MEMÒRIA D´ACTIVITATS
ASSOCIACIÓ ASPERGER NEW LIFE
(GENER – DESEMBRE 2019)
L´Associació Asperger New Life amb NIF G-67076331 neix a
Barcelona al mes de Octubre del 2017, a iniciativa d´un grup de
famílies de joves amb Transtorn de l´espectre autiste (TEA) amb
severitat de grau 1 segons el DSM-5 (abans anomenat Síndrome
d´Asperger);j oves i adults amb TEA sense discapacitat intel.lectual
i sense cap transtorn mental associat.
La seu administrativa de l´Associació està ubicada al districte SansMontjuïc, concretament al barri del Poble Sec-Paral.lel, encara que
està oberta a rebre demandes de qualsevol família o adult amb
TEA independentment del seu lloc de residencia.
Asperger New Life neix amb la missió de contribuir a la millora de la
qualitat de vida de les persones amb TEA en concret dels joves i
adults i de les seves famílies. L´Associació és especialment
sensible a les necessitats del col.lectiu femení, el més minoritari,
desconegut i vulnerable.
Les línies bàsiques d´actuació d´Asperger New Life són:
- Conscienciació i sensibilització de l´entorn comunitari i social.

- Apoderament del col.lectiu de joves i adults a partir de les
seves capacitats i talents.
- Promoure una vida plena, digna e independent pels joves i
adults amb TEA/Asperger.
Els serveis que l´Associació Asperger New Life ofereix
seus inicis són:

des.dels

-

1. SAF NewLIFE:

-

2. ASPI-ESPAI JOVE NewLIFE:

-

TEArtístic: Inclou activitats de caire artìstic : arts escèniques,
cinema-fòrum, arts plàstiques, circ, lliteratura, música, dansa,
fotografia, ...

-

ApoderaTEA: Espai destinat a l´apoderament de les
habilitats dels joves amb TEA amb activitats organitzades i
facilitades per ells i dirigides i obertes a la població en general.
Els joves preparen tallers específics vers els seus interessos
restringits. Així, els seus interessos es converteixen en un
potencial, en quelcom que potser d´utilitat
per altres
persones. ApoderaTEA pretén millorar la autoestima dels
joves i adults amb TEA i donar la oportunitat a altres persones

Servei d´atenció a famílies amb la
finalitat de donar informació, orientació, assesorament i
suport de caire professional. Atenció individual, familiar i
grupal. Promoció de l´ajuda mutua, apoderament de les
famílies com agents de canvi i defensa dels drets del
col.lectiu.

Activitats d´oci i
lleure inclussiu dirigides a adolescents i joves amb TEA /
Asperger majors de 16 anys. Activitats realitzades a la
comunitat amb el suport de professionals especialitzats en
TEA. Objectius lúdics, terapèutics i socials. Desenvolupament
de les habilitats socials, de les relacions de amistat i ajuda
mutua. Les activitats són de caire: cultural, artístic ,esportiu,
benestar i salut, gastronòmic, contacte amb natura, medi
ambient... Dintre de ASPI-ESPAI JOVE hi ha:

de poder tenir una vissió diferent i més positiva de les
persones amb TEA.
-

ViatjaTEA: Programa de estades vacacionals a l´estiu,
Setmana Santa, ponts i festius. Objectius:desenvolupament
de les habilitats socials, fomentar l´aprenentatge de la
convivència amb altres iguals, fomentar l´entrenament a la
vida independent. Grups de màxim 8 joves, acompanyats per
professionales especialitzats en TEA.

-

3. SupporTEA EntredogS NewLIFE.

Teràpia
grupal assistida amb gossos.
Objectiu: treballar gestió
emocional i habilitats socials. Facilitadores: Profesionals de la
psicologia especialitzades en TEA i teràpia assistida amb
animals.

- 4. PROGRAMES D´ENTRENAMENT A LA
VIDA ADULTA. Veure document adjunt.

- 5. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ
L´ENTORN COMUNITARI-SOCIAL.

- 6.
FORMACIÓ.
PRÀCTIQUES.

-

DOCÈNCIA.

