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El Sí-Sí guanya al Baix Montseny amb 
el 87,3% dels vots emesos
A tot el Baix Montseny hi va haver 30.643 vots

consulta 9N

BAIX MONTSENY.- De les 
30.643 persones que van vo-
tar als 17 municipis del Baix 
Montseny un 87,37% ho va 
fera favor del Sí-Sí. Això repre-
senta un total de 26.773 vots. 
Fogars de Montclús (96,38%), 
Sant Esteve de Palautordera 
(93,43%%), Arbúcies (92,56%), 
Montseny (91,75%), Gualba 
(90,66%) i Campins (90,25%) 
són els cinc municipis de la 
comarca on un major percen-
tatge de la població ha votat a 
favor del Sí-Sí, superant el 90% 
dels vots, tot i que a tots els 
municipis s’ha superat de llarg 
el 80% dels vots favorables al 
doble Sí.

Pel que fa a la resta de da-
des, en el conjunt del Baix 
Montseny  hi ha hagut 1.800 
vots a favor del Sí-No (5,87%), 
Sí-Blanc 291 vots (0,94%), 
No 832 (2,71%) i Altres 803 
(2,62%). Entre les dades que 
poden sorprendre són els 803

Tot el Baix Montseny es va mobilitzar per votar el 9N. FOTOS: JPP
vots qualifi cats com a altres 
que gairebé és el mateix resul-
tat que ha ob  nguit l’opció del 
No, però que en qualsevol lloc 
és molt superior a l’opció del 
Sí-blanc. 

2.305.290 VOTS 
A TOT CATALUNYA
Finalment van ser un to-

tal de 2.305.290 els catalans 
que ahir, 9 de novembre, van 
decidir votar en el “procés 
par  cipa  u” ideat per Artur 
Mas per pronunciar-se sobre 
el futur polí  c de Catalunya. 
D’aquests, fi ns a 1.861.753 van 
decantar-se per la indepen-
dència, votant Sí-Sí.

L’opció federalista, el Sí-No, 
va sumar el 10,07% del total 
de sufragis (232.182), mentre 
que fi ns a 104.772 catalans 
par  daris de l’statu quo van 
desatendre les crides al boicot 
de PP, C’s i Societat Civil Catala-
na i van apropar-se a les urnes.

CAP VOT DEL “NO”
A CAMPINS EL 9N
El vot contra la independèn-

cia no es va arribar ni a estre-
nar en 110 dels municipis de 
Catalunya. Cap dels votants 
que van anar a les urnes va op-
tar per marcar el solitari “no” 
a la papereta de par  cipació/
votació, un d’aquests munici-
pis és Campins.

AGRAÏMENT 
AL S VOLUNTARIS
L’Ajuntament de Sant Celoni 

ha agraït de manera pública la 
feina feta pels més de 150 vo-
luntaris que es varen aplegar 
a l’Ins  tut Baix Montseny per 
organitzar aquesta jornada. 
En aquest sen  t, el regidor de 
Comunicació, Jaume Tardy, en 
nom de l’equip de govern ha 
elogiat “la bona organització 
fent possible que el 9N fos una 
mostra de civisme, festa i par-
 cipació”.

A l’Ins  tut, 15 mestres com a 
voluntaris de local van garan  r 
que els diferents espais del cen-
tre i tot el material de la votació 
es  gués a punt. Així mateix, van 
atendre qualsevol necessitat 
de la resta de voluntaris o de 
la ciutadania. 60 voluntaris de 
mesa, entre membres i gestors 
de meses i voluntari del procés, 
a més de 50 voluntaris van estar 
disponibles tot el dia per aten-
dre qualsevol necessitat. Uns 
75 voluntaris de les en  tats que 
formen part de la campanya 
“Ara és l’hora” es van respon-
sabilitzar de l’organització de 
les ac  vitats que van ambientar 
el punt de votació durant tot el 
dia: gegants de Sant Celoni i de 
les escoles, infl ables, jazzband, 
cantaires, castanyada... Difusió 
del procés, senyalització, ges  ó 
dels accessos i aparcament, re-
collida de signatures de denún-
cia. 

