Mirem el present i ens retrobem amb el record del passat d’unes dades preocupants
que ens fan acabar aquest any 2021 amb
un índex de contagis molt elevat. Unes
xifres que fan trontollar l’esperit nadalenc
del que havia de ser el Nadal del retrobament, del tornar als nadals de sempre i a
brindar per aquelles i aquells que ja no hi
són.
Malauradament, les dades ens porten a
una situació sanitària molt complexa però
també a afectar a sectors professionals
que, els que havien pogut sobreviure,
estaven tot just agafant el primer alè.
L’embat de la COVID els torna a impactar
durament i la fractura social cada cop és
més tensionada.
Els ajuntaments hi som i hi serem com
hem fet durant tota la crisi. Farem el
màxim per oferir el màxim, com hem fet
a Terrassa. Però també demanem a les
administracions competents que siguin responsables en prendre les decisions pertinents preveient ajudes i suport als sectors
més afectats de forma immediatament
paral·lela. Sectors com l’oci nocturn, la
restauració, els gimnasos i la cultura, entre
altres, han de sentir que les restriccions
que tant els afecten van acompanyades
de mesures per a pal·liar els seus efectes.
Sense un suport valent i explícit a aquests
sectors també la cohesió social està tocada de mort.
Jordi Ballart
Alcalde de Terrassa

El Govern torna a
reclamar a la
Generalitat la
residència per a
Sant Pere Nord

10.

Des. 2021

Gran rebuda dels
punts d'orientació
social: 6.418
persones ateses i
8.600 tràmits

S'intensifiquen els
treballs de neteja
i desbrossament
de rieres i torrents
de la ciutat
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Construint la Terrassa del futur
Gener Implementamos

2022
Implementació
progressiva

Èxit rotund dels
punts d'orientació
El servei de l'Àrea de Drets Socials
que es va posar en marxa fa un any
està tenint una allau de peticions de
resoldre i acompanyar en gestions.
La seva descentralització en els diferents districtes ha facilitat el seu
accés. S'han rebut 8600 tràmits
electrònics. La major part de les
demandes ha estat sobre beques
menjador i s'han resolt el 97%.
Les entitats gestores d'aquests
punts tenen com a objectiu atendre a totes aquelles persones que
no tenen recursos digitals o bé necessiten ajuda per a realitzar tràmits
telemàtics.

la policía de
proximidad

Cumplimos con el compromiso de
adaptar la policía municipal a las
demandas ciudadanas y necesidades del territorio. Implementamos
la policía de barrio, de proximidad,
ampliando el cuerpo policial de forma progresiva a partir de enero de
2022.
Estas nuevas unidades entrarán en
vigor a principios de año con el claro propósito de implementar uno
de los compromisos irrenunciables.
Todo ello será efectivo con la incorporación de nuevos agentes.

8.600
Tràmits
rebuts

97%
Resolucions

El nou sector
d'activitats
Bellots II portarà
entre 4 i 5 mil
llocs de treball

Nuevo edificio
para Eco-Equip

El polígon industrial Bellots II suposarà un important impuls per a la
indústria de la ciutat, així com per a
la reactivació econòmica de la crisi
sociosanitària provocada per la Covid-19.
El nou sector d'activitats de prop de
95 hectàrees, situat sota l'autopista
C-58, entre l'avinguda del Vallès i la
N-150, sumarà 4 .000 i 5.000 nous
llocs de feina a la ciutat.

Empiezan las obras para una nueva sede de la empresa de limpieza
municipal, Eco-Equip. La nueva edificación tendrá 1000 m2 y estará
construido por madera y materiales
totalmente respetuosos con el medio ambiente.
La actual sede de la empresa pública está ubicada en el mismo emplazamiento que la actual y ya se ha
iniciado los trabajos de cimentación.

