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Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció al programa 

Mans al Verd de l’Ajuntament de Barcelona per a l'ús 

comunitari d’espais municipals pel foment del verd i la 

biodiversitat 

 

  

En cas de presentació telemàtica: 

 Les sol·licituds es presentaran al tràmit disponible en l’Oficina Virtual de 

l’Ajuntament de Barcelona, accessible a l’enllaç indicat a continuació i es dirigiran a 

l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, departament de Mans al 

Verd:  

 https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 

 El portal de tràmits NO accepta documents en format word, pel que un cop omplerts 

tots els camps, les persones sol·licitants hauran d’imprimir el document en PDF, 

guardar-lo i  adjuntar-lo a la seva sol·licitud al web anteriorment citat. 

En cas de presentació presencial: 

 La sol·licitud es podrà presentar a qualsevol de les oficines del registre general que 
es relacionin a la convocatòria, adreçant-lo a l'Àrea d'Ecologia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona, departament de Mans al Verd. 

Informacions prèvies 

La present sol·licitud va adreçada a la inscripció al programa Mans al Verd de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’ús i gestió comunitària i/o associativa d’espais 

de titularitat municipal pel foment del verd i la biodiversitat.  

 

El programa de Mans al Verd té per objectiu, en coordinació amb el departament de 

Patrimoni ciutadà, centralitzar les demandes que les entitats, associacions, 

col·lectius i ciutadans de Barcelona sol·liciten a l'Ajuntament un espai de titularitat 

municipal per a desenvolupar-hi horts, jardins i/o espais de biodiversitat en el marc 

d'activitats comunitàries. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
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1. DADES DE L'ENTITAT O AGRUPACIÓ DE PERSONES 
 
 
1.1 Dades bàsiques d’identificació de l’entitat o agrupació de persones  
 

Nom: 

NIF:

Adreça: 

Codi Postal: 

Barri: 

Districte: 

Telèfon:  

Correu: 

Web:

Es tracta d’una entitat de 2n nivell o 3r nivell, que agrupa altres entitats, col•lectius o 

plataformes (SÍ/NO):  ____ 

 

1.2 Dades de la persona que ostenti la representació de l’entitat o agrupació sol·licitant  
 
Nom i cognoms:

Nom sentit
1
: 

DNI/NIE o Passaport: 

Lloc que ocupa a l’organització: 

Telèfon:  

Correu: 

 

 

1.3 Descripció i àmbit temàtic, territorial i poblacional d’intervenció de l’entitat o 
agrupació  
 
Any de constitució de l’entitat o agrupació: 

 
Anys en activitat: 

 
Àmbit d’actuació de l’entitat o agrupació:    
Especifiqui un màxim de tres: Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent Gran, Dones, Joventut, Infància, 
Participació, Esport, Drets dels animals, Alimentació Sostenible, Comerç de Proximitat i Promoció 
Econòmica, Diversitat funcional, Economia de les cures, Afers religiosos, Ecologia, LGTBI, Drets de 
Ciutadania, Interculturalitat, urbanisme, altres. 

                                                           
1 D’acord amb el decret de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2020, vostè té dret a indicar el seu nom sentit o nom que 
es correspongui amb el gènere amb què s’identifica, quan aquest sigui diferent del que consta en el seu document 
d’identificació oficial. Les condicions i els efectes d’utilització per part dels òrgans i serveis municipals se circumscriuen 
a les actuacions que no formin part d’un procediment administratiu o que no tinguin implicacions jurídiques de caràcter 
oficial. Si la persona és menor de d’edat, cal adjuntar document signat del seu o de la seva representant legal en el 
qual hi consti el consentiment d’aquest o aquesta per al tractament de les dades de caràcter personal de la persona 
menor d’edat sol·licitant. 
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Àmbit territorial d’intervenció:        
Barri, Districte, Ciutat 

  

Àmbit poblacional prioritari:        
Dones, infants, joves, gent gran, persones nouvingudes, persones amb discapacitat i/o diversitat 
funcional, persones en general, etc. 

 

 
1.4 Base social i recursos humans de l’entitat o agrupació  
 
Nombre de persones associades per gènere:   

Nombre de persones assalariades per gènere: 

Nombre de persones voluntàries per gènere:     

Indicar observacions que puguin ser un indicador sobre l’equitat i la diversitat de la base social i els 
recursos humans de l’entitat: gènere ( F= Femení, M= masculí, NB = No binari), edat, origen, diversitat 
funcional, etc. 

 
 
1.5 Fonts de finançament de l’últim any de l’entitat 
 
Fonts públiques: Especificar el tipus de relació econòmica amb cada administració (convenis, 

subvencions, etc.) 

