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Sant Joan 

Aquest any vam tenir la primera revetlla sense restriccions sanitàries des de l’inici de la 

pandèmia de la covid-19, el 2020.  

Els dies abans de la revetlla el cos de Bombers de Barcelona de la ciutat ha inspeccionat els 

locals de venda de petards i les 133 casetes de pirotècnia per assegurar que compleixen les 

mesures de seguretat.  

Durant la nit de la revetlla els Bombers van intensificar  la presència a la zona forestal per 

evitar-hi focs.  

Es va tancar el parc del Turó de la Peira per evitar concentracions massives.  

Malgrat tot, la revetlla ha deixat incidents de diversa consideració a alguns punts del districte. 

Els més notoris són: 

 Carrer Cadí  amb Passeig de la Peira. Festa no autoritzada amb presencia d’unes 500 

persones amb altaveus de gran format que va acabar amb baralles i presencia d’armes 

blanques i escopetes de perdigons. Els mossos estan fent les diligencies oportunes. 

S’ha convocat una trobada amb l’AAVV per parlar-ne. 

 Plaça Soller. Amb intromissió de diverses persones alterant la revetlla autoritzada. 

 

Altres incidents molèsties sorolls/persones a Nou Barris entre les 22h i 8h 

- Metro Ciutat Meridiana: 2 trucades 

- Pl. Roja: 1 trucada 

- Pl. Verda Prosperitat: 0 trucada 

- Font d’en Canyelles: 4 trucades 

- Pare Rodes: 7 trucades 

- Turó de la Peira: 11 trucades 

- Vía pública: 3 trucades 

- Palamos del 3 al 39: 3 trucades 

- Pl. Sòller i Valldemossa, 14: 3 trucades 

- Pl. Virrei Amat: 1 trucada 

- Jaume Pinent: 1 trucada 

Totes aquestes trucades, 36, es van fer entre las 22:15h i les 6h. 
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Educació 

 Quatre centres educatius de Nou Barris transformaran els seus patis el curs 2022-

2023: 

Es tracta de les escoles Ferrer i Guàrdia, Ciutat Comtal, Víctor Català i Marinada. 

Un total de 17 escoles públiques d’infantil i primària de la ciutat de Barcelona iniciaran al 

setembre un procés per transformar els seus patis. Aquestes 17 escoles han entrat en el 

programa de transformació de patis que l’Ajuntament de Barcelona impulsa des de l’any 2020 

a través del Consorci d’Educació de Barcelona i que té com a objectiu introduir canvis de 

disseny per tal de fer que aquests espais de les escoles tinguin més verd, més ombres, més jocs 

diversos i coeducatius, compartits amb les pistes esportives. 

Així doncs, les comunitats educatives d’aquests 17 centres, incloent-hi l’alumnat, l’AFA i l’equip 

docent, participaran en el nou disseny del pati seguint el procediment que marca la Guia de 

Cocreació i d’acord amb els criteris per a un pati naturalitzat, coeducatiu i comunitari. Un 

procés que culminarà amb les obres de transformació l’estiu del 2023 i que suposarà una 

inversió municipal en la millora de les escoles de 4,5 M€. 

A aquesta nova edició del programa de transformació de patis, la tercera, hi han accedit 17 

dels 34 centres que ho han sol·licitat a través de la Convocatòria Unificada de Programes (CUP) 

que gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona. 

D’aquests 17 centres educatius, quatre es troben a Nou Barris: les escoles Ferrer i Guàrdia 

(Ciutat Meridiana), Ciutat Comtal (Vallbona), Víctor Català (la Prosperitat) i Marinada (la 

Guineueta). 

A aquests cal sumar-hi l’Institut-Escola Antaviana i l’Escola Palma de Mallorca, que ja van 

transformar els seus patis en cursos anteriors, i les escoles Mercè Rodoreda, Elisenda de 

Montcada i Santiago Rusiñol, on està previst que les obres als patis comencin en els propers 

dies, aprofitant les vacances d’estiu. 

A nivell de ciutat, amb les 17 escoles que se sumaran a aquest projecte el curs que ve, ja seran 

un total de 58 els centres educatius que hauran participat en aquesta transformació (nou 

d’elles a Nou Barris), i la inversió total realitzada per l’Ajuntament ascendirà als 12 M€. 

