Memòria d’activitats any 2003

Amb l’ànim de fer memòria i anar contruïnt la història de l’Associació Cultural i Recreativa de Fals es
fa aquest recull de totes les activitats portades a terme durant aquest darrer curs.
Aquest any ha estat, sens dubte, un any ben especial: S’ha celebrat el 25è aniversari de l’ACR.
d’ençà la seva constitució el setembre de 1978. No només hem viscut les activitats habituals de l’ACR
d’una manera especial, sinó que s’han organitzat actes dedicats exclusivament a la celebració
d’aquesta efemèride. Per molts anys !
També ha estat un any ple d’incerteses pel què fa a la Fiscalitat de l’ACR : l’article 142 de la Llei de
l’Impost de Societats, obligava a totes les entitats, independent de les seves rendes, a presentar la
declaració de l’impost de societats, amb la conseqüent problemàtica que això provocava a nivell
comptable a moltes entitats com la nostra. Gràcies a nombroses protestes i al.legacions a la llei,
s’aconsegueix canviar el contingut de la llei i només caldrà que facin la declaració les entitata amb
ingressos superiors als 100.000 euros anuals.
I com cada any, La Junta i els col·laboradors de l'A.C.R. de Fals han continuat treballant de valent per
tal de poder oferir, a xics i grans, la possibilitat de participar i gaudir de múltiples i diverses activitats
organitzades a l'entorn del Casal, i també de cara enfora.
A continuació es fa una relació dels actes duts a terme durant l'any 2003, reunits en sis grans blocs:
ACTES 25 ANYS ACR, FESTES, TEATRE, PESSEBRE VIVENT, ALTRES ACTIVITATS i
GENÈRIQUES.
ACTES 25 ANYS ACR
Un fet tant especial com és la celebració del 25è aniversari de l’Associació, no es podia deixar de
banda, per aquest motiu, es van fer diversos actes amb la finalitat de viure i recordar aquells inicis
difícils i la contínua evolució de l’entitat que, se’ns dubte, ha estat el motor cultural i social del nostre
poble.
A part d’una Festa Major molt reeixida que us detallarem més endavant, van organitzar-se dos actes
especials :
“25 ANYS DE PRIMAVERES” : El dia 30 de març a les 7 h de la tarda, vam celebrar l’entrada de la
primavera d’argent amb un espectacle màgic ... “Estrelles de la Màgia” a càrrec de la Cia.Mag Lari.
Una mescla de teatre i màgia amb unes bones dosis d’humor i un ritme trepidant. (Premi al millor
espectacle de sala de la Fira de Teatre de Tàrrega 2002)
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CELEBRACIÓ OFICIAL 25è ANIVERSARI : L’acte oficial el vam celebrar el 21 de setembre,
concidint amb el mes en el qual es va constituïr l’actual Associació Cultural i Recreativa de Fals.
A les 12 h del migdia es va celebrar una missa commemorativa a l’Església del Raval, amb la
participació de tots els presidents que ha tingut l’Associació al llarg d’aquesta anys i una ofrena d’un
ram de roses al santuari. L’Imma Serra va acompanyar la missa amb el seu cant. Al final de la
celebració un vermut per a tots els assistents.
A les 2 h de la tarda, va tenir lloc el dinar d’aniversari amb l’assistència de personalitats de l’àmbit
polític i cultural, entre els quals destaca el president del Centre de Promoció de la Cultura Popular i
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Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Vidal i Gayolà. (aquest any, el
Departament de Cultura, dins el marc del Conveni de col.laboració entre el Departament i Les
Caixes d’Estalvi catalanes, ens concedeix una subvenció a través de Caixa Penedès, per la celebració
del 25è aniversari i l’edició d’un CD de música tradicional de Fals, encara per presentar )
Finalitza la diada amb l’espectacle d’esquetxs i màgia a càrrec del Mag Lari i amb l’entrega d’un
obsequi o record per a tots els socis, entitats, col.laboradors i personalitats, consistent en un dibuix
emmarcat del Casal i un llibret amb el recull històric dels inicis i evolució de l’ACR de Fals.