Nou vehicle per als
ADF de Terrassa
L’equip d’ADF de Terrassa compta
des de fa pocs dies amb un nou 4x4
cedit per Kai Motor Vallès.
El vehicle servirà per fer tasques
de prevenció d’incendis, vigilància i
primeres extincions de focs. Aquesta nova pick-up era molt necessària!
Els equips egarencs dels ADF
(Agrupació de Defensa Forestal) fa
anys que reivindiquen una renovació
de la seva flota per fer la seva tasca
amb les millors condicions.
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Construint la Terrassa del futur
Important reforç
de la neteja de les
rieres de la ciutat

Terrassa tiene
los alquileres
más bajos
de la comarca

Durant els últims mesos s'han intensificat les actuacions de neteja
i retirada de residus de les rieres i
torrents de la ciutat. Uns treballs
de desbrossament de la vegetació,
però també de retirada de residus
com brossa i plàstics per pal·liar el
negatiu efecte de l'incivisme a les
nostres rieres.
Una tasca imprescindible per a millorar l'estètica, però sobretot per
garantir la seguretat.

Según un informe de la Cambra de
la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca, nuestra ciudad tiene el índice
de precios más bajo de los municipios cercanos.
Terrassa tiene los precios de alquiler más bajos en comparativa de
poblaciones con más de 70.000
habitantes, estando por debajo de
la media. El precio medio se sitúa
en 613,82€ (en el conjunto de Catalunya el precio medio es 737,51€ y en
Sabadell, 680,53€).

Reclamem a la
Generalitat la
residència de Sant
Pere Nord
Vam aprofitar la visita de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, per reivindicar un cop més la
construcció de la residència per a
gent gran de Sant Pere Nord, amb
120 places i 30 per a un centre de
dia. El solar públic està assignat a
l’avinguda Béjar i el compromís de la
Generalitat és des de 2006.
La consellera va declarar que “volen
complir amb el compromís.”

Inversió

5,7 M€
40
Nous llocs
de feina

GasGas portarà a
Terrassa 40 nous
llocs de feina

Impulsamos
una campaña
especial de
retirada de hojas
El otoño lleva la caída incontrolada
de muchas hojas en nuestras calles.
Este año, desde Eco-equip se contrata a 24 profesionales de refuerzo para mantener las calles más
limpias. Este dispositivo se llevará
a cabo hasta mediados de enero y
coincide con la campaña de poda
de 6.500 árboles en la ciudad.

24
Persones

de reforç

L'empresa de motos GasGas ampliarà les seves instal·lacions a Terrassa amb una nova fàbrica i centre
R+D, amb una inversió de 5,7 milions d'euros que aportarà a la ciutat 40 nous llocs de feina estables i
de qualitat.
Una gran notícia per a la ciutat que
aposta per una indústria capdavantera en el camp de la innovació. Terrassa vol ser ciutat referent oferint
acompanyament a les empreses
compromeses amb la sostenibilitat.
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D1
El Portal de Sant
Roc llueix arbres
i color!

Nou accés al
pàrquing del Raval
S’obre l’accés al pàrquing del Raval de Montserrat per als vehicles
que vinguin pel nord de la Rambla
d’Ègara. Aquesta nova mesura ja
és efectiva i ja s’ha posat la senyalització pertinent. Forma part d’una
nova mesura per a descongestionar
la zona Arquímides-Galileu, així com
és una mesura que pretén facilitar
poder moure's en vehicle privat sense congestionar l'accés al centre de
la ciutat.

Transformación
en el sureste del
barrio del Siglo XX

Els darrers dies haureu vist com al
Portal de Sant Roc s’han posat testos amb arbres, bancs i s’han pintat
dibuixos a càrrec de l’artista Anna
Clariana. Aquest canvi d’imatge és
una mesura provisional que pretén
fer més agradable el passeig pel vial
central. Un canvi estètic que coincideix amb l'inici de la campanya de
Nadal, fet que pretén incentivar el
passeig i dinamització comercial.

A principios de diciembre se aprobó
la transformación del sector entre la
carretera de Rubí, la avenida Santa
Eulàlia y el parque de Vallpardís, en
el sureste del barrio del Siglo XX.
Estos cambios prevén abrir espacios para nuevas viviendas, espacios
abiertos, verdes y de socialización,
así como aprovechar la ocasión para
hacer una reordenación urbanística
y de movilidad en la zona.

D2
En marxa la
remodelació de la
plaça de Miguel
Hernández
Ja s'han iniciat els treballs de rehabilitació de la plaça de Miguel Hernàndez amb una remodelació integral
de la zona.
L'actuació contempla la renovació
total del paviment, la col·locació
de nous jocs infantils, la plantació
d'arbres i la implementació d'un
nou sistema de reg automàtic per a
un manteniment més eficient de la
zona enjardinada de la plaça.