segueix pàg. 4
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VEÏNS DEL BAIX MONTSENY VOTANT A L’ESTRANGER
Són veïns o descendents 

del Baix Montseny que mal-
grat ser lluny de casa per 
res del món no s’han volgut 
perdre la consulta del 9N i 
poder votar, conscients que 
era una jornada històrica 
per Catalunya i el primer 
pas d’un futur diferent. La 
Vila n’ha pogut localitzar 
uns quants a llocs tan dis-
pars com Bangkok, Hong 
Kong, Nova York, Londres, 
Mèxic o San  ago de Xile.
És el cas de Jordi Calvet. Pe-

riodista de Sant Celoni que 
des de fa uns quants anys 
viu a Bangkok per mo  us 
professionals, fent de co-
rresponsal de l’Agència EFE.
Guillem Molla és un altre 

dels celonins que viu fora 
del poble per mo  us pro-
fessionals. Treballa a la Uni-
versitat de Massachuse  s, 
on fa classes de català i és 
el responsable del departa-
ment de llengua catalana. 
Ell i la seva parella van votar 
a Nova York.
Jaume Flores el 9N es tro-

bava a Hong Kong per mo-
 us de feina, de manera 

transitòria, tampoc no es va 
voler perdre poder votar i, 
segurament va ser un dels 
primers celonins en fer-ho, 
ja que ho va fer quatre ho-
res abans que s’obrissin els 
punts de votació a Catalunya

ELS GERMANS
ARENAS MONTANÉ 
A LONDRES I MÈXIC
Un altre cas és el dels ger-

mans Arenas Montané. Tots 
dos de Sant Celoni però ac-
tualment són al Regne Unit i 
Mèxics. Andreu Arenas està 
treballant a Londres on va vo-
tar. El seu germà Ricard Arenas 
és a Mèxic estudiant i tampoc 
no va perdre l’oportunitat de 
votar. 

DESCENDENTS D’ARBÚCIES
Un cas diferent és el cas de 

la família Bravo Campeny. És la 
tercera generació d’una famí-
lia d’Arbúcies que a principis 
dels anys 1950 van marxar cap

a Xile a buscar feina i guan-
yar-se la vida. Malgrat ser la 
tercera generació el sen  -
ment d’una Catalunya lliure i 
independent ha anat passant 
de generació en generació i 
van desplaçar-se fi ns a San-
 ago de Xile amb l’estelada i 

votar per l’opció Sí-Sí perquè 
con  nuen mantenint els lli-
gams catalans.

Jordi Calvet Jaume Flores

Andreu Arenas

Família Bravo Campeny Ricard Arenas

Guillem Molla

Aquestes només són una 
representació dels milers 
d’imatges que va deixar el 9N 
arreu del Baix Montseny
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ES LLOGA LOCAL A SANT CELONI
Al carrer Santa Fe, 9 (Baixos)

- Molt Cèntric
- Per comerços, bo  gues, ofi cines...

- Abstenir-se sector de la restauració i oci
Tel.  647 908 966
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Càrrecs electes de Sant Celoni denuncien l’Estat espanyol

BAIX MONTSENY.- Catorze 
càrrecs electes de l’Ajuntament 
de Sant Celoni dels grups mu-
nicipals PSC, CiU, CUP i no ads-
crits van signar el document 
de denúncia contra l’Estat 
espanyol per considerar que

A l’esquerra regidors de l’Ajuntament de Sant Celoni que van signar la denúncia contra l’Estat espanyol . A la dreta veïns del muni-
cipi fent el mateix a la paradeta de l’ANC.

vulnera el dret a decidir del 
poble català. Els regidors la 
van signar a la paradeta de 
l’ANC que es va instal·lar fora 
del recinte de l’Ins  tut Baix 
Montseny i que també podien 
signar tots els ciutadans que

ho desitgin.
En aquesta imatge no hi sur-

ten ni la regidora d’ICV però va 
manifestar la seva voluntat de 
signar el document, el mateix 
que van fer l’alcalde Joan Cas-
taño i Josep Capote, tots dos

del PSC.
D’aquesta manera, els regi-

dors de Sant Celoni es van afe-
gir al que ja havien fet en dies 
anteriors altres ajuntaments 
del Baix Montseny.

SANT CELONI.- El diumenge, el 
9N, va ser un dia ple d’esperança, 
de civisme i de democràcia en 
estat pur. Em vaig sen  r orgu-
llós de ser celoní, de ser català, 
perquè el civisme i la capacitat 
organitza  va que vàrem demos-
trar al món no té precedents.

