Dia Sàpiens atrau a Olèrdola un miler de visitants

Finalitza la restauració de la Torre de Moja

La 11a edició del Dia Sàpiens s’ha celebrat a Olèrdola aquest dissabte  
16 d’octubre enmig d’una gran participació. Sumant l’assistència acu-
mulada en cadascuna de les gairebé 30 activitats realitzades, han estat 
més d’un miler de participants els que han convertit aquesta festa anu-
al de la revista en un gran èxit de públic i en un dia memorable en la 
difusió dels valors patrimonials d’Olèrdola i de la seva història. Clàudia 
Pujol, directora de la revista Sàpiens, oferia un balanç molt positiu del 
Dia Sàpiens i subratllava que la festa havia permès que moltes perso-
nes, provinents d’arreu del país, descobrissin Olèrdola. 
El regidor de patrimoni de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sadurní, tam-
bé es mostrava satisfet per les dades d’assistència i posava en valor la 
gran afluència registrada en les conferències. 

Núria Molist, la responsable de la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueo- 
logia, valorava la jornada com “una fita” en la promoció d’Olèrdola i 
exemple de col·laboració institucional.  Marta Maragall, responsable de 
difusió del MAC-Olèrdola, declarava sentir-se agradablement sorpresa 
perquè les activitats havien acollit molts visitants de fora d’Olèrdola. 

Divendres 1 d’octubre es realitzava la visita final de les obres de restauració de l’interior 
de la Torre de Moja. Amb la finalització d’aquests treballs es completa la tercera i darrera 
de les fases del projecte integral de restauració de la Torre, un cop feta anteriorment la 
consolidació de la Torre en la primera fase i la rehabilitació del seu edifici annex, en la 
segona fase d’intervenció. Les obres de l’interior de la Torre van ser adjudicades per un 
import de 190.000 euros, dins del projecte “Penedès 360 graus”, la iniciativa conjunta 
promoguda per ajuntaments de la comarca amb la coordinació del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès i el cofinançament dels Fons europeus FEDER.

Amb el propòsit genèric de fer que l’edifici “recuperi la seva dignitat històrica”, les 
obres d’aquesta tercera fase han suposat una actuació física en tot l’àmbit interior de 
la construcció per tal de consolidar-lo i restaurar-lo i fer possible el seu ús. L’obtenció 
de  finançament extern,  incloent també aportacions de la Diputació, ha suposat per a 
l’Ajuntament d’Olèrdola assumir només el 30% del valor de l’obra.

La Torre de Moja és una imponent edificació medieval del segle  X que va originar la 
fundació del poble. Amb la rehabilitació de l’edifici adossat es van adequar dues sales 
d’usos polivalents, amb 111 metres quadrats útils sumant els dos espais, incloent una 
nova primera planta construïda amb una terrassa des de la qual es pot accedir a la Torre.

La festa anual de la revista es va convertir en un èxit de difusió de la història del municipi i dels seus valors patrimonials

Dins de la programació es van incorporar dues activitats que formen 
part de l’Any Mir Geribert. Pel matí, al Local Nou de Moja, es va pre-
sentar aquest personatge històric a través de les intervencions de Jo-
sep Tort, Bienve Moya i Oriol Garcia Quera. I per la tarda, al Conjunt 
monumental, es va fer l’acte de presentació del quadern “Mir Geribert, 
Príncep d’Olèrdola. Mil anys després”, amb Xavier Esteve, Bienve Moya 
i Carles Solé.
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Completa 63 ascensions en bicicleta al Castell d’Olèrdola

El millor moment per podar els arbres és 
després de la caiguda de les fulles

Jordi Montané assolia el  dissabte 9 d’octubre  la gesta de completar 
en un sol dia fins a 63 ascensions continuades en bicicleta al castell 
d’Olèrdola. Per a fer-ho s’hi va posar ben d’hora. Encara no eren les 
quatre de la matinada. I no va deixar la bicicleta fins passades les 11 
de la nit. Entre mig, Montané  va acumular 258 km recorreguts, amb 
8.849 metres de desnivell positiu, assolint així el repte “Everesting” 
d’arribar a completar els metres que té d’altitud el cim més alt del món. 

Aquest veí de Sant Pere Molanta, de gairebé 54 anys d’edat, s’ha-
via preparat a consciència per afrontar el repte. Des de gener havia 
recorregut 10.500 quilòmetres, en bona part en carreteres amb forts 
desnivells als Pirineus. Però a més de la preparació física, ha hagut de 
demostrar una gran fortalesa mental. En aquest àmbit va ser essencial 
comptar amb companys que, en diferents moments del dia, van voler 
acompanyar a Montané. 

Per què podem els arbres després de la caiguda de les fulles? Els ar-
bres destinen gran quantitat de valuosos nutrients a les fulles i, abans 
de que aquestes caiguin, n’extreuen una part per emmagatzemar-la i 
fer-la servir l’any següent. Per exemple la clorofil·la es fragmenta en 
molècules més petites que es reabsorbeixen i queden emmagatzema-
da dins el tronc i les arrels. Aquest és el motiu pel qual la poda dels 
arbres s’inicia quan la majoria de les fulles dels arbres han caigut. Això 
passa, generalment, a partir del novembre. Podar els arbres quan la 
fulla encara no s’ha desprès de l’arbre minva el seu vigor i pot fer-los 
més vulnerables a plagues i malalties. Enguany la poda s’iniciarà el 2 
de novembre, començant pels carrers més estrets i que tenen els arbres 
més a prop de les façanes dels domicilis particulars del nucli de Moja, per 
seguir a Sant Pere Molanta i per últim Sant Miquel d’Olèrdola i barriades.