D3

Noves zones
de pícnic al
Districte 2
El Districte 2 compta amb dues noves zones de pícnic perquè infants i
adults gaudeixin de l'aire lliure i de
les zones verdes de la ciutat.
El servei de Gestió de l'Espai Públic
ha instal·lat noves taules i seients al
bosc de Vilardell i ha realitzat feines
de renovació per millorar la zona de
pícnic del parc de la Corneta al barri
de Montserrat.

Reoberta al trànsit
l'entrada al centre
de la C-58
Tres setmanes després de l'esfondrament d'un mur del túnel de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya al seu pas per la Rambleta del Pare Alegre, el passat 3 de
desembre,
Encara continuen els treballs
d'arranjament, però ja hi ha espai suficient per poder obrir un carril que
permet l'entrada de vehicles des de
la C-58 en direcció al centre.
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D4
El Govern es
reunirà amb veïnat
i comerciants
d'Arquimedes
i Galileu
El Govern municipal vol posar sobre
la taula mesures que permetin fer
front a la sobrecàrrega de trànsit
que pateixen els carrers de Galileu i
Arquimedes de forma històrica.
La reunió és durà a terme entre
membres del Govern i de l'equip
tècnic municipal per compartir amb
veïnat i comerciants les alternatives que permetin pacificar el trànsit
d'ambdós carrers sense comprometre la mobilitat de la zona.

D6
Obras de mejora
del pavimento y
drenaje en la calle
Franc Comtat
Hemos empezado las obras de mejora del pavimento y drenaje de la
calle Franc Comtat. Esta calle en
el barrio de la Maurina está viendo
cómo se ha iniciado unas obras que
durarán unos 4 meses.
La remodelación busca también eliminar el desnivel en la calle Huesca.
La intervención en la mejora del drenaje que se realizará es importante
para que no haya acumulación de
agua cuando hay fuertes lluvias y
facilitará el tratamiento de aguas
pluviales.

D5
Empiezan la
rehabilitación de
la Masía de Can
Boada del Pi
Desde el gobierno municipal se ha
puesto en marcha el proceso para
la rehabilitación de la Masía. Se trata de una reivindicación histórica
a la cual el gobierno municipal da
respuesta y que estará lista en los
próximos meses.
El gobierno ha dado luz verde a la
licitación de obras para iniciar la rehabilitación. Las obras están en marcha y el periodo para la ejecución de
los trabajos es de seis meses.

Nou mural artístic
al Pla del Bonaire
L'entrada a Terrassa des de Matadepera llueix més bonica que mai amb
el nou mural que decora la paret de
l'edifici annex al Casal Cívic del Pal
del Bonaire, obra de l'artista Irene
López de Terrassa Walls.
Una iniciativa emmarcada dins del
projecte del servei de Cultura, Terrassa Crea, una línia d'ajuts a la
creació artística que aporta un gran
valor a la ciutat.

Millorem la zona
de lleure de
Mossèn Homs
En els darrers dies s’ha procedit a
la millora de la zona d’esbarjo de
Mossèn Homs, col·locant-hi noves
taules, bancs i la millora de la zona
infantil. La zona que s’ha millorat la
conformen uns 1800 metres quadrats i se situen a l’Anella Verda.
Tanmateix, s’ha plantat noves espècies d’arbrat per oferir espais ombrívols i oferir una nova diversitat d’arbres a l’àrea d’estada.

Mejoramos el
skatepark de San
Lorenzo
Hemos empezado las obras de mejora del skatepark en el barrio de
San Lorenzo para poner fin al deterioro que ha sufrido la pista durante
los últimos años. Son unes mejoras
de mantenimiento que hace años
que se estaban reclamando y se
ha trabajado para que quede en un
buen estado.
Además de las mejoras de la pista se
ha procedido a la rehabilitación del
pavimento y de la zona de juegos
infantiles.
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D7

Les dades
en positiu

9è

mes consecutiu
de baixada de les
dades de l'atur a
Terrassa

Bandes reductores
a Can Parellada
Davant dels continus episodis d’incivisme es posaran bandes reductores al barri de Can Parellada al
carrer de Tanzània, cruïlla amb el de
Senegal, i al carrer Grècia. Aquesta
actuació respon a les demandes del
veïnat que porten anys demandant
actuacions contundents que fins ara
no han arribat.
La zona pateix des de fa molts anys,
curses de cotxes amb desperfectes
i accidents provocats per aquestes
conductes incíviques. Aquesta mesura reductora de velocitat ha de facilitar la millora de la situació.