 

 Ajuntament:           € 
 

 Diputació:            € 
 

 Generalitat:              € 
 

 Estat:      € 
 

 Europa:   € 
 

 Altres:       €   Especificar: 
 

Pressupost anual fonts públiques:   € 

 
Fonts privades: Especificar el tipus de relació econòmica amb cada font 

  

 Quotes d'associats:  € 
 

 Crowfunding:   € 
 

 Donatius:   € 
 

 Prestació de serveis:  € 
 

 Patrocinis:   € 
 

 Altres:    €           Especificar altres 
 

Pressupost anual fonts privades:         € 
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1.6 Necessitat de l’espai 
Disposeu d’algun hort o jardí comunitari actualment? (SÍ/NO)   ____ 

En cas afirmatiu, nom i localització? ______________________________________________ 

 
Les entitats inscrites en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona que tinguin 
la documentació vigent no caldrà que presentin la documentació descrita en les bases específiques. 

 
Signatura del president/a de l’entitat o agrupació:   
 
 
 
 
A Barcelona, ___de___de 20___ 
 
 
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica 
sobre el tractament de les vostres dades personals. Podeu trobar tota la informació del 
tractament 0221, que s’aplica a procediments en matèria de Participació ciutadana en el Verd i 
la Biodiversitat a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-
dades?tractament=0221. 
 
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.  
Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l’enllaç: 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-
proteccio-dades o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 
Barcelona. 
 
Finalitat del tractament: Participació ciutadana en el Verd i la Biodiversitat de la ciutat de 
Barcelona i foment del coneixement de la natura urbana 
 
Legitimació: consentiment  
Drets de les persones:  podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i 
limitació sobre les vostres dades, mitjançant l’ enllaç: 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-
meves-dades. 
 
Si no esteu  satisfets amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació 
davant  de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona.  
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades 
 

☐ Estic informat/da de la política de protecció de dades i dono el meu consentiment al 

tractament de les meves dades de caràcter personal 
IMPORTANT: MARCA LA CASELLA AMB UNA X   

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0221
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0221
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE 
 
 
2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE  
 
2.1 Dades de la persona responsable del projecte

2
 

 

Nom i cognoms:

Nom sentit: 

DNI/NIE o Passaport: 

Lloc que ocupa a l’organització: 

Telèfon:  

Correu:

 

 

2.2 Per quin solar presenteu la sol·licitud? 
Per cada espai caldrà una sol·licitud. Identifica l'espai amb una x a la casella o subratlla el text de l’espai 

 Carrer Rosés 8 (Districte Sants - Montjuic)      ☐ 

 Carretera Alta de Roquetes 56-58 (Districte Horta- Guinardó)   ☐ 

 Pintor Alsamora 20 (Districte Nou Barris)     ☐ 

 Passeig Valldaura 271 / Avinguda Rio de Janeiro 100 (Districte Nou Barris) ☐ 

 Plaça Isabel Vila / Carrer Almogàvers 207 (Districte Sant Martí)   ☐ 

 Carrer Llacuna 35 (Districte de Sant Martí)     ☐ 

 Carrer Doctor Trueta 100 / Carrer Àlaba 24 (Districte Sant Martí)  ☐ 

 

2.3 Necessitats d’usos del projecte  
Descriu quines necessitats d’espai té el projecte per a desenvolupar-lo.  

 

 

 
2.4 Proposta horària d’ús de l’espai: 

Indefinit   ☐ 

Caps de setmana En franja horària de       a       

Matí   En franja horària de       a       

Tarda   En franja horària de       a       

Puntualment   En franja horària de       a       

 

 

                                                           
2 

Complimentar únicament si és diferent de la persona del punt 2.Dades de la persona que ostenti la 

representació de l’entitat o agrupació sol·licitant 
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2.5 Repercussió territorial del projecte 

 Barri: ______________ 

 Districte: ___________ 

 Ciutat: ___________ 

 Altres:______________ 
 
2.6 Projecte principal 

3
 

Identifica el projecte amb una x a la casella o subratlla el text del projecte principal 

 

 Horts urbans ☐ 

 Jardins urbans ☐ 

 Biodiversitat ☐ 

 
2.7 Àmbit o sector  
Podeu triar tants sectors com siguin necessaris. Identifica el sector amb una x a la casella o subratlla el 
text. 