PLA

7. PLA DE VOLUNTARIAT SOCIAL.

A

DE

DADES RELATIVES A LES ACTIVITATS DE
ASPERGER NEW LIFE DURANT ANY 2019 :

SAF ( Servei d´atenció a famílies)
Durant aquest any 2019, el SAF ha continuat a càrrec d´una
professional del Treball Social ( voluntaria no remunerada) que és
també la Coordinadora tècnica de l´Associació i la Presidenta de
l´entitat. Les funcions de la professional de Treball Social han estat
les següents:
- Establir les línees d´actuació de l´Associació, concretar els
plans, programes i projectes.
- Organitzar i planificar les activitats en tots els àmbits.
- Seleccionar els recursos humans i supervisar als
professionals d´atenció directa.
- Acollir les demandes de les famílies i usuaris del servei.
- Acollir les demandes del voluntariat social.
- Planificar i administrar els recursos materials i econòmics amb
el Secretari de l´Associació i en consulta amb la professional
referent de la Assesoria de projectes i assesoria laboral de
serveis extern.
Durant l´any 2019 hem disposat d´un despatx cedit pel CAP les
Hortes de Poble Sec per atendre les demandes de les famílies i dels
usuaris.
Al SAF al 2019 s´han atés presencialment a un total de: 25
famílies de joves amb TEA la gran majoria, i casos puntuals de
nens i adolescents i a 55 persones amb TEA (adolescents, joves i
adults).
S´han realitzat un total de 37 entrevistes d´acollida (amb famílies
i joves amb TEA) ; 40 entrevistes d´asessorament i suport
(informació recursos, tràmits administratius i legals, queixes de mala

praxis, situacions de bulling,informació de serveis de l´Associació,
recursos de vida independent, suport psico-social...). La gran
majoria de entrevistes d´asessorament i suport han estat
realitzades amb joves i adults amb TEA.
Les poblacions de procedencia de les famílies i els joves han estat
principalment de Barcelona ciutat i del districte Sans-Monjuïc;també
de altres com Eixample, Horta-Guinardó, Ciutat-Vella...). I d´altres
municipis de la resta de Catalunya com: Cerdanyola del Vallés, Sant
Cugat del Vallés, Badalona, Tarragona, Blanes, Lloret de Mar,
Malgrat de Mar,Viladecans, Terrassa, Vic, St Adrià del Besós.
Molts casos s´han atés i gestionat per via telefònica. Concretament
hem atés un total de: 80 demandes ateses telefonicament. La
majoria de joves i altres de familiars.
S´han realitzat un total de 5 consultes a assesoria jurídica per
part de familiars de adults amb TEA amb la advocada de
l´Associació.
A nivell grupal:
- S´han realitzat un total de 12 Assembleas amb el grup de
joves de l´Associació. Una assamblea mensual.
- S´ha realitzat una xerrada vers “Protecció legal de les
persones amb TEA” realitzada per la advocada Sra. Elena
Sánchez. Vàren assistir 15 familiars. (Febrer 19)
- Es va realitzar una reunió de la Comissió de Vida
Independent. Vàren assistir 6 famílies. (Març 2019)

- Es va realitzar una Jornada a l´Ateneu Harmonia en
col.l.aboració amb el GAM de familiars amb adolescents TEA
vers el tema de .Vàren assistir 27 persones (familiars, joves i
professionals). (Març 2019).
- Presentació de l´Associació i dels projectes actuals a la
Summer Party NewLife al mes de Juliol 19 i a la Auttum

Party NewLife del mes de Desembre 19. Vàren assistir entre
totes dues unes 60 persones (familiars, joves i professionals).
PREVISSIÓ I MILLORES PEL 2019 DEL SAF:
- Mantenir les hores d´atenció individual a les famílies per part
de la professional de Treball Social.
- Mantenir les assembleas mensuals pels joves associats.
- Potenciar i motivar a les famílies per tal que poguin participar
més activament a la Associació. Com...?:
. Realitzar 2 Assembleas a l´any amb familiars i joves.
. Realitzar 2 reunions de la Comissió de Vida Independent a la
qual poguin participar també els joves.
. Jornades al mes de Abril referents a la Vida Independent on
poguin participar joves, familiars i professionals.
. Sopar i/o karaoke solidari al mes de Febrer celebrant el dia
Internacional de la Sindrome de Asperger on poguin assistir
les famílies i els joves.
. Jornada vers la Síndrome d´Asperger al mes de Febrer on
poguin participar professionals, familiars i també joves.
. Potenciar un grup terapèutic destinat a familiars.
- Fomentar l´augment de la participació de les famílies en
tasques concretes de l´Associació ( colaboració en stands,
venda de loteria i articles New Life, difussió, sensibilització...).
- Impulsar com a mínim 3 Xerrades-col.loquis anuals per temes
d´interés per les famílies. Inici de cicle de xerrades vers Vida
Independent i previssió del futur. Temes: Altre xerrada vers
Protecció legal de les persones amb TEA. Figures jurídiques.
Entitats Tutelars. L´ assistent personal. Transició a la vida
adulta. Habitatge amb suport.
- Realitzar 3 Partys NewLife: al mes d´Abril, al mes de Juliol i al
mes de Desembre.
-----------------------------------------------------------------------------------------