Per seleccionar i per prioritzar les escoles que poden entrar al programa de transformació de 

patis s’estableixen uns criteris objectius relacionats amb les necessitats de millora que tenen 

els centres educatius i les seves característiques actuals. Així doncs, es valoren elements com 

les línies que té el centre; el grau de complexitat; si es troben en àrees de més vulnerabilitat al 

canvi climàtic; si es troben en les àrees de més contaminació de la ciutat; o bé en les àrees 

amb menys presència de verd urbà, o que tenen menys ràtios de jardins infantils per metre 

quadrat; o bé també les àrees de més vulnerabilitat social. També és un criteri de valoració 

l’orientació solar del centre. Aquests són els criteris principals a l’hora d’avaluar les necessitats 

i la priorització de cada centre que sol·licita participar en el pla de transformació de patis. 
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Per altra banda, també són elements que es tenen en compte a l’hora de puntuar i valorar les 

necessitats dels sol·licitants aspectes com la proporció de superfícies dures impermeables que 

tenen els patis de les escoles que fan la demanda; la proporció de zones d’ombra; si existeixen 

punts d’aigua o elements naturals; quines estructures de joc divers i educatiu té l’espai del 

pati; quines estructures fixes té, i en quines condicions es troben; la qualitat de les 

infraestructures, així com aspectes del pla educatiu de centre relacionats amb els usos i les 

dinàmiques. 

 

 23 escoles de Nou Barris tindran entorns més segurs i saludables el 2023: 

D’aquestes, una desena van veure pacificat l’entorn l’any passat, nou quan hagi acabat el 

2022, i les altres quatre al llarg de l’any vinent. 

L’any 2023, 23 escoles de Nou Barris tindran entorns més segurs i saludables gràcies al 

programa  “Protegim les escoles” que l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el 2020 

amb l’objectiu bàsic de reduir el trànsit i els accidents i apostar per un model urbà que posi al 

centre els infants i les famílies. 

D’aquestes 23, 10 ja tenen l’entorn protegit. Es tracta de l’escola Ferrer i Guàrdia, la Bressol 

Municipal La Muntanya, la Palma de Mallorca, l’escola Timbaler del Bruc, la Mercè Rodoreda 

(a la fotografia), la Bressol Municipal Turó, la Bressol Municipal Ciutat de Mallorca, l’escola el 

Turó, l’Elisenda de Montcada, i la Bressol Municipal Colometa. 

De la seva banda, nou escoles més s’hi hauran incorporat en acabar el 2022. Són l’Institut 

Escola Turó de Roquetes, l’institut Galileo Galilei, l’escola Tibidabo, el Centre Educatiu Sant 

Lluís, l’escola Prosperitat, la Ciutat Comtal, la Bressol Municipal Ralet, el Centre Educatiu Jesús 

Maria Claudina Thévenet i l’escola Calderón de la Barca. 

Finalment, les quatre restants veuran enllestides l’any vinent les actuacions per formar part del 

programa. Es tracta de l’escola Bressol Municipal Trinitat Nova, el Centre Educatiu Amor de 

Dios, l’escola Víctor Català i l’institut Escola Trinitat Nova. 

Una de cada tres escoles a tota la ciutat 

El programa “Protegim les escoles” preveu que, en acabar el 2023, una de cada tres escoles de 

tot Barcelona tingui entorns més segurs i saludables, la qual cosa vol dir que se’n beneficiaran 

86.000 infants d’una seixantena de barris de Barcelona. 

Les actuacions que es duen a terme consisteixen a eliminar carrils de circulació de trànsit, 

ampliar voreres, guanyar xamfrans i millorar la senyalització i els entorns amb elements com 

jardineres o bancs. 

Un cop s’acabin totes les actuacions, des de la primera pacificació dels entorns escolars fins al 

2023, s’haurà aconseguit: 

 Eliminar 16 carrils de circulació 

 Pacificar 32 carrers 
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 Ampliar 68 voreres 

 Guanyar 30 xamfrans 

 Col·locar 1.500 jardineres 

 Recuperar 35.000 m2 d’asfalt per als infants i les famílies 

 Invertir 16,8 milions d’euros 

Tots aquests espais consoliden un model urbà més pensat per a les persones que per al trànsit. 