Durant tot el dia una riuada 
de gent, caminant, amb cotxe 
o amb el bus anaven i venien 
com formigues, amb un objec  u 
clar: poder votar, poder dir quin 
futur volien per Catalunya i, per 
tant, exercir un dret tan essencial en democràcia com la llibertat 
d’expressió.

El diumenge vàrem demostrar que amb unitat, amb determi-
nació i amb la força de la gent tot és possible. Va ser possible 
gràcies a la gent que hi va par  cipar, gràcies als voluntaris i 
voluntàries que durant tot el dia vareu fer una feina perfecte, 
gràcies a les professores i professors voluntaris de l’IES Baix 
Montseny, gràcies als voluntaris de tota la logís  ca externa a 
l’IES i també al par  ts polí  cs perquè varen entendre que cal 
anar junts.

A vegades em pregunten si la polí  ca val la pena. Sens dubte, 
perquè la gent de Sant Celoni val la pena i molt. Sempre recor-
daré aquest dia. La sensació de fer història junts, de defensar la 
llibertat junts, de donar la cara per la democràcia junts.

Junts ho farem possible.
Francesc Deulofeu

Francesc Deulofeu: “Sí: val la pena”
En una carta oberta diu que el 9N vàrem demostrar que 
amb unitat, amb determinació i amb la força de la gent 
tot és possible

SANT CELONI.- L’execu  va del 
PSC de Sant Celoni va par  cipar en 
la consulta del 9N i va anar a votar 
per reivindicar l’immobilisme del 
Par  t Popular i com a mostra de 
llibertat d’expressió de tots els ca-
talans, segons que ha comunicat el 
primer secretari dels socialistes ce-
lonins, Eduard Vallhonesta. També 
afegeix que  esperen que això faci 
replantejar l’Estat espanyol per-
què accep   obrir un “procés de 
negociació per un Estat federal”. 
Vallhonesta també ha comunicat 
que l’execu  va del PSC va signar el 

document de denúncia contra l’Estat espanyol que ahir mateix van 
donar suport la majoria de càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, defensant el dret a decidir dels catalans.

L’execu  va del PSC de Sant Celoni vota 
el 9-N per negociar un estat federal

ESCURA XEMENÈIES A SANT CELONI
· SERVEIS DE XEMENÈIES A 75 EUROS

· LLAR DE FOC
·CALDERES DE GASOIL

SERVEI NET I BEN FET
TEL. 608 936 227 - 689 202 916
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La policia local de Sant Celoni deté dues 
persones per violència domès  ca

SANT CELONI.-  La Policia Local de Sant Celoni ha de  ngut dues 
persones per presumpte violència en àmbit de la llar. Un dels de-
 nguts havia agredit la seva parella produint-li dos pe  ts talls al 

llavi i al pòmul que van requerir assistència a l’Hospital de Sant 
Celoni. La persona de  nguda ha passat a disposició judicial.

L’altra persona de  nguda, només en un període de 48 hores 
de la primera, sembla que havia agredit la seva parella en dues 
ocasions. Una primera vegada a l’habitatge conjugal i després en 
un bar proper a l’estació de Renfe. En aquest cas, l’agressió va 
comportar infl ació en el llavi i a l’ull. Agents de la policia local van 
acompanyar la víc  ma a l’Hospital de Sant Celoni i la parella va 
quedar de  nguda i va passar a disposició judicial.

RIELLS I VIABREA.- El jutjat ha condemnat a 2 anys i mig de pre-
só Aleix Laborda, un jove que en va matar un altre en un accident 
a Riells i Viabrea. El sinistre va tenir lloc el 5 de febrer del 2010. 
La víc  ma anava de copilot al cotxe quan el condemnat va fer una 
virolla amb el fre de mà i va estampar el vehicle contra un fanal. 
Laborda anava drogat, no tenia carnet i conduïa un vehicle sense 
assegurança ni la ITV passada. Inicialment s’enfrontava a 5 anys 
i mig de presó. Finalment, fi scal, defensa i acusació han arribat a 
un acord que li ha rebaixat la pena però no evita que entri a pre-
só. A més,  ndrà prohibit conduir durant 4 anys. La família de la 
víc  ma rebrà una indemnització de més de 106.000 euros.