ASPI-ESPAI JOVE NEW LIFE
L´ESPAI JOVE NEW LIFE s´ha iniciat des.del mes de Gener
del 2019 fins al mes de Desembre del 2019. Les activitats
s´han realitzat durant tots els caps de setmana de l´any
(Dissabtes i Diumenges) i alguns laborables del mes d´Agost.
Les dades generals del 2019 de Espai Jove New han estat les
següents:
- Participants beneficiats: 32 joves ( Edats compreses entre els
17 y els 35 años).
- Participacions: 545
- Activitats: 160
El grup de joves que participen de forma regular a la majoria de
activitats és de 20 joves. La mitja de participants per activitat és
de 6 joves.
Respecte a les activitats que s´han realitzat:

GENER 19:
-

Cavalgada de Reis de Barcelona: 3
Tallers de Teatre (2): 7
Sessió de jocs de taula: 6
Taller de moviment i consciència: 3
Cosmo-Caixa: 5
Taller de capoeira ( ApoderaTEA): 7

FEBRER 19:
-

Exposició Animayo 19: 4
Excursió: 6
Tallers de Teatro (2): 9
Espectáculo de teatro: 6
Jocs de taula: 3

MARÇ 19:
-

Rua de Carnestoltes:5
Dinar col.lectiu: 4
Cine: 7
Sopar col.lectiu: 8
Karaoke: 7
Excursió: 6
Taller de Teatre (2): 9
Taller de hip-hop:6
Bolera: 4
Jocs de taula: 10
Taller capoeira (ApoderaTEA): 3

ABRIL 19:
-

Saló del Cómic: 7
Taller Teatro (2): 9
Sopar col.lectiu: 9
Karaoke: 5
Aquarium: 6

MAIG 19:
-

Cine: 4
Taller creixement personal i relaxació (ApoderaTEA): 10
Escape room: 6
Taller Teatro (2): 10
Jocs de Taula: 4
Excursió: 5
Epic Day: 6
Sopar col.lectiu: 6

JUNY 19:
-

Espectacle teatral: 4
Taller de teatre (2): 9
Bolera: 3
Taller de Capoeira (ApoderaTEA): 4
Excursió: 4

-

Jocs de taula: 5
Revetlla de St.Joan: 7
Laser-Tag: 4
Sortida platja: 4
Cine: 4

JULIOL 19:
-

Sopar col.lectiu: 6
Karaoke: 6
Natur Parc: 4
Taller de Teatre (1): 6
Cine: 5
Activitat japonesa: 4
Jocs de taula: 6
Excursio a platja: 4
Tibidabo: 8
Summer Party: 14

AGOST 19
-

Bolera: 4
Piscines Picornell (3): 12
Cine: 5
Berenar: 6
Taller técniques de relaxació (ApoderaTEA): 5
Piscines Picornell: 6
Sopar col.lectiu: 4
Karaoke: 4
Berenar col.lectiu: 4
Piscines Picornell: 3
Pub Harry Potter: 3
Assaig Auttum Party (2):8

SEPTEMBRE 19
-

Taller Defensa Personal (ApoderaTEA): 7
Berenar col.lectiu: 7
Cine: 4
Jocs de Taula: 5

-

Tallers de Teatre (2): 8
Dinar col.lectiu:9
Assaig Auttum Party(4): 22
Sortida La Mercé: 6

OCTUBRE 19:
-

Cine: 6
Taller Defensa Personal (ApoderaTEA):6
Karaoke: 4
Berenar col.lectiu: 10
Tallers Teatre (2): 9
Jocs de taula: 5
Assaig Auttum Party(4): 20