FESTES
Les festes que s'han organitzat han estat moltes. Des de les que tenen ja una arrelada tradició, fins a les
que s'han estrenat o recuperat recentment. Us les relacionem a continuació segons ordre cronològic:
FESTA DE REIS
El diumenge 5 de gener, els tres Reis Mags de l'Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar, van arribar al
nostre poble. A la tarda els tres Reis Mags van fer un recorregut per les cases de la gent gran del poble
i de persones que estaven malaltes i se'ls va portar un petit obsequi. També van participar de les
representacions del Pessebre Vivent repartint caramels per a tots els assistents.
Cap a les 10 del vespre, ses Majestats els Reis Mags van arribar al Casal, i com cada any, van deixar
algun present pels més menuts i no tant menuts i caramels per a tothom (equip de climatització pel
bar, un reproductor de DVD, i jocs varis).
FESTA DE SANT VICENÇ
El dissabte dia 25 de gener es va celebrar la festa del patró de Fals, Sant Vicenç. A les 9 del vespre es
va celebrar l’13ª Mostra de Cuina, que enguany, l’ingredient a utilitzar en els diferents plats va ser “La
Pasta”. També hi va haver una degustació popular de "Bacallà al ajo arriero", per gentilesa del
Restaurant “El Reguer” de Rajadell. A continuació, i per finalitzar la vetllada, l’humorista Lucky
Lluc, la Vedette Jessica i el Ballet Star, ens van oferir un espectacle de Varietés.
L'endemà, diumenge 26, la celebració de l'Eucaristia, es va realitzar a la plaça de l'Anunciació de les
Torres. Es va poder comptar amb l'acompanyament de la Coral de Salelles, amb la Benedicció de la
Coca presentada pels Priors i repartiment de la mateixa.
CALÇOTADA POPULAR
El diumenge 2 de març, al migdia, es va celebrar la 9a Calçotada Popular, que va tenir lloc sota les
alzines del Grau, amb una gran assistència. Es va poder degustar uns calçots amb una salsa excel·lent,
carn i botifarres.
CARNESTOLTES
El diumenge 9 de març va arribar el Carnestoltes a Fals pels més menuts i per a tots aquells que encara
se’n senten !
A 2/4 de 6 de la tarda, la quitxalla va disfrutar de valent amb el grup d’animació “Pep Callau i els
Pepsicolen”.
Després de l’engrescada tarda, hi va haver xocolata desfeta i melindros per a tothom.
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Arriba la Pasqua Florida el dia 20 d’abril. Després de dies d’assaigs, es fa la primera cantada i ballada
de Caramelles la nit del dissabte 19 d’abril a la Vetlla Pasqual. Acabada la celebració es va cantar i
ballar a la plaça de l'església pel nucli vell i nou, seguidament al raval del Torrent, i a continuació cap
al Casal. Enguany amb les cançons : “Bell matí”, “Au vinga cantem amb eufòria” a càrrec dels grans i
“Endevinalles” i El Porc del Martí” a càrrec dels més petits, i els balls “Marieta Cistellera”, “La
Tirotitaina”, “Ball de Pastors”, “Ball Francès”, “Marina”, i “Ball de Cascavells de Fals”.
Un any més, un bon ressopó ofert per les cases del Torrent: Cal Cabot, Ca l'Agustí i Oliveres, va posar
punt i final a la celebració del dissabte de Pasqua.
L'endemà, dia 20, a les 8 del matí es va oferir un esmorzar a "La Mallola". Seguidament els
caramellaires van fer cantades i ballades a diversos indrets i cases del poble: El Clot, La Creu, La
Masia de Canet de Fals, Cal Tico Nou, per acabar al migdia a la plaça de l’església. A la tarda es va
anar a Can Serra, el Frontó de Canet i al Molí de Boixeda. El fi de festa va tenir lloc al Casal, amb una
degustació de la tradicional i monumental Mona de Pasqua, enguany, una mona especial dedicada als
25 anys de l’ACR.
El diumenge 25 de maig, es va convidar a tots els participants i col·laboradors de la Festa de
Caramelles a un vermut al Casal del poble, dedicant una especial atenció i agraiment a als
col.laboradors de les caramelles.
SANT JORDI
Enguany la Diada vam celebrar-la el dia de Pasqua : es van preparar les tradicionals parades de llibres,
contes i roses, al porxo de l’església i a la trada al Casal.