Afavoreixen l’entrada i sortida de les escoles, lluny dels cotxes, sense fums i sense accidents, i 

amb més zones més agradables perquè els infants juguin i les famílies es reuneixin. 
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Espai Urbà (mobilitat, neteja...) 

 
Sobre mobilitat al districte s’han continuat fent sessions d’implantació de l'Àrea Verda als 

barris de Prosperitat, Porta, Turó de la Peira i Can Peguera,  i ara s’està treballant a Guinueta, 

Verdum i Canyelles. També s’ha fet la sessió sobre la segona tongada de les obres a la L5.  

 

 Àrees verdes: 

 

Barri Descripció/ estat 

Vilapicina i la Torre Llobeta Implantat: 
- S’ha fet 1sessió informativa. 
- S’ha donat devolució dels dubtes i suggeriments entre 

la consellera de mobilitat i veïns/es.  

Prosperitat Implantat: 
- S’ha fet 1 sessió informativa. 
- S’ha donat devolució dels dubtes i suggeriments entre 

la consellera de mobilitat i veïns/es. 

Porta Implantat: 
- S’ha fet 1 sessió informativa. 
- S’ha donat devolució dels dubtes i suggeriments entre 

la consellera de mobilitat i veïns/es. 

Turó de la Peira S’està iniciant a pintar per implantar: 
- S’han fet 1 sessió informativa. 
- S’ha donat devolució dels dubtes i suggeriments entre 

la consellera de mobilitat i veïns/es. 

Can Peguera S’està iniciant a pintar per implantar: 
- S’han fet 2 sessions informatives i varies de treball on 

també s’ha donat devolució dels dubtes i 
suggeriments entre la consellera de mobilitat i 
veïns/es. 

Guineueta Es farà sessió informativa al 13 de juliol. 

Verdum S’ha fet sessió informativa al 28 de juny.  

Canyelles Es va fer una sessió extraordinària al 29 de juny, ja que al 
darrer consell de barri ens van comunicar que hi estaven en 
desacord d’aquesta implantació. Des del govern vam voler fer 
aquest sessió extraordinària per a poder fer-los coneixedors 
del que comporta implantar l’àrea verda i així poguessin parlar 
sent coneixedors de tota la informació.  
Les conclusions d’aquesta sessió va ser la de no procedir a la 
implantació en aquest mandat, ja que n’hi havia una amplia 
majoria neguitosa a fer aquesta actuació i anem endarrerits en 
el calendari previst.   

Roquetes En aquest territori no hi ha consens entre el veïnatge.  

Trinitat Nova S’implantarà. 

 

Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona es va prendre la decisió de no fer-ho aquest mandat ja 

que son barris de muntanya que ja tenen molta dificultat en trobar aparcament, en el cas de 

Torre Baró hi ha molts carrers que no tenen vorera i no té lògica implantar-ho.  
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 Obres L5, segona tongada: 

 

La línia 5 de metro reprèn l’1 de juliol les obres que tenen per objectiu millorar la qualitat i 

l’eficàcia del servei en aquesta línia amb la renovació de tres quilòmetres de via. Es preveu que 

els treballs estiguin acabats el 31 d’agost i es faran en dues parts: en una primer tram que va 

de Congrés a Vilapicina al juliol, ampliat a l’agost fins a Horta. 

 

Les obres donen continuïtat a les iniciades per Setmana Santa i tenen per objectiu millorar la 

qualitat i l’eficàcia del servei de metro en aquest tram de la línia 5. Disposen d’un pressupost 

de 15 milions d’euros i permetran millorar la fiabilitat de la línia, reduir-hi el nombre 

d’incidències i solucionar els problemes ocasionats per les vibracions a la superfície. També es 

preveu que facilitin que els viatges siguin més confortables i que en el futur es pugui 

augmentar el servei i la freqüència de pas dels trens. 

 

Mentre durin les obres, s’articularan mesures alternatives de mobilitat. D’una banda, 

augmentarà el servei en un 20% a les línies de metro 1, 2, 3 i 4. A més, s’habilitaran busos 

llançadora que cobriran recorreguts similars als dels trams afectats per aquesta renovació, i es 

reforçarà el servei de bus de les línies dels trams afectats, amb una atenció especial a les línies 

V27 i D50 

 

Des del 20 de juny es va desplegar equips d’informadors a les estacions afectades i en punts 

d’interès, com els intercanviadors principals de la xarxa de metro. També hi ha hagut avisos 

per megafonia i informació detallada a les pantalles d’informació, al web i a les xarxes socials 

de TMB. 