NOVEMBRE 19:
-

Jocs de Taula: 4
Tallers Teatre (2): 10
Cine: 4
Dinar col.lectiu: 4
Assaig Auttum Party (6): 30

DESEMBRE 19:
-

Auttum Party: 10
Espectacle teatral: 6
Taller defensa personal (ApoderaTEA): 7
Taller de gestió emocional (ApoderaTEA): 7
Dinar de Nadal: 5
Tallers Teatre (2): 6
Jocs de Taula: 5
Cine: 5
Festa Cap d´Any: 10

ESPAI APODERA-TEA NEW LIFE
Durant l´any 2019 s´han realitzar un total de 10 tallers de ApoderaTEA:
-

Tallers de capoeria: 3
Tallers de Defensa personal: 3
Tallers de Relaxació: 3
Tallers de Gestió emocional-creixement personal:1

Amb 55 participacions. Els tallers han estat impartits per dos joves
de l´Associació amb TEA.Els tallers han estat oberts al públic en
general.

VIATJA-TEA NEW LIFE
Durant l´any 2019 s´han realitzat les següents estades:
- ESTADA DE SETMANA SANTA: 19 al 21 d´Abril. Viatge a
Madrid. Ruta turística i Parc d´atraccions de la Warner
Bross.
Assisteixen 7 joves i 2 professionals. Anada i tornada en
AVE i estada de 2 nits a hotel al centre de Madrid.
- ESTADA D´ESTIU: 4 al 7d´Agost. Viatge a Salou. Ruta
turística per Salou i Parc d´Atraccions de Port AventuraFerrary Land i Caribe Parc. Anada i tornada en tren rodalies
i estada a Hotel Sol Costa Daurada.
Assisteixen 5 joves i 2 professionals.
- ESTADA DE TARDOR: 1 al 3 de Novembre. Viatge a Les
Tallades (Vic). Celebració de la Castanyada i Halloween.
Anada i tornada en tren rodalies.
Assisteixen 5 joves i 2 professionals.
Es beneficien d´aquests viatges un total de 9 joves.

PREVISSIÓ I MILLORES DEL ASPI-ESPAI JOVE NEW LIFE:
El principal objectiu per l´any 2020 és poder aconseguir noves vies
de financiació per tal de que la majoria de joves interessats poguin
beneficiar.se de les activitats d´oci inclussiu, TEArtístic i de
ViatgeTEA. Hi ha especial interés per la participació als tallers de
teatre i també als viatges, però alguns joves no poden assistir per
manca de recursos econòmics suficients.
Altre dels objectius principals els el de seguir oferint les activitats
tots els caps de setmana de l´ any i poder oferir activitats d´oci
inclussiu durant els periodes de vacances ( Juliol, Agost, primera
setmana de Septembre, Nadal i Setmana Santa) en alguns dies
laborables. Aquest objectiu l´hem assolit i també hem pogut
mantenir la oferta durant la segona quinzena d´Agost.
Seguint potenciant les activitats de caire artístic. Oferir a preus
més assequibles els Tallers de Teatre per tal que poguin participar
més joves i consolidar el grup de teatre amateur New Artístic i poder
aconseguir més llocs on poguin actuar amb les seves creacions.
Hi ha la proposta de crear una coral inclussiva on poguin participar
els joves amb altres joves amb diversitat funcional o altres
discapacitats al barri de Poble Sec. Els joves realitzen demanda de
formació a nivell de cant, dansa urbana i hip-hop, coreografies...
però hem d´aconseguir fonts de financiació. Hi ha també demanda
de tallers de fotografia i arts plàstiques així com taller de escriptura
creativa o lliteratura.
Per l´any 2020 hi ha la proposta de consolidar les Partys que ha
tingut força éxit i participació. Les Partys tenen diversos objectius:
- Consolidar la cohessió del grup ja que hi ha reptes comuns a
aconseguir.
- Apendre a treballar en equip.
- Desenvolupar les capacitats creatives i artístiques.
-Treballar la psicomotricitat de forma lúdica i creativa.
- Perdre la por escènica. Actuacions amb public.