L’Esplai va organitzar un Concurs Literari adreçat a tothom, amb 5 categories corresponents a
diferents grups d’edat. El dia 3 de maig es va fer la lectura de les narracions i l’entrega de premis,
coincidint amb la inauguració del nou i remodelat local de “Can Tagore” com a seu de l’Esplai La
Falç.
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FESTA MAJOR
Va començar el dissabte 31 de maig, a les 5 h. de la tarda, amb partits de volei i el Campionat de
Petanca.
- A les 10 h de la nit, hi va haver el Sopar d’entreteniments amb l’espectacle “Variacions sobre la
dansa” a càrrec de l’Escola de dansa Julieta Soler de Manresa. I per finalitzar la vetllada un Ball
Discoteca a càrrec de Pep Nieto.
El diumenge dia 1 de juny, a les 5 de la tarda: Gimcana Infantil, organitzada pels monitors del grup
d'esplai de Fals. A continuació, animació infantil amb l’espectacle “Disbarats a dojo” a càrrec de la
Cia. Sapastres. A l'acabar hi va haver xocolata desfeta per a tots els assistents.
El dissabte dia 7 de juny a les 6 de la tarda hi va haver el Tradicional partit de futbol de Festa Major
(Fals – Rajadell)
- A les 8 de la tarda: Lliurament de trofeus del futbol i petanca i berenar per a tots els participants.
- A 2/4 de 12 de la nit, l'elegant ball de Festa Major, amb l’orquestra "MITJANIT".
El diumenge 8 de juny, a 2/4 de 12 h. del migdia, celebració de l'Eucaristia a l'església del Raval de
Fals, amb l’acompanyament de DUETART (Anna Clarena i Laia Serra), que van oferir a l'acabar la
missa un petit concert. A continuació els Cap-grossos de Manresa van acompanyar-nos en el vermut
de Festa Major.
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- A 2/4 de 8 de la tarda: Lliurament de premis del XXIVè Concurs de Fotografia de Fals.
- A les 8 de la tarda, teatre amb Toni Albà i l’obra “L’Ombra”.
El dissabte 14 de juny, a les 10 h. de la nit, al Casal, es va realitzar una xerrada a càrrec del Dr.
Joaquim Montoriol, amb el tema: "Tròpic de Crapicorn. Madagascar d’extrem a extrem".
El diumenge 15 de juny - Aplec del Grau - A partir de les 11 del matí comença la festa la Mostra
d’Oficis (ferrer, llauner, picapedrer, terrisser, cisteller i miniaturista) i una mostra de puntaires, la qual
va tenir molt èxit. A les 12 del migdia, la missa, a continuació els balls de l'almorratxa, corrandes,
cascavells i repartiment del panet. Ballada de sardanes amb la Cobla Súria. A les 2 de la tarda es va
realitzar el dinar popular, sota les alzines del Grau (amanida d’espirals de colors, cuixes de pollastre
amb suc i patates xip, gelat, cafè, etc)
El dissabte 21 de juny, a les 11 h. de la nit, al Casal, el grup d’humor El Cansancio amb el seu
divertit i delirant espectacle “La Apoteosis Necia” va alegrar la vetllada amb el seu humor cínic i la
seves cançons, mentre la gent es refrescava amb un còctel i alguna cosa per picar.
FESTA DE SANT JOAN
El dilluns 23 de juny a les 10 de la nit, es va celebrar la revetlla de Sant Joan, amb una petardada
popular i sopar amb pa amb tomàquet i butifarra, coca de Sant Joan i cava. I per acabar la vetllada es
va fer un ball amb música enllaunada per a tots els gustos.

NIT DE MÚSICA
El dissabte 26 de juliol a les 10 h del vespre, el grup de música celta LOS STOMPERS van fer-nos un
recorregut musical per la vella Irlanda.
A continuació pastes i cava per a tots els assistents.
FESTA DE L'ONZE DE SETEMBRE
El dissabte dia 6, a 2/4 de 10 h del vespre, al Casal de Fals, conferència a càrrec de: Antoni Rovira i
Monjo, membre de la Junta Directiva de l’Associació per unes Noves Bases de Manresa, amb el títol:
“Contra la Desmemòria”. A continuació, un concert a càrrec de la “Coral Leo” de l’Havana. Després
de la conferència i del concert es va oferir a tothom un ressopó.