 Sostenibilitat ambiental  ☒ 

 Economia Social i Solidària ☐ 

 Alimentació Sostenible ☐ 

 Acció comunitària  ☐ 

 Cohesió social  ☐ 

 Cultura   ☐ 

 Esports   ☐ 

 Infància   ☐ 

 Joves   ☐ 

 Gent Gran   ☐ 

 Dones – Feminismes ☐ 

 LGTBI   ☐ 

 Salut   ☐ 

 Interculturalitat  ☐ 

 Diversitat Funcional  ☐ 

 Comerç   ☐ 

 Urbanisme    ☐ 

 Altres: ____________________________________ 

 

                                                           
3
 El projecte s'ha d'emmarcar dins una tipologia concreta que respondrà a l'objecte principal. En aquesta 

casella cal marcar quin és l'ús principal de l'espai. En els diferents apartats de la memòria descriptiva es 
valorarà positivament que dins d'un projecte principal es puguin desenvolupar activitats relacionades amb 
els altres tipus d'espais. Per exemple: en un projecte en que l'objectiu principal és un hort urbà es valorarà 
positivament que es facin iniciatives que millorin la biodiversitat, fent activitats concretes o de forma 
transversal en tot el projecte.  
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2.8 Nom del projecte 

 
 

 
 
2.9 Motivació i descripció del projecte.

4
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
4 

Descriu breument el projecte (màxim 1000 paraules). D'on sorgeix, antecedents, qui l'impulsa, quina 

necessitat pretén cobrir?  
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3. ASPECTES MEDIAMBIENTALS DEL PROJECTE 
3.1 Marc lògic  

Ompliu el marc lògic amb la informació corresponent al vostre projecte. Amplieu el quadre tant com us sigui necessari. Podeu eliminar l’exemple exposat. 
 

Objectiu general Objectius específics Accions/ 
activitats 

Resultats Indicadors de 
seguiment 

Condicionants que 
determinen el 

compliment dels 
objectius 

Les finalitats 
genèriques del 
projecte. 

Es deriven dels objectius 
generals i els concreten, 
assenyalant el camí que s’ha 
de seguir per assolir-los. 
Necessàriament han de ser 
concrets, mesurables, 
assolibles, realistes i definits 
en el temps 

Són les accions que 
programem realitzar en 
el marc del projecte per 
tal d’assolir els resultats 
definits 

Representen la 
repercussió que tindrà 
la nostra intervenció un 
cop s’hagin 
desenvolupat les 
activitats plantejades 

Hauran de ser 
mesurables i presentats 
anualment en les 
comissions de 
seguiment del projecte 

Factors interns o 
externs que poden 
condicionar l’execució 
del projecte 

Incrementar el 
coneixement i la 
infraestructura verda al 
servei de la salut de la 
ciutadania. 

O1 Producció d’aliment 
hortícola per 
autoconsum de 5 
famílies durant tot 
l'any 

A1.1- Plantació de x 
espècies autòctones 
A1.2:... 
 

R 1.1 X m
2 

de plantació 
amb espècies 
autòctones. 
R 1.2 Producció X kg 
/aliment any. 
R X famílies implicades 
en el projecte. 
 

Kg d’aliments generats 
al cap de any. 
 
Nº de famílies 
implicades en el 
projecte 

Climatologia adversa 
 
Pandèmia o altres 
limitants socials 
 
Falta d’interès de la 
població en el projecte 
 
... O2 Generar X kg de 

compost a l’any 
A2.1:Compostatge de 
tota la merma de l’hort 
A2.2: Instal·lació 
compostatge 
comunitari pel veïnat 
... 

 Kg compost generat 
 
Kg de residus 
compostats 

O3 Divulgació dels 
beneficis 
ambientals i de 
salut de 
l’agricultura 
ecològica. 

X tallers d’agricultura 
ecologia a l’any. 
 
Potenciació xarxes 
socials del projecte 
(instagram/ facebook / 
etc.) 

 Nº de tallers/ any 
 
Nº de visitants a 
l’hort/ any 
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3.2 Quines mesures de divulgació de coneixement de la natura urbana s'incorporen al 
projecte

5
?  

 
 
 
 
 
 

 
3.3 Quines mesures de sostenibilitat ambiental o per minimitzar l'emergència climàtica 
s'incorporen al projecte

6
?  

 
 
 
 
 
 

 
3.4 S'establiran col·laboracions amb entitats ecologistes o naturalistes per desenvolupar 
el projecte o accions concretes?