Nuevos vestuarios
para el campo
de Les Fonts
El campo de Les Fonts ya es funcional al 100%, Hace unos días, quedaba finalizado el proyecto con la
instalación de los nuevos vestuarios,
después de muchos años de reivindicaciones para que el barrio contará con un espacio donde llevar a
cabo las actividades deportivas.
Un proyecto cuya inversión ha asumido íntegramente el Ayuntamiento tras la negativa de la Generalitat
a hacer una aportación económica.

362

persones
aturades
menys que el
mes passat

3.380
persones
aturades
menys que
l'any passat

El preu de
l'aigua de
Terrassa, dels
més barats
Amb dades de l'Observatori del
Preu de l'Aigua a Catalunya, l'empresa pública que gestiona l'aigua
a la nostra ciutat té dels preus per
m3 més accessibles dels principals
municipis.
Com podeu comprovar a la imatge,
Manresa és el municipi amb la tarifa
de l'aigua més econòmica, una ciutat on el servei d'abastament d'aigua és, com a la nostra ciutat, de
titularitat municipal..
Tarifa social
Terrassa ha millorat les bonificacions de la tarifa social, adreçada a
famílies en situació de vulnerabilitat
i l'Ajuntament de Terrassa garanteix
que cap llar de la ciutat patirà un tall
de subministrament d'aquest servei
bàsic per motius econòmics.
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La llum, un dret per a tothom
És una evidència que no comptem
amb una xarxa adequada, ja que no
es du a terme el manteniment que
faria falta i està antiquada. I també
ho és el fet que el Govern de l’Estat
i de la Generalitat són els qui ho han
de garantir. Cal obligar a les companyies a oferir un servei de qualitat
i que no falli, especialment, en moments complicats com l’actual.
El preu de l’electricitat ha arribat
a màxims històrics, precisament,
en plena onada de fred. D’acord, el
consum elèctric augmenta quan el
temps empitjora, però el preu s’acaba establint el dia abans, i sempre
en un clar perjudici vers els consumidors i les consumidores.
Cal frenar l’especulació, reformar el
mercat elèctric per reduir preus, cal
implementar una tarifa regulada per
protegir les famílies més vulnerables
i cal, auditar i sancionar les companyies responsables de les xarxes on
s’hagin produït talls elèctrics a causa
del mal estat de la xarxa
Reitero: la insuficiència estructural
de la xarxa i mal servei d’una empresa amb importants beneficis.
Al barri de Les Arenes, la Grípia i Can
Montllor, el més afectat de la ciutat
des de fa setmanes, però també a La
Maurina, a Ca n’Anglada, a Sant Pere
Nord, a Segle XX, a Can Boada, a Ca
n’Aurell, a Torre-sana, a Can Parellada i a molts altres barris i punts de la
ciutat hem contactat amb els veïns i
veïnes per recuperar la llum dels talls
i vehicular les seves reclamacions.
Des de l’Ajuntament hem muntat un
servei a través del web municipal i
de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania per facilitar les reclamacions.
Cal que el consumidor sàpiga també
que pot tenir dret a compensacions
quan li tallen la llum o se li espatlla
algun aparell a causa de les interrupcions d’energia. I d’això, la companyia no n’informa.
A l’Ajuntament de Terrassa comptem també amb un servei municipal
d’atenció a la pobresa energètica i
de promoció de l’eficiència energètica (l’OFIMAPE) per ajudar a millorar
la qualitat de vida de les persones
de la ciutat i garantir els drets. Quin
és l’objectiu? El dret a comptar amb
uns subministres bàsics per a les fa-

mílies en situació de vulnerabilitat,
una situació que va molt més enllà
d’aquests períodes de talls de llum,
i que té molt a veure amb el dret als
subministraments bàsics.