El dijous dia 11, a 2/4 de 10 del matí, sortida a peu de Camps, Canet de Fals, Fonollosa i Fals, cap a
Cal Xamal. A 2/4 d'11 del matí: esmorzar popular (entrepans de botifarra, coca, xocolata desfeta i
begudes).
A 2/4 de 12 de migdia: Aixecada de la senyera, i discurs del Sr. Josep Pintó, alcalde de Fonollosa. A
continuació ballada de sardanes i a la 1 del migdia es va anar cap a Fonollosa on es va realitzar el
dinar de germanor a la pista poliesportiva (fideuà, pollastres a l’ast, gelat, cava, cafè…). L'animació
va anar a càrrec de "Postres de Music".
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FESTA DE LA GENT GRAN
Un any més, una comissió formada pels pobles de Camps, Fonollosa, Canet de Fals i Fals, va
organitzar el diumenge 5 d’octubre, la festa dedicada a la gent gran, que aquest any va ser la quinzena
i es va celebrar a Fals. El programa va ser el següent: 12,30 h. celebració de l'Eucaristia a l'església del
raval de Fals, acompanyada per “DuetArt” amb Anna Clarena i Laia Serra amb un petit concert a
continuació; a les 2 del migdia dinar de germanor al Casal de Fals (paella, pollastre al forn amb bresa i
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pastís), per a la Gent Gran que ha complert 60 anys. La festa es va cloure amb l'exhibició de balls a
càrrec del grup “Dansa Urbana” del Gimnàs Fitness Fenoy. Es va obsequiar a tots els assistents amb
un bonic pot amb tapa hermètica .
PEDALADA POPULAR - ANBASO
El diumenge dia 5 d’octubre, a les 9 h del matí, es va fer un any més, la tradicional pedalada popular
– Ralli Anbaso, amb sortida des del Casal de Fals. Es va dividir en dues categories: Circuit curt de 5
Qms.i Volta Anbaso de 30 Qms (Fins a 18 anys, de 18 a 30 anys, de 30 a 40 anys, majors de 40 anys i
fèmines).Va haver-hi esmorzar per a tots els participants i lliurament de trofeus.
EL SARAU DEL MOST
El diumenge 12 d’octubre, a 2/4 de 7 h de la tarda, es va fer el ball del Sarau del Most, amb el
conjunt "Màxim 2". A la mitja part va haver-hi berenar per a tots els assistents, que va consistir en
arengades amb pa amb tomàquet i arrop.
Durant tot el cap de setmana va estar oberta l’exposició “25 ANYS ACR”, on es va poder veure un
recull de totes les activitats portades per l’ACR al llarg de tots aquests anys.
FESTA DE TOTS SANTS
Enguany, la Castanyada vam celebrar-la el dissabte dia 1 de novembre, a partir de les 7 de la tarda,
amb la representació teatral de la “Companyia Mite’ls” i el seu espectacle “Mite’ls”.
En acabar l'espectacle no van faltar les castanyes, panellets i mistela, per celebrar aquesta diada.
FESTA DE L’ESPERANÇA
El diumenge 21 a les 12 h del migdia hi ha la celebració de l’Eucaristia a l’Ermita del Grau.
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FESTA DE CAP D'ANY
El dilluns dia 31 de desembre vam celebrar la gran festa de benvinguda al nou any 2004. Reunits al
voltant de la taula els assistents esperaven el moment clau: les dotze campanades, per a menjar-se els
dotze raïms de la sort i encetar amb bon peu l'any que va començar. Es va fer un bon sopar consistent
en: Còctel de gambes, Variat de marisc fresc, Rodó de vedella amb llenegues, pastís de Cap d’Any,
vins, cava, cafè, licors, tabac, raïm de la sort i bossa cotilló. En el menú infantil es va substituir el
primer plat per canelons a l’estil de l'àvia. Van assistir unes 244 persones.
Per a poder païr bé el sopar, un any més, el jovent del poble van oferir un espectacle d’allò més
entretingut. Enguany, uns presentadors molt trempats ens van mostrar la sèrie de Veterinaris, les
radiotransmissons de Justo Molinero amb anuncis publicitaris (“Las tapitas del Bar de Fals”) i vídeos
musicals d’allò més elaborats com el de Canela, tot amenitzat amb altres esquetxos i balls.