7
  

 
 
 
 
 

 
3.5 Aspectes específics del projecte de caire ambiental segons el projecte principal que 
seleccionat?

8
  

 
 
 
 
 

 
3.6 Plànol de l'espai amb la distribució dels espais dedicats a hort, jardineria i/o 
biodiversitat 

 
 
 
 
 

                                                           
5 

Mesures dirigides a la divulgació del coneixement de la natura urbana i el valor de la seva conservació i 
el plantejament d'estratègies comunicatives, formatives i/o educatives per donar a conèixer la riquesa de 
la natura urbana, la seva importància, i les beneficis i els impactes a què està sotmesa. 
6 

Mesures per la reducció de: residus, consum d'aigua, de combustibles fòssils, etc. Mesures per fomentar 
el reciclatge i reutilització, etc. 
7
 Col·laboracions amb entitats ecologistes o naturalistes per a desenvolupar el projecte de forma conjunta 

o la realització d'accions concretes del projecte. 
8
 Per exemple: estratègies de cultiu ecològic, criteris de naturalització, millora de la infraestructura verda, 

de preservació d'espècies autòctones, impuls d'un sistema alimentari més just, sa i sostenible, 
procedència de substrats, etc.(veure descripció criteris específics) 
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4.  ASPECTES COMUNITARIS I SOCIALS DEL PROJECTE  
 
4.1 Finalitats socials i comunitàries que persegueix el projecte.

9
  

 
 
 
 
 

 
4.2 Persones destinatàries del projecte.

10
  

 
 
 
 
 

 
4.3 Com definiríeu el caràcter comunitari del projecte? 

11
  

 
 
 
 
 

 

4.4 Relació del projecte amb el teixit associatiu, social i cultural del territori.
12

  

 
 
 
 
 

 
4.5 Relació del projecte amb el teixit productiu i comercial de proximitat del territori.

13
  

 
 
 
 
 

 

                                                           
9
 Quin és el retorn social esperat del projecte a la comunitat / ciutat / sector? Quin impacte busca? (p.e. la 

capacitat de generar vincles de tipus comunitari, la capacitat de generar xarxes de suport mutu, el foment 
de economies comunitàries o accions d'economia social i solidària o l'emprenedoria de proximitat entre 
d’altres).  
10

Qui n’és beneficiari i quants (descripció dels col·lectius o persones destinataris a qui va dirigit el 
projecte)?  
11 

Quines dinàmiques comunitàries a nivell de promoció de relacions i espais de cooperació es preveu 
promoure? Es fomenten comportaments comunitaris com construir relacions, tolerància, confiança, 
construcció de memòria? Es fomenta les economies comunitàries, l’economia social i solidària, o 
l’emprenedoria de proximitat liderada per col·lectius específics? Quina pot ser l’aportació a la comunitat 
més enllà dels resultats previstos pel propi projecte?   
12 

Quin treball en xarxa desenvolupa el projecte a nivell de barri o sectorial? Participa l’entitat de 
plataformes o d’associacions de 2n nivell en l’àmbit del projecte? Amb quines associacions i col·lectius del 
territori o sectorials desenvolupa projectes i/o activitats conjuntament?  
13 

L’entitat compta amb un criteri de proximitat, economia, solidària, comerç just o consum responsable per 
a les compres i/o contractació de productes i serveis? Quin? 
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4.6 Relació del projecte amb agents institucionals del territori.
14

  

 
 
 
 
 

 
4.7 Accions i activitats del projecte en clau de barri. Necessitats o problemàtiques que 
aborden i resultats que se n’esperen

15
  

 
 
 
 
 
 

 
4.8 Activitats i/o projectes previstos a realitzar conjuntament amb altres entitats del teixit 
associatiu, social, ambiental, cultural, econòmic o institucional del territori.

16
  

 
 
 
 
 

 
 
5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INTERN 
 

5.1 Mecanismes de transparència en la participació i la governança del projecte  
Existència d’unes normes o condicions sobre l’ús ciutadà i col·lectiu de l’espai?   
Sí/No  ____ Lloc on està publicat    __________________________________________    
 
Existència d’una descripció pública dels espais de participació i de presa de decisions sobre 
l’ús i gestió de l’espai (òrgans, comissions, persones responsables i funcions).  
Sí/No  ____ Lloc on està publicat    __________________________________________   
 
Existència d’uns estatuts públics o documentació que inclouen un codi ètic de funcionament o 
de bon govern.   
Sí/No  ____ Lloc on està publicat    __________________________________________   
 
5.2 Descripció dels canals de participació i de la governança del projecte   
Quina és l’estructura organitzativa i quins són els espais de decisió i de democràcia interna en 
relació al projecte?   