"Mentre la llum
continuï sent un
producte per enriquir
empreses a canvi d'un
mal servei, seguirà sent
un fracàs social"
Hi ha un problema afegit, com són
els interessos que els dos grans
partits estatals (PP i PSOE) tenen
a les empreses energètiques, amb
una nodrida presència d’expolítics
endollats, mai millor dit (vegi’s, a tall
d’exemple, Felipe González o José
M. Aznar). Interessos partidistes,
doncs, que van en contra dels de la
ciutadania. La llista de sous no para
de créixer mentre la factura elèctrica no deixa d’incrementar-se. S’està
jugant amb la necessitat i la vulnerabilitat sense renúncies.
Quan va arribar el fred, el preu de
la llum ja va començar a encarir-se,
després que companyies com Endesa anunciessin un increment dels
seus beneficis nets fins als 1.700
milions d’euros (un 38% més). La
fotografia es completa amb una
crisi sanitària que també és social i
econòmica, amb un nombre impor-

tant de famílies que han d’escollir
quina necessitat bàsica cobrir. Tenim, doncs, un sistema energètic injust, amb uns preus que no deixen
de perjudicar la ciutadania, amb talls
de llum a nombrosos barris, i amb
partits polítics encara amb massa
interessos en les companyies.
La responsabilitat per lluitar contra el canvi climàtic també ens fa
seguir reclamant un avenç vers les
energies renovables. L’energia mou
l’economia i les nostres llars, sí, però
també segueix sent causa de contaminació i dels gasos d’efecte hivernacle. Cal doncs, reduir el consum
d’energies fòssils, i anar-les substituint per fonts renovables. Ajudaríem a salvar el planeta i a assegurar
que no s’especula, com ara, amb el
preu de la factura.
La llum i el color van ser els eixos de
les pintures d’O’Keeffe. Només volem que la llum que prové del mercat energètic sigui un dret regulat,
sigui un d’aquells elements bàsics
que ens han de fer millors com a societat. Mentre segueixi sent un producte per enriquir algunes empreses
i persones a canvi d’un mal servei,
seguirà sent un fracàs social.

Lluïsa Melgares
Tinenta d’Alcalde
de Territori i
Sostenibilitat
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Un Nadal per a tothom!
Jordi Ballart
Alcalde de Terrassa

“Després de quasi dos anys
de pandèmia, i si la situació
no empitjora, el Nadal 2021
ha d’esdevenir un moment de
retrobada, on es puguin recuperar
les reunions familiars i d’amistats
i moltes de les activitats al carrer.
Per fer-ho comptem amb tota la
ciutat, amb el seu teixit associatiu,
cultural i comercial, i volem que
s’estengui a tots els racons de
Terrassa».
Teníem l’objectiu que el Nadal a Terrassa fos el més ampli i
estès possible, inclusiu i igualitari, que es pogués gaudir a tota
la ciutat i estigués compartit pel teixit associatiu. Entenem el
Nadal com un projecte de ciutat, el més participatiu i participat
i, després de l’impacte de la pandèmia, que retornés llum i
il·lusió als carrers de la ciutat.
Hem programat un munt d’activitats per tota la ciutat, per tots
els públics i de diferent tipus, que estaran vigilants i en atenció
a l’avanç dels indicadors de la COVID19.

Más luces
para iluminar
la ciudad

Este año se ha incrementado el número de luces
repartidas por las calles
de la ciudad y servirá para
apoyar el tejido comercial
y decorar calles, plazas y
ejes comerciales. Se han
incrementado los puntos
de luz hasta 700 y se ha
innovado con nuevos elementos decorativos.
Además, se han instalado 10 elementos 3D en 7
puntos distintos de la ciudad que se añaden a los 4
que ha colocado Terrassa
Centre.
El presupuesto total de
iluminación ha sido de 227
mil euros.

Enguany celebrem els 100 anys de
“Els Pastorets” del Centre Cultural
el Social. Enhorabona!

El nombre de Torna l’avet
de Nadal
Terrassa por
toda la ciudad al Raval

16,87%
increment
enllumentat
respecte 2020

700
Se han vuelto a instalar rótulos con las letras de TERRASSA en distintos puntos de la ciudad. Este año
se han colocado 7 rótulos
luminosos con el nombre
de nuestra ciudad, 5 más
que el año pasado.
Además, se han puesto 10
rótulos de “Bones Festes” en otros puntos de
Terrassa.