El jove mort era Sergi Marquillos, estudiant de l’Ins  tut Baix 
Montseny i veí de la Batllòria. L’accident va causar una gran cons-
ternació al municipi, amb diversos homenatges per part dels seus 
companys i professors . El seu enterrament a la parròquia de La 
Batllòria va ser mul  tudinari.

Presó pel conductor sense carnet que va 
matar un menor a Riells i Viabrea

Una dona i una nena ferides per gossos
SANT CELONI.- Una veïna de Sant Celoni va ser atesa al servei 

d’urgències de l’Hospital com a conseqüència de les ferides a la mà 
esquerra que li va ocasionat l’atac d’un gos descontrolat i sense cap 
propietari que el vigilés. La senyora va prendre mal quan va inten-
tar es  rar la corretja del gos que passejava per impedir, sense èxit, 
l’atac del gos deslligat, que també li va provocar ferides greus que 
van caldre intervenció quirúrgica del veterinari. Una patrulla de la 
policia local va aconseguir aïllar els gossos i el servei de Can Clarens 
els va recollir. Per aquest cas, s’han presentat la corresponent de-
núncia judicial. Fonts de la policia local de Sant Celoni han explicat 
que gràcies a la celeritat dels agents es va poder evitar una desgrà-
cia ja que els fets van passar a la sor  da d’una escola del municipi.

D’altra banda, també s’han detectat gossos pitbull, una raça pe-
rillosa, deslligats a la zona de Can Coll i que van atacar una nena 
de 12 anys qui va haver de ser atesa a l’Hospital de Sant Celoni, i 
també van enves  r a un altre gos. Els serveis de Can Clarens van 
poder agafar-ne un, però l’altre es va escapolir. En aquest cas, tam-
bé s’han portat a terme les corresponents diligències judicials.

SANT CELONI.- Blues convida a la calma, en un procés de con-
templació i reivindicació dels blaus. El meu color és el blau. És 
el color del Montseny vist des del meu estudi, on cel i terra es 
fusionen amb l’infi nit. És el color de la Mediterrània, amb blaus 
profunds que aporten calma i serenitat. És el color de la música, 
el color de la paraula -així ho reivindica Vinyoli- i el color de l’art.

Blues convida a la nostàlgia, en una recerca volguda de la fragi-
litat, amb un clar elogi de la paraula escrita. Hi ha obres tan fràgils 
com el paper; fragments de la pròpia obra que se superposen 
-com vels- amb una doble intenció, reveladora i ocultadora a la 
vegada. Així, la creació es nodreix del dinamisme de les forces de 
la natura, una interacció entre forces que genera nova vida.

Núria Rossell exposa Blues a la Rectoria Vella

Un moment de la presentació. FOTO: Jordi Arenas
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Sant Mar   a la plaça de la Vila, 
amb més de vint-i-cinc parades,  
el tradicional esmorzar popular 
del diumenge al ma   i la gim-
cana de carruatges de cavalls, 
entre d’altres. 
Enguany, la con  nuïtat de la 

festa es va traslladar a l’ins  tut 
Baix Montseny on cantaires, 
gegants, jazzband i infl ables 
van conver  r l’acte de par  ci-
pació del 9N sobre el dret a de-
cidir en una diada de civisme, 
par  cipació i festa. 

Festes de Sant Mar  : un bon combinat de projectes culturals i ac  vitats fes  ves

port als ar  stes plàs  cs de la 
zona. Es tracta d’un projec-
te d’art urbà amb el que es 
vol con  nuar creant i  nerari 
d’accions ar  s  ques al carrer,  
però aquesta vegada amb mu-
rals que dignifi quin i donin 
un atrac  u nou al municipi. 
Amb aquesta inicia  va, nas-
cuda a Manresa i proposada 
a Sant Celoni per l’ar  sta local 
Sandra Or  z, es pretén do-
nar a l’art urbà més presència 
i importància a Sant Celoni.
 