- Canalització de emocions mitjançant l´expressió artística.
- Millorar la autoestima.
- Sensibilitzar a l´entorn socials de les capacitats i talents de les
persones amb TEA. La majoria tenen talents artístics.
- Les Partys com a forma de obtenir fons econòmics per
l´Associació.
A l´any 2020 planificarem 3 Partys: Spring Party (Party especial al
mes d´Abril amb el Dia Mundial de l´Autisme; Summer Party al mes
de Juliol i Auttum Party ( al mes de Novembre-Desembre).
Altre dels objectius és ampliar els interesos i participació dels joves
en la planificació. S´haurien d´augmentar les activitats de caire
cultural i les de conexió amb la natura (excursions, senderisme...).
Realitzar més estades de caps de setmana durant l´any per tal de
fomentar la convivència i la vida independent.
Respecte als tallers ApoderaTEA hi ha per consulta diverses
propostes:
- Continuar els tallers de capoeira i defensa personal, a
demanda dels propis joves.
- Continuar amb els tallers de creixement i gestió emocional així
com relaxació.
- Noves propostes:
. Relacions de parella
. Vivencies en el món laboral.
. Tallers de valors mitjançant el cinema.
. Cultura japonesa
. Taller de caracterizatció
. Conductes cíviques.
. Geografia e història.
-------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ ENTORN
SOCIAL I COMUNITARI:
- Reunió amb professionals de Specialysterne per presentació
de l´Associació 12/01/19.
- Reunió amb membres grup GAM per preparació Jornada
Asperger en Femeni.
- Realització de dos videos protagonitzats pels joves socis de
l´Associació pel dia 18 de Febrer, Dia Internacional de la
Síndrome de Asperger i pel 2 de Abril, Dia Mundial de
l´Autisme.
- Reunió amb professionals de la Fundació Ramon Molinas
Foundation per presentació de l´Associació.
- Entrevista de la coordinadora de l´Entitat a Radio Sans i Onda
0 amb motiu del dia 18 de Febrer.
- Presentació de la Associació a la Jornada Asperger en
Femení al Centre Cívic l´Harmonia a St Andreu el 2/3/20.
- Estand de difussió i venda de articles de marxandatges a la
Fira de Sant Jordi del Poble Sec de la Coordinadora d´Entitats
del Poble Sec el 23 d´Abril.
- Participació de la Coordinadora de Asperger New Life amb la
Federació Catalana d´Autisme el 3/4/19 al Parlament de la
Generalitat.
- Reunió amb la Fundació Privada Bosch Aymerich per
presentació dels nostres projectes a mes de Maig 19.
- Presentació de l´Associació i mostra del grup amateur de
joves de New Artístic a la fira organitzada a Meeting Point de
Creu Coberta per l´Associació d´amics de Venezuela. 8/6/19
- Presentació de l´Associació, mostra del grup amateur de joves
New Artístic i estand a la Mostra d´Entitats del Poble Sec el
15/6/19.
- Presentació de l´entitat i projectes a la Summer Party
(Juliol 19)
- Participació de membres de l´Associació Asperger New Life a
la manifestació contra el bulling a Vallirana. Intervenció de dos
joves de l´Associació a TV3.

- Participació a la reunió de la Federació Catalana d´Autisme al
mes de Novembre 19.
- Presentació de l´entitat i projectes a la Auttum Party
(Desembre 19).
PREVISSIÓ I MILLORES PER L´ANY 2020
Durant l´any 2020 s´ha de continuar amb la difussió de
l´Associació especialment al districte Sans-Montjuïc:
CAPS,CSMA,CSMIJ, IES,... mitjançant comunicació directa
amb professionals i coordinadors de serveis.
Realitzar Jornades de sensibilització vers el TEA al districte
vers temes específics( Vida Independent; necessitats a la vida
adulta; necessitats del col.lectiu femení...).
Realització de videos de difussió.