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
14

 En quin grau el projecte fomenta les relacions amb agents públics del territori (equipaments, escoles, 
serveis municipals, etc.), o entre aquests i altres agents socials?  
15

 Quines accions es duen a terme per donar resposta a les necessitats del barri? Quins resultats s’espera 
obtenir amb aquestes accions?  
16

 Quines activitats es preveu dur a terme en relació amb el barri i/o en quines activitats del territori es 
participa activament (p.e.: Festa Major, campanyes)?  
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Contempla canals de participació oberts al veïnat i ciutadania en general, inclosos els 
“beneficiaris” del projecte, per a la proposició i programació d’activitats i projectes.   
Sí/No ____ Quins?   
 

 
 
 
 

 
5.3 Mecanismes de transparència en la gestió i de balanç comunitari  
Comunicació pública del pressupost i informació econòmica vinculada a la gestió de l’espai 
(subvencions, convenis, salaris, patrimoni, contractacions, costos i ingressos dels serveis, etc.).   
Sí/No  ____ Lloc on està publicat    __________________________________________    
 
 
Comunicació pública dels mecanismes de seguiment, control i auto-avaluació propis del 
projecte . On està publicat  
Sí/No  ____ Lloc on està publicat    __________________________________________    
 
 
Existència de canals d’informació regulars sobre els processos interns de decisió de l’entitat 
sobre l’ús i gestió de l’espai a la ciutadania en general .   
Sí/No  ____ Quins 
 

 
 
 
 

 
6. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA, AUTOSUFICIÈNCIA, CURA DE LES PERSONES, 

PROCESSOS I ENTORN. 
 
6.1 Descripció dels recursos financers (fixos i corrents) estimats dels que disposa el 
projecte anualment.  

 
 
 
 
 

 
6.2 Descripció dels recursos no econòmics estimats dels que disposa el projecte 
anualment (recursos humans, hores de voluntariat, etc.)  

 
 
 
 
 
 

 
6.3 Descripció dels recursos no econòmics estimats dels que disposa el projecte 
anualment (recursos humans, hores de voluntariat, etc.)  
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6.4 Descripció de la coherència i viabilitat del pressupost del projecte en el seu conjunt    

 
 
 
 
 
 

 
 
7. EXPERIÈNCIA PRÈVIA 
 
Teniu experiència prèvia en projectes del foment del verd i la biodiversitat, comunitaris i/o 
educatius?  Sí/No ___  Quins?   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. PRINCIPIS I VALORS ÈTICS FONAMENTALS  

L’ús, gestió i governança d’un espai municipal (i si s’escau d’un servei) requereix del 
compliment d’unes condicions bàsiques relacionades amb el respecte als drets laborals, 
equitat de gènere, no discriminació (per raó de gènere, origen, opció sexual, religió, edat, etc.), 
sostenibilitat ambiental, seguretat, i qualitat de l’espai. 

 
En aquest sentit, l’entitat es compromet a garantir el compliment dels següents criteris definits 
mitjançant una clàusula explícita que s'inclourà en l’acord de cessió i ús de l’espai i/o servei 
municipal, on en cas de no compliment queda establerta la rescissió de l'acord. 

 
 S'acollirà a les directrius que s'especifiquen en el Pla Natura (com per exemple 

conservació d'hàbitats i espècies existents en els terrenys sol·licitats, evitar aspecte 
degradat, promoció del paisatge agrícola, sistemes ecològics de 
producció/manteniment). 
  

 La normativa en matèria de gestió de residus, de contaminació acústica (en especial, 
l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona), sanitària en matèria de productes 
agrícoles.  
 

 Disposar d’un pla de treball per a la contribució de la sostenibilitat ambiental (consum 
energètic, d’aigua o altres indicadors de consum i generació de residus). 
 

 Complir els horaris en cas que les activitats estiguin sotmeses a normativa específica.
  
 

 Compromís amb la qualitat en matèria laboral, de seguretat social, integració i 
accessibilitat de persones amb diversitat funcional.  
  

 Compromís en garantir la normativa en matèria de riscos laborals i vigilància de la 
salut. 
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 Compromís de disposar d'una una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil davant 

de tercers per l’ús dels terrenys i activitats allí realitzades, així com de les obres, 
instal·lacions i altres elements que l’entitat ubiqui en el corresponent terreny.  
 

 Respecte dels Drets Humans.   
 

 Criteris d’igualtat de gènere a les organitzacions i promoció de la paritat en els espais 
de presa de decisió. 
 

 Absència de denúncies de discriminació per raó de gènere, origen, opció sexual, 
religió, edat, etc.) resoltes negativament, i promoció de la diversitat entre persones 
membres, usuàries, beneficiàries i treballadores a l’espai.  

 Compromís amb la realització anual del Balanç de Gestió Comunitària. 
 
 
9. ALTRES QÜESTIONS  
 
Hi ha algun altre aspecte que voldríeu explicar?  

 
 
 
 
 
 

 