ARTS ESCÈNIQUES
Les arts escèniques i la música 

també han  ngut el seu espai 
dins les festes de Sant Mar  . La 
comèdia musical “Lo tuyo y lo 
mio” va tenir molt bona acolli-
da entre el públic assistent. El 
DJ i el grup Diversiones de dis-
sabte a la nit va acollir gairebé 
700 persones i el teatre “Ara i 
sempre” del grup Els Atrevits 
de l’Esplai va omplir l’Ateneu de 
gom a gom. 
També han reforçat  l’oferta 

cultural d’aquests dies, les ac-
 vitats de la Biblioteca  amb 

l’story  me, l’hora del conte 
per a menuts, el tast de lletres 
amb la presentació del llibre 
“El sufi sme” d’Hail Bárcena i 
la presentació del 12è núme-
ro de Ramon Rosana, dins la 

col·lecció Anatomia del còmic 
celoní coordinada per Xavi Pla-
na.

GEGANTS
La part més fes  va i popular 

d’aquests dies de festa ha inclòs 
la cercavila de gegants amb el 
geganters de Sant Celo ni i to-
tes les colles de gegants de les 
escoles de Sant Celoni. La balla-
da de danses de Passaltpas que 
enguany celebren el seu 20è 
aniversari, la fi ra artesana de

SANT CELONI.- Del 7 al 10 de 
novembre es van celebrar les 
Festes de Sant Mar   combinant 
festa i tradició amb projectes 
culturals que es porten a terme 
al municipi.

En aquest marc, cal destacar 
la celebració de les II Jornades 
de la Memòria Històrica: la II 
República a Catalunya i Sant 
Celoni, dividides en dues parts. 
Una primera de presentació a 
càrrec de la regidora de Cultu-
ra, Júlia de la Encarnación i Fina 
Ferrando, historiadora i mem-
bre del  Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Sant Ce-
loni. En la jornada inaugural Pe-
lai Pagès va fer una conferència 
sobre els canvis polí  cs i socials 
durant la II República a Catalun-
ya i dues alumnes de l’ins  tut 
Baix Montseny van explicar el 
viatge a Mathausen 2014. La 
segona part de les jornades, 
més centrades a Sant Celoni, 
va incloure una conferència de 
Josep Maria Abril  tulada la II 
República a Sant Celoni entre 
1931 i 1936 i una taula rodona 
al voltant de Records de la II Re-
pública a Sant Celoni.

Durant aquestes festes de 
Sant Mar   s’ha presentat una 
nova proposta per promou-
re l’art al carrer: Murs plàs  cs  
amb la voluntat de donar su-

Presentació de les II Jornades de la Memòria Històrica Gegants a la plaça de la Vila

Presentació d’Anatomia del Còmic
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Decidir és un dret i també un pes afegit. La veu de la cons-
ciència juga un paper determinant. No és una veu  sica. 
És, paradoxalment, una veu silent que no se sent amb les 

oïdes externes, sinó amb l’oïda de l’esperit. Algú ha dit, “que és 
com una veu santa que ressona en el sí de la consciència. Crea 
culpa i mala consciència, perquè quan el receptor la transgredeix 
o se’n desentén, experimenta que l’ha traïda i se sent que ha 
obrat indegudament”. La veu de la consciència prediu allò que cal 
fer, però l’ésser humà, en tant que dotat de racionalitat, disposa 
també, de la capacitat d’examinar aquesta veu i les seves ordres. 
S’aixequen sospites, aquesta veu no serà l’eco de les infl uències 
dels pares? No serà el concentrat de totes les prohibicions cul-
turals? A qui pertany aquesta veu?  És lliure qui l’obeeix ? És un 
esclau de la seva consciència? 

Molt sovint, el debat sobre què cal fer es redueix a una qües  ó 
de consciència, perquè s’entén que cada ésser humà ha d’escoltar 
el que li dicta la seva veu interior i actuar en conseqüència. De 
fet, l’objecció de consciència, judicial, s’empara en aquesta possi-
bilitat humana. En les democràcies liberals i representa  ves, tot 
ciutadà té dret, per mo  us de consciència, a desobeir una llei o 
dit d’una altra manera, a no acatar-la.  

Catalunya viu moments excepcionals ens recordava Mònica 
Terribes, i nosaltres estem aquí, i tenim la capacitat de prendre 
distància tant de les lleis de la naturalesa com de la pròpia veu in-
terior. La llibertat és un do, però també una conquesta. És, alhora, 
una càrrega i un pes que espanta, obliga la persona a exposar-se, 
a comprometre’s seriosament en el joc de la vida.  