FORMACIÓ:
Durant l´any 2019 no s´han realitzar activitats de caire
formatiu. S´ha participat a una jornada formativa vers
la figura de l´assistent personal.
-------------------------------------------------------------------------

PRÀCTIQUES:
Durant aquest any 2019 no hem tingut la participació
de cap alumne de pràctiques.
-------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIAT:
Durant l´any 2019 s´han fet diverses campanyes de
sensibilització per captació de voluntariat socials mitjançant
les xarxes socials. Hem tingut la participació de 4 voluntaris
amb caràcter estable.
D´altra banda una de les joves socies de l´Associació ha
continuat prestant serveis com a voluntària amb un conveni de

col.laboració amb La Colombina per participar al Casal
d´infants durant el mes de Juny i Juliol i vacances de Nadal.
-----------------------------------------------------------------------------------

SUPPORTEA ENTREDOGS NEW LIFE
Aquest programa ha funcionat des.del mes de Gener fins el
mes de Juliol. Va deixar de funcionar per manca de recursos
econòmics per la seva financiació.
De Gener a Juliol van realitzar-se les sessions grupals
terapèutiques quinzenals amb la participació de 2 joves de la
Associació i una excursió canina mensual amb la participació
de 8 joves de l´Associació.
S´han beneficiat d´aquest
programa 10 joves.
No es preveu la seva continuïtat per l´any 2020.

RECURSOS HUMANS/MATERIALS
Durant l´any 2019, s´han contractat per obra i serveis
a tres professionals (1 psicòloga especialista en TEA i
2 monitors de lleure) a Espai Jove. Tots ells amb
funcions de monitors especialitzats.
Han col.laborat dues talleristes de Cia Passerell a
activitats de TEArtístic en règim de autònoms.
També han col.laborat en règim de autònomes les
dues psicòlogues de ENTREDOGS per la terapia
grupal de gossos i les excursions grupals.
Hi ha la figura de la advocada que ha participat en la
realització de xerrades i en l´atenció a famílies per
consultes legals, en règim d´autònoma.
Hi ha dos serveis de assesorament CAF Gestió i
Gabinet Regàs per assessorament a nivell laboral i

també a nivell de supor contable i el.laboració i
presentació de projectes i recerca vies de financiació.
La presidenta ( coordinadora técnica i treballadora
social) col.labora a nivell voluntari. El Secretari
col.labora en tasques de manteniment e informàtica a
nivell voluntari, altres familiars socis professionals han
col.laborat en activitats puntuals donant suport.

-

-

A nivell material tenim tres espais cedits:
Un despatx al CAP les Hortes per atendre a les
famílies.
Un local de la parròquia de Santa Madrona on
realitzem alguns tallers els caps de setmana i altres
activitats grupals.
El local de La Colombina on es realitzen els tallers de
teatre.
El pis d´entrenament de New Life on es realitzen
algunes activitats lúdiques.
Tenim una impresora pròpia.
Material de difussió.

Memória tècnica confeccionada per la Alicia
Campos, Coordinadora tècnica i Presidenta de
l´Associació Asperger NewLife.
Barcelona, 27 de Desembre del 2019

ALGUNS MOMENTS DE LES ACTIVITATS
DE LES ACTIVITATS DEL 2019

Tarda de Hivern amb Jocs de Taula al pis d´entrenament New Life

ProgramaSupporTEA Entredogs New Life. Teràpia assistida amb gossos.

Sortida a l´Aquarium. Estiu 2019.

Sortida a Animayo 19 i Saló del Còmic

Sortida Saló del Còmic 2019

APODERATEA. TALLER DE DEFENSA PERSONAL

SORTIDA A LA BOLERA PEDRALBES. ASPI-ESPAI JOVE

SOPAR ENTRE AMICS

PROGRAMA SUPPORTEA ENTREDOGS NEW LIFE
EXCURSIÓ CANINA

SORTIDA AL CINE I JOCS DE TAULA. ESPAI JOVE NEW LIFE

ApoderaTEA. Taller de Capoeria. Moviment i Consciència i
técniques de relaxació.

ESPAI JOVE NEW LIFE. NIT DE KARAOKE

MOSTRA GRUP TEATRE AMATEUR ASPI NEWART

VIATGE A MADRID SETMANA SANTA 19. WARNER BROSS.

VIATGE A MADRID.SETMANA SANTA 19.WARNER BROS

SORTIDA A NATUR PARK A CERDANYOLA DEL VALLÉS.

PARTICIPACIÓ A FIRA D´ENTITATS POBLE SEC I SANT JORDI

PARTICIPACIÓ FIRA D´ENTITATS POBLE SEC I SANT JORDI

TALLER DE HIP´HOP/DANSA URBANA A OLESA DE MONTSERRAT.