El passat 27 de novembre es va fer el tradicional
acte d’encesa de la campanya de Nadal que, amb
tot l’enllumenat de la ciutat, es va il·luminar l’avet
de 12 metres instal·lat al
Raval de Montserrat.
Es tracta d’un avet procedent d’un viver especialitzat de Sant Hilari de
Sacalm i conreat amb criteris de sostenibilitat.
A més, s’ha instal·lat 5 arbres metàl·lics lluminosos, s’ha il·luminat 5 xemeneies, el monument de
la Dona Treballadora i la
Torre del Palau.

punts de llum

7

rètols
de Terrassa

12

metres de
l’avet del Raval
de Montserrat

12è

any de pessebre
12 anys de pessebre
Enguany es manté la
col·locació del pessebre a
la Plaça Vella.
Es va inaugurar el passat
27 de novembre.

Mercadillos
de Navidad
Del 2 al 20 de diciembre,
en la Plaça Vella estará instalada la tradicional Fira de
Santa Llúcia, organizada
por l'Associació d'Amics
de la Fira de Santa Llúcia
que vuelve a esta ubicación
siguiendo las medidas sanitarias pertinentes.
Del 18 de diciembre al 6
de enero en la Rambla de
Ègara se instalará la Fira
d'Hivern de l'Associació
d'Artesans de Terrassa.

Música al carrer
per fer-nos vibrar
Una novetat d'enguany
és el programa "Terrassa
Vibra", on grups musicals
o artistes solistes podran
mostrar el seu talent al carrer en els espais determinats.

Esperant els Reis
Mags d'Orient

Como cada año vuelve el
trenecito de Navidad que
este año llega a todos los
distritos. Se mantiene el
trenecito histórico de Terrassa Centre pero se amplían nuevas rutas.
Los trenecitos en los barrios circularán por Can
Palet, Cementiri Vell, Plaça
Catalunya, Escola Industrial
y Vallparadís, Ca n'Anglada
y Egara, Sant Pere Nord y
Sant Pere, Les Arenes, La
Gripia y Sant Llorenç, Poble Nou-Zona Esportiva y
Can Roca, La Maurina y Ca
n'Aurell, y Can Parellada.

Aquest
any
els
Reis
d'Orient tornaran a repartir
il·lusió pels carrers de Terrassa gràcies als contactes
amb Ses Majestats del Centre Cultural el Social.
El 26 de desembre arribarà
el missatger reial, el Patge
Xiu-Xiu, que visitarà diferents punts de la ciutat fins
al 4 de gener.
Melcior, Gaspar i Baltasar
arribaran al Districte 4 el
5 de gener, on a partir de
les 16 h hi haurà la Festa de
Benvinguda. Després començarà la tradicional Cavalcada.

Juguem+ vuelve este año
con más actividades que el
año pasado, con el mismo
espíritu de ofrecer actividades culturales y de animación, deportivas, tradicionales e intergeneracionales
repartidas en distintos puntos de la ciudad.
Del 29 de diciembre al 4
de enero.

barris per
on passarà
el trenet

26

de desembre
arribada del
Patge Xiu-Xiu

Ampliamos
las rutas de
los trenecitos
de Navidad

Vuelve el Juguem+
con más actividad
que nunca

16

5

de gener,
Cavalcada
Aquestes
i moltes
propostes
més les podreu
trobar a:
https:
//www.terrassa.
cat/nadal

Ha tornat la pista de gel a la plaça Nova!
Una de les activitats que vam trobar a faltar l'any passat per la situació sanitària, va ser la
pista de gel. L'èxit rotund i l'alta demanda de la pista es repetirà enguany. Es va instal·lar
el passat 26 de novembre i hi serà fins al 9 de gener.
400m que permetran que patinin fins a unes 80 persones alhora, sempre que les restriccions per la COVID19 no decretin altres mesures quant a aforaments.
2

Una pista accesible
La pista de Terrassa vuelve a ser un referente en su espíritu inclusivo. Se contará con una cola inclusiva y con sillas y
elementos para que pequeños y personas con capacidades
diversas puedan disfrutar de la actividad.
Además, este año se incorporan 2 horas de programación
sin música para personas con TEA o sensibles a los ruidos.
Entidades de la ciudad podrán reservar 1 h por las mañanas
de lunes a viernes con cita previa.

30x14

metres de pista