Quan passa això, la vida deixa, justament, de ser un joc. Es-
devé una tasca seriosa, una alternança entre l’acció i la refl exió, 
una aventura que inclou, a vegades, l’obediència i, altres cops, la 
transgressió. Certament, la llibertat pot veure’s únicament com 
una potència elevada, però també com un pes, com una cosa 
di  cil, ja que ser lliure comporta un risc, perquè decidir què cal 
fer sempre és arriscat. Per poder prac  car aquest exercici, és ne-
cessari prendre distància de les possibles decisions, també de les 
coaccions i de les pressions ambientals i fi nalment de la pròpia 
veu interior.  

Cal avaluar-lo tot amb ponderació, actuar conforme la prò-
pia essència i tenir el coratge, si cal de transgredir. Sembla que 
vulguem alliberar-nos d’aquesta càrrega i tendim a jus  fi car les 
nostres accions, evitant considerar la casualitat de la llibertat. El 
futur és obert. Ser lliure és reconèixer l’obertura al futur, la digni-
tat d’un ésser quan té capacitat per prendre decisions, per obeir 
el que els altres li dicten, però també per oposar-s’hi, per escoltar 
la seva veu interior i obrar amb fi delitat als seu preceptes, però 
al mateix temps, per xocar violentament contra ella i negar-se a 
obeir-la. Tot ésser humà té capacitat de pensar, de refl exionar i 
pot discernir quan aquella veu l’obre a la bellesa, a la bondat i a la 
unitat; però també quan és una segregació enquistada en la cons-
ciència feta ressen  ment i odi. Podem renunciar a una herència 
de diners o fi nques, però no podem renunciar a la intel·ligència 
amb que Déu ens ha enriquit. Per això no podem eludir les nos-
tres responsabilitats. 

Catalunya viu moments
excepcionals( 63)

Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

+ Excuses

Probablement moltes 
vegades no aconse-
guim allò que desitgem 

fermament, queda amb una 
il·lusió embolcallada de por, 
d’incapacitat. Qualsevol ex-
cusa semblaria que té accés a 
alimentar el nostre bloqueig. 
Que passaria si canviéssim la 
nostra visió en relació a nosal-
tres mateixos?

El Dr Wayne W. Dyer, en seu 
seu llibre “Pensa diferent, viu 
diferent” ens ofereix una colla 
d’eines, ens mostra les ober-
tures que pot arribar a tenir el 
nostre camí. Enfocar-nos a la 
solució en lloc del problema.  
Ens diu que molts dels argu-
ments que hem emprat al 
llarg de la vida per jus  fi car la 
nostra manca d’acció, són ex-
cuses que es poden esborrar 
una per una i no només amb 
paraules sinó amb fets.

Com podem construir? 
Una pregunta que no pot

respondre ningú més que tu.
“Canvia la manera de mirar 

les coses i les coses que mi-
res canviaran”.

Wayne Dyer
Podem aprendre molt de 

la natura, les plantes pugen 
cercant la llum que els dóna 
vida, però arrelen terra en-
dins nodrint-se de la Mare 
terra, un cicle natural que 
si respectem escoltant-nos, 
sen  nt amb els cinc sen  ts es 
refl exarà com un mirall en la 
nostra vida des de l’equilibri.

Les excuses són una pe  -
ta pols que pot acabar fent 
“al·lèrgia”.

Sempre  gràcies.

MONTNEGRE.- El 16 de novembre es va celebrar la 15a edició de 
la Montnegre BTT amb la par  cipació, de més de 540 ciclistes de 
totes les edats.Es tractava d’una pedalada no compe   va però cro-
nometrada organitzada pel Club Ciclista Sant Celoni, amb el suport 
de l’Ajuntament i amb l’ajuda d’una cinquantena de col·laboradors. 
Es podia escollir entre dos recorreguts, un de curt de  20 Km i un re-
corregut llarg de 40 Km. Al póster d’aquest any hi havia la imatge de 
Josep Garcia que al Club Ciclista és conegut com l’”avi”, dedicant-li 
d’aquesta manera un pe  t homenatge de reconeixement.

15a Edició de la Pedalada Montnegre BTT

Sor  da de la 15a Pedalada Montnegre
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