Es va fer el repartiment del cotilló i es va posar música per ballar fins ben avançada la matinada on no
va faltar la xocolata i "melindros" per a tots els qui encara resistien.
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TEATRE
Al llarg de l'any 2003 hi han hagut les següents representacions:
Diumenge 30 de març : l’espectacle de teatre i màgia “Estrelles de la Màgia” a càrrec de la Cia.
Mag Lari.
Diumenge 8 de juny : “L’Ombra” a càrrec de Toni Albà.
Diumenge 1 de novembre : “Mite’ls” a càrrec de la Cia. Mite’ls.

PESSEBRE VIVENT
La 26ena edició del Pessebre va estar marcada per les vuit representacions dobles dels dies 24, 26, 28,
de desembre i 1,4,6,11 i 18 de gener. El pròleg del programa de l’edició 2003-2004 ha estat escrit pel
ex-jugador olímpic de Waterpolo i Membre del Comitè Olímpic Internacional, Manel Estiarte i
Duocastella.
Aquesta edició ha tornat a ser un èxit de públic i amb un convidat molt especial, el nou conseller de
Governació i Administracions Publiques, el senyor Joan Carretero i Grau, que va elogiar la tasca
realitzada.
També van venir a visitar el Pessebre, l’alcalde i altres representants del poble de Fals en Brulhois
(França), trobada que va servir per reforçar la relació existent i estrényer lligams.
Com a actes paral.lels al Pessebre Vivent, es destaca la Inauguració de les obres a Les Torres de
Fals (obres de millora de l’accés a Les Torres i restauració del sostre de la Torra Nova), el dia 13 de
desembre a 2/4 de 9 del vespre, amb un concert a càrrec del Cor de Montserrat de Terrassa i un petit
homenatge al poeta i escriptor Miquel Martí i Pol.
ALTRES ACTIVITATS
Durant l'exercici d'aquest any també es van dur a terme les següents activitats:
CASAL DE LA GENT GRAN
(S’adjunta el resum d’activitats del Casal de la Gent Gran al final )
ACTIVITATS DEL GRUP D'ESPLAI
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Durant l'any 2003 s'ha continuat realitzant trobades periòdiques del grup d'esplai de 4 a 7 de la tarda.
Un any més, es va fer el taller de disfresses per Carnestoltes. Per Sant Jordi van organitzar un
Concurs Literari adreçat a tothom, el qual va tenir una reeixida participació, El 3 de maig es va
inaugurar el nou local de Can Tagore.
Per la Festa Major, es va organitzar una Gimcana per a la canalla a la pista poliesportiva de Fals.
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Després de les vacances, l’activitat de l’Esplai va quedar suspesa temporalment per la manca de
monitors.
CASAL D'ESTIU
Un any més, durant el mes de juliol, del 1 al 31, es va organitzar el Casal d'estiu per a tots aquells nens
i nenes que volien un cop de mà a l'hora de fer els deures, i participar de diferents tallers, jocs, danses
i excursions. L'horari aquest any va ser de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia, i ja es va poder gaudir de
les noves intal.lacions al nou local de Can Tagore.
XERRADES
* El dissabte 3 de maig, a les 8 del vespre , amb motiu de la Inauguració de Can Tagore, xerrada del
Dr. Deig (bisbe emèrit de Solsona) , sobre el tema: “1950-2003: 50 anys a Catalunya, el poble i el
paper de l’Església”.
* El dissabte 14 de juny, a les 10 de la nit , amb motiu de la Festa Major de Fals, xerrada del Dr.
Joaquim Montoriol, Geòleg, sobre el tema: “Tròpic de Crapicorn. Madagascar d’extrem a extrem”.
* El dissabte 6 de setembre, a 2/4 de 10 h de la nit , amb motiu de la Festa de l’Onze de setembre,
xerrada del Sr.enric Rovira, amb el tema: “Contra la Desmemòria”.