El servei de jardineria realitza actuacions per prevenir i controlar la pro-
cessionària del pi amb el propòsit d’evitar que provoqui molèsties i 
lesions a causa dels pèls urticants de les erugues, especialment als ulls 
i vies respiratòries.

On s’actua? En zones estratègiques dels nuclis urbans, urbanitzacions 
i entorn immediats. 

Quan s’actua i com?

A la tardor: tractament amb insecticida ecològic i selectiu de les cap-
çades dels pins per eliminar o reduir la proliferació de la colònia d’eru-
gues.

A l’hivern: retirada manual del nius.

A finals d’hivern / inici primavera: instal·lació de collars trampa als ar-
bres on s’han detectat nius que no s’han pogut retirar degut al seu 
difícil accés. Aquests collars obliguen a les erugues, quan descendeixen 
del pi, a dirigir-se a una bossa on són capturades.

A l’estiu: Es col·loquen trampes que emeten feromones femenines que 
atrauen els mascles de les arnes de processionària, que són capturats 
dins de bosses.

Estratègies respectuoses amb el medi 
ambient per controlar la processionària

Així es mostrava Jordi Montané en acabar la darrera de les 63 ascensions
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Molta participació en l’inici de l’Any Mir Geribert

Per 8è any consecutiu els ajuntaments de Castellet i la Gornal, Olèrdola 
i Santa Margarida i els Monjos promouen la campanya de dinamització 
comercial “Compra a prop i descobreix el teu entorn”. Des d’aquest diu-
menge 24 d’octubre i fins el proper 21 de novembre els 110 establiments 
participants en la campanya  repartiran entre els seus clients un total de 
50.000 butlletes per poder optar a 83 premis. El sorteig es realitzarà el 
26 de novembre i l’acte de lliurament s’ha fixat el proper 1 de desembre, 
a la Masia Mas Catarro dels Monjos.

Segons un estudi realitzat el 2020, la campanya va tenir un impacte eco-
nòmic de més de 895.000 euros. Per cada euro destinat a la campanya, 
el comerç local rebia un retorn de 170 euros. L’estudi també assenyala-
va que la campanya va suposar la creació de 9 llocs de treball a temps 
complert.

La Societat la Lleialtat de Sant Miquel d’Olèrdola ha ofert una primera 
valoració satisfactòria de la Festa Major del poble, celebrada del 8 al 12 
d’octubre. Amb tot, sí que volen posar de manifest que els hi hagués 
agradat comptar amb una major afluència de públic, especialment en es-
pectacles professionals de qualitat que es portaven al poble amb entrada 
gratuïta. Un exemple que ho il·lustra va ser la representació de l’especta-
cle “Amics” ,amb l’actor Dafnis Balduz i la cantautora Carla Barroso,  que 
va reunir a una cinquantena de persones. 
Altres  moments destacats de la programació van ser el programa doble  
de diumenge dia 10 amb el monòleg d’humor de David Sas i l’actuació 
del quartet vocal “The Hanfris”, així com els tallers per a infants o  la 
participació del ball d’Enveja en la tabalada que acompanyava la porta-
da de la imatge del Sant. En el pregó,  Meritxell Arenas proclamava que 
Sant Miquel és el millor lloc del món per viure. No hi va faltar l’exclusiu 
piromusical, una proposta única dins les festes majors de la comarca.

El segle XI va ser un moment de cruïlla en la història de Catalunya i Mir 
Geribert en va jugar un paper important per la concepció política del terri-
tori que defensava, alternativa a la del comte Ramon Berenguer I. Aquesta 
va ser una de les idees-força que va desplegar el catedràtic d’Història Me-
dieval d’Europa de la UAB, José Enrique Ruiz-Domènec, en la conferèn-
cia que dissabte 25 de setembre pronunciava al Local Nou de Moja en la 
inauguració de l’”Any Mir Geribert”. Així, Mir Geribert va ser molt més que 
un guerrer i la seva trajectòria desmunta la imatge de “malfactor” amb la 

Qualitat a la Festa Major de Sant Miquel “Compra a prop” fins el 21 de novembre

que era presentat pels seus oponents. Ruiz-Domènec resumia que Geribert 
té una lectura política del que ha de ser el Penedès, defensant que fos 
“un passadís” fins a l’Ebre, i no pas que s’estabilitzés com a frontera com 
pretenia el comte. 

Així es mostrava Jordi Montané en acabar la darrera de les 63 ascensions

Una conferència de José Enrique Ruiz-Domènec obria els actes el 25 de setembre
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Olèrdolainformació:

Laia Flix és campiona de Catalunya de judo
Laia Flix, del Club Judo Olèrdola-Uematsu Sant Sa-
durní, és campiona de Catalunya sènior des de dis-
sabte 2 d’octubre. En el Campionat de Catalunya 
disputat al Recinte Llars Mundet de Barcelona, Flix 
va guanyar amb superioritat els seus tres combats 
en la categoria sènior de fins a 63 kg. En el mateix 
campionat també hi van participar tres represen-
tants masculins del club: Dani Romero, Eloi Llosas 
i Ivan Moroz. Aquest últim, encara que va guanyar 
dos combats, no van poder optar a podi.

FE D’ERRADES:
Per error, en la pàgina 8 de l’anterior edició del butlletí municipal hi apareixia 
el nom de Josep Puig com a pregoner de la Festa Major de Moja, quan en 
realitat qui va fer el pregó va ser Xavi Puig.

ACTIVITATS ORGANITZADES
PER L’ATENEU MOGENC

FESTA MAJOR DE CAN TRABAL 
29, 20, 31 i 1 d’octubre 2021

Has de portar un document oficial.