 

Durant el període d’actuacions estarà disponible el planificador de viatges “Vull anar”, que 

permetrà a les persones usuàries tenir la informació del tall i les alternatives de transport. 

 

Les opcions de mobilitat que s’oferiran durant aquest període seran en tots els casos 

accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

 

 Obrim Carrers a Fabra i Puig 

 

El  dissabte 18 de juny, des de les 10 del matí fins a les 21 hores, Fabra i Puig va quedar tallat al 

trànsit rodat perquè la ciutadania pugues gaudir de l’espai sense cotxes, sense fums i sense 

sorolls. 

 

La iniciativa es va du a terme en el marc del projecte “Obrim carrers”, i és el tercer i 

últim  dissabte dels tres previstos. A banda de garantir que l’espai podrà ser utilitzat per al 

passeig i el lleure de la ciutadania, el programa també busca reforçar i ampliar l’activitat en els 

eixos comercials de l’entorn. 
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L’estiu a Nou Barris 2022 

 

Informe Annex. 

 

Festes Majors i altres esdeveniments 

 Inauguració Jardí de Pilar Espuña 

En l’acte, que va tenir lloc el dissabte 11 de juny, es va descobrir la placa amb el nou 

nomenclàtor. 

El Consell Plenari celebrat el març de l’any passat va aprovar posar el nom de “Jardí de Pilar 

Espuña” a l’espai comprés entre Pi i Molist, Sant Iscle i Ricard Canals, al Turó de la Peira. Un 

cop fet efectiu el nou nom, es va inaugurar oficialment l’espai. 

Es va fer dins del marc de la festa major del barri.  

 

 Inauguració conjunt escultòric “l’Escullera” de Jaume Plensa 

El Districte de Nou Barris va reunir en un emplaçament més accessible les tres peces del 

conjunt escultòric “Escullera”, encarregat els anys vuitanta a l’escultor Jaume Plensa 

(Barcelona, 1955), instal·lat inicialment a la plaça de Francesc Layret, al Verdun, però que 

després es va haver de dispersar en altres punts. 

L’acte d’inauguració del nou emplaçament, situat als Jardins de la Via Júlia, va tenir lloc el 

diumenge 29 de maig amb la presència del mateix Jaume Plensa i de la secretària de 

l’associació de veïns i veïnes del Verdun, Sílvia Magriña. En l’acte, que també va comptar amb 

la música de la Banda Simfònica Roquetes – Nou Barris. 

L’”Escullera” és un conjunt de tres grans volums de ferro colat que representen una família, i 

que es va instal·lar el 1988 al Verdun. Tot i que inicialment les tres peces havien de formar part 

d’un grup compacte, durant els anys noranta es van desplaçar per les obres d’un aparcament 

subterrani. Així, es van traslladar als jardins del carrer Conflent, a l’altre costat de la Via Júlia, a 

la banda mar, ja al barri de la Prosperitat. En aquest nou entorn, el conjunt escultòric es va 

reubicar de forma dispersa, en tres nivells diferents. La més alta s’emplaçava a la vorera de Via 

Júlia, en una posició propera a l’actual. Les altres dues, enmig dels parterres enjardinats de 

nivells inferiors en direcció a la plaça Ángel Pestaña. Aquesta disposició, però, en dificultava el 

manteniment, la contemplació, i no permetia fer una lectura de conjunt de l’obra. 

Ara, el Districte hem fet una nova intervenció per al reconeixement de l’obra, una de les 

primerenques de Plensa, amb el trasllat a la ubicació actual i l’arranjament de l’entorn 

immediat. Aquest nou emplaçament esdevé un vincle entre els dos barris que han acollit el 

conjunt al llarg de la seva història. En paraules del mateix Plensa, “la Via Júlia ens uneix més 

que no ens separa”. 
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En el marc d’aquesta intervenció, les tres peces s’han sanejat i protegit. En primer lloc, s’ha fet 

una neteja a fons d’elements de degradació superficial que afectaven les escultures; en segon 

lloc, s’ha dut a terme un rentat de les peces, i, finalment, s’hi ha aplicat un tractament de 

protecció per assegurar-ne la conservació futura. 