GENÈRIQUES
COBRAMENT QUOTES ASSOCIACIÓ
El diumenge dia 18 de maig el tresorer de l'Associació, Joan Sarri va cobrar els rebuts de les quotes
anuals de l'ACR de tots aquells socis que no tenen el pagament domiciliat al banc.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
El dissabte 17 de maig, a les 10 de la nit es va celebrar l'assemblea general ordinària de socis de
l'ACR, acte propi del normal funcionament de tota associació legalment constituïda. En aquesta
assamblea es van renovar el càrrecs de president i tres vocals, amb els següents canvis:
President :
Vocal 1 :
Vocal 2 :
Vocal 3 :

Sortint : Antoni Arnau
Sortint : Rosa Soler
Sortint : Joan Estany
Sortint : Alfons Parcerisas

Entrant : Josep Codina
Entrant : Noemí Fosas
Entrant : Jordi Puigarnau
Entrant : Albert Torras
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CAMINADES, BICICLETADES I PASSEJADES
El dimecres dia 2 de juliol i fins el 23 de setembre, aquells que els agrada sortir de bon matí (a les 8
h.) a fer una caminada, una bona xerrada i un bon esmorzar van poder apuntar-se cada dimecres, a les
caminades que es van organitzar per a mantenir la població en forma i per a conèixer més bé el nostre
entorn.
També es van programar passejades "xino-xano" els dimarts a les 7 de la tarda a partir del dimarts 1
de juliol. També es va organitzar dues bicicletades, els divendres 11 i 18 de juliol, també a les 7 de la
tarda.
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BIBLIOTECA DEL CASAL
La M. Oreto Alsina i Maria Pons, durant l'any 2003, han continuat portant a terme la gestió i
organització de la Biblioteca així com de la parada de llibres de Sant Jordi.
VISITA PATGE REIAL
El diumenge dia 28 de desembre, a la sortida de missa, ens va visitar el patge reial, que va arribar en
una carrossa molt especial i que un any més va passar a recollir les cartes que els nens van escriure, i
que va fer arribar als Reis.
LOTERIA I PANERA
Un any més l'ACR va adquirir una participació de la loteria de Nadal per a vendre-la a socis i
coneguts. Enguany, la sort també va passar de llarg pel nostre poble. Pel que fa referència a la panera
(ja anem per la XXIXa); enguany al igual que l’any passat, es va decidir de incloure a cada butlleta,
dos números pel sorteig per pràcticament el mateix import, i així per evitar la quantitat de números
que quedaven sense vendre. Aquest any sí que es va poder lliurar el contingut de la panera a un veí de
Manresa.
REUNIONS SOCIS, COL.LABORADORS I ALTRES
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* 04.01.03 - Reunió de Junta.
* 17.01.03 - Reunió de Junta..
* 15.02.03 - Reunió de Caramelles.
* 15.02.03 - Assemblea General Extraordinària (Obres del Casal).
* 15.02.03 – Reunió de Junta.
* 04.04.03 - Reunió de Col.laboradors. Festa Major...
* 04.05.03 - Reunió de Junta.
* 17.05.03 - Assemblea General Ordinària de Socis.
* 22.05.03 - Reunió de Junta.
* 13.06.02 - Reunió de Junta.
* 14.06.03 - Reunió del Grup d’Esplai amb els pares per preparar el Casal d’Estiu.
* 11.07.03 - Reunió de Junta.
* 27.07.03 - Reunió de Col.laboradors.
* 13.08.03 - Reunió de Junta.
* 05.09.03 - Reunió de Junta.
* 07.09.03 - Assemblea General Extraordinària (Servitud de pas per Cal Casetó).
* 03.10.03 - Reunió de Junta.
* 11.10.03 - Assemblea General del Pessebre Vivent.
* 06.11.03 - Reunió de Junta.
* 21.11.03 - Reunió de Col.laboradors. Obres Torres, Festa de Cap d’Any...
* 29.11.03 - Reunió a l’Ajuntament per parlar del projecte de la Pàgina Web municipal.
* 29.11.03 - Reunió de Junta.
* 12.12.03 - Reunió de Junta.
* 14.12.03 - Reunió especial de Caramelles (caramelles 2004).
* 23.12.03 - Reunió a l’Ajuntament per parlar del Pla Local de Juventut.
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Memòria d’activitats any 2003

Aquestes han estat les activitats que durant l'any 2003 ha organitzat l'Associació Cultural i Recreativa
de Fals.
Esperem que tothom n'hagi pogut gaudir i que l'any 2004 sigui igualment enriquidor.

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ACR DE FALS

CIF:G-58323213

Fals, 05 d’abril de 2004
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