 

 El comerç de Nou Barris es Mou: 

El dissabte 28 de maig, en la tradicional mostra de comerç i artesania que es va reprendre el 

passat setembre després de l’aturada obligada per la covid-19, es va fer El comerç de Nou 

Barris es Mou a la Plaça Virrei Amat, on van participar establiments associats a l’Eix Maragall, 

l’Eix Nou Barris, l’Eix Fabra Centre i l’Associació de Comerciants Entorn Virrei. 

 

 L’Estiu al Pati: 

Hem iniciat la sisena edició d’un festival que s’ha consolidat amb els anys i que ha sobreviscut 

a pandèmies i confinaments. Nascut el 2017 amb aquesta marca, en realitat va arrencar el 

2016 però amb un altre nom: Nits al Pati. Tot i això, l’esperit ha estat sempre el mateix: 

propostes de qualitat i diferenciades per arribar a la major part possible de públic, combinades 

amb la màgia de l’estiu i l’encís de l’espai, el Pati de la Seu del Districte. 

Es tracta, aquest, d’un cicle amb un format fresc i gratuït -i en perfecta simbiosi per a l’època 

de l’any en què ens trobem-, que ens apropa espectacles de tota mena en un marc 

incomparable: el Pati de la Seu del Districte. Així, del 2 al 17 de juliol hi trobareu diferents 

propostes que us desglossem a continuació. 

Festival de Blues 

Enguany arriba ja a la XX edició. Poc devien imaginar-ho els dos joves que el van crear, el 2003, 

quan, com la mateixa pàgina web del festival explica, en plena ressaca d’un concert i colpejats 

per la potència d’una música que encara no acabaven de conèixer en profunditat, van decidir 

que farien un festival de blues. Avui, podem concloure sense por d’equivocar-nos –més aviat al 

contrari– que és un referent de ciutat. A L’Estiu, al Pati! podrem gaudir del segon dia del 

festival amb les actuacions de Scaramanga, Adrian Costa Blues Band i Barcelona Big Blues Band 

& Lluis Coloma. Serà la nit del dissabte 9 de juliol. 

Say it loud 

Un altre destacat –i clàssic del cicle– és el Say it loud al Pati, una mena de germà petit del Say it 

loud. Es tracta d’un festival que vol acostar propostes artístiques i musicals diverses i fer-ho en 

equipaments públics. Al llarg dels anys, pel festival han passat artistes locals i internacionals 

d’arreu del món que, sovint, no han tocat abans al nostre territori. Enguany, durant dues nits, 

les del cap de setmana del 16 i 17 de juliol, aterraran a Nou Barris Alba Careta Group, Marina y 

su Melao i The Salsa Punk Orkestra, dissabte 16, i Lia Kali, Michelle David & The True-Tones i 

Double Jabs, diumenge 17. 
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Circ, cinema i màgia 

Per si no n’hi hagués prou, el festival ens apropa algunes propostes centrades en el circ, la 

màgia i el cinema. Si comencem pel final, dijous 14 podrem gaudir de la projecció dels cinc 

curtmetratges seleccionats en el marc dels Cortos en Femenino 2022. A cavall entre el cinema i 

la música ens arribarà també Tarantination, un espectacle amb la música de les bandes 

sonores de les pel·lícules i produccions de Quentin Tarantino. Això serà diumenge 10 de juliol. I 

acabem amb el principi: el cap de setmana del 2 i 3 de juliol. Dissabte 2 ens espera circ amb 

l’espectacle Ara, una mostra del treball artístic de l’alumnat del Centre de les Arts de Circ 

Rogelio Rivel. I diumenge 3, Isaac Jurado ens aproparà la seva màgia participativa i el seu 

humor. 

Festival Flamenc Desvario. 

Dins la programació de l’estiu al patí  i com a  part de la programació del festival Grec tindrà 

lloc la segona edició del festival de Flamenc Desvario organitzat conjuntament per el Districte i 

per l’Associació El Dorado. Tindrà lloc entre els dies 22 i 24 de juliol amb actuacions de 

Arcangel, Pepe Habichuela, Javier Colina, Alba Carmona i Karen Lugo entre molts d’altres. 

 

 Festes Major barris 2022 

Turó de la PeiraDe 16 al 23 (revetlla últim acte) 

Can Peguera del 16 al 23 (revetlla últim acte 

Guineuetadel 10 al 19 de juny 

Trinitat Nova del 7 al 12 de juny 

Ciutat Meridiana10, 11 i 12 de juny 

Torre Baró1 al 3 de juliol 

Prosperitatdel 28 de maig al 5 de juny 

Portadel 7 al 15 de maig 

Verdunal voltant de la Mercè (24/09) 

Roquetes del 13 a l 19 de juny 

Vallbona15 al 17 juliol 

Canyellesdel 6 a 12 d’octubre 

Vilapicina i Torre Llobetadel 6 a 12 d’octubre 
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 Activitats d’estiu. Colonies, campaments i activitats socioculturals 

S’adjunta un informe amb totes les propostes i actvitats 

 

Estat d’obres 

 Projectes en redacció 

 PRI/EP 

 Reurbanització Escales Renfe 

 Reurbanització Escales de Matagalls (actualització) 

 

 Pla de Barris 

 Reurbanització del Carrer Pedrosa 

 Reurbanització de la Plaça Verdum i els entorns 

 Reurbanització dels entorns dels carrers del Molí i Flor de Neu i els espais propers a 

la residència de gent gran 

 Plaça Roquetes 

 Reurbanització provisional Ideal Flor 

 Passeig per a vianants al C. del Mirador de Llobera 

 Remodelació del Parc del Turó de la Peira 

 Entorn escolar Escola amor de Dios a Turó de la Peira 

 Jocs infantils a la Plaça Sant Francesc Xavier 

 Jocs infantils al Carrer de Rosario Pi 

 

 Pressupostos participatius 

 Fem un Parc agrari a Can Valent 

 Parc Can Dragó 

 Remodelació voreres Rio de Janeiro 

 Carril bici Fabra i Puig- Escòcia 

 CEM Artesanía 

 

 Acords amb ERC 

 Aqüeducte de Can Cuiàs 

 Carril bici d’Arnau d’Oms-Pi Ferrer 

 

 

 Altres 

 Estabilització de diversos talussos del Districte 

 Equipaments Illa Q carrer Inca 

 

 Parcs i jardins 

 Intervencions Parcs varis Fitxes PRI 
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 Renovació Àrees de jocs infantils 

 

 Obres en execució 

 PRI/EP 

 Parc Central Torre Baró, previsió finalització l’octubre 2022 

 Modificació de la sala de màquines del llac del Parc Central de Nou Barris, previsió 

finalització juliol 2022 

 Entorns Església de Sant Rafael 

 

 Pla de Barris 

 Escales Les Agudes, previsió finalització novembre 2022 

 Balcó d’equipaments Can Peguera, finalització desembre 2022 

 

 Altres 

 Reurbanització Interiors Canyelles F1, previsió finalització octubre 2022 

 Casal de Joves de Prosperitat, previsió finalització desembre 2022 

 Substitució de la gespa artificial del camp municipal de futbol de Porta, previsió 

finalització setembre 2022 

 

 

 Obres acabades 

 

 PRI/EP  

 Reurbanització del Carrer d’Amílcar (actualització), finalitzat febrer 2022 

 Reurbanització del Carrer de Pardo (actualització), finalitzat abril 2022 

 

 Pla de Barris 

 Interiors Trinitat Nova, finalitzat abril 2021 

 Escales mecàniques Ciutat Meridiana, finalitzat 30 juliol 2021 

 Coberta pista esportiva del Campillo de la Virgen, finalitzat setembre 2021 

 Antic Camp de Futbol Ciutat Meridiana, finalitzat maig 2021 

 Reurbanització del Carrer de la Mina de la Ciutat, finalitzat octubre 2020 

 Reurbanització del Carrer Llopis i Pla de Cirerers (actualització), finalitzat maig 2022 

 

 Parcs i jardins 

 Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial 

 

 Projectes pausats 

 PRI/EP 

 Reurbanització del Carrer de Serrano 

 Reurbanització del C. Valldemossa  
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 Altres 

 Reurbanització Interiors Canyelles F2 

 


