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INTRODUCCIÓ
Des del 2009 Alternativa Ciutadana de Rubí ha estat contactant les entitats,
associacions veïns (AAVV) i associacions de mares i pares de les escoles de
Rubí (AMPAs) per tal de que contestessin una enquesta, la qual tenia els
objectius de:
1. Conèixer millor les entitats
2. Saber-ne les necessitats, mancances i situació actual
3. Saber la seva opinió sobre quin hauria de ser l’ús dels els antics
cinemes de Rubí
Ara, a juny del 2010 i després d’un any de iniciar el procés, ja tenim algunes
respostes i pensem que és moment d’analitzar els resultats, presentar-los i
compartir-los amb les entitats i associacions que han participat, però també
amb les que no.
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L’ENQUESTA i LES RESPOSTES
Com ja s’ha dit en els objectius l’enquesta anava encarada a conèixer millor les
entitats, AAVV i AMPAs, saber la seva situació actual i la seva opinió sobre els
antics cinemes de Rubí. Per a més informació sobre l’enquesta mireu l’ANNEX
1.
a) Característiques i participació de les entitats, AAVV i AMPAs:
Per poder començar el contacte amb les entitats, AAVV i AMPAs,
Alternativa Ciutadana de Rubí es va guiar a partir de la llista d’entitats que
tenia l’antiga Coordinadora d’Entitats a l’Ateneu, però també va mirar per
internet a la pàgina web de l’Ajuntament i la web, també municipal,
www.entitatsrubi.cat. El contacte va ser bàsicament per mail, tot i que en
alguns casos també es van fer trucades. ACR va constatar que les llistes de
contactes tan de la Coordinadora com de l’Ajuntament, sobretot telefònica,
estaven molt desfasades. De manera que es va procedir a buscar els emails
i telèfons per internet (Google). D’aquesta manera es van poder actualitzar
forces contactes.
De les 308 entitats, AAVV i AMPAs sembla que n’hi ha com a mínim 33 que
definitivament ja no són actives o bé ja no són a Rubí (és el cas de 2
entitats). De segur que n’hi ha moltes més inactives però amb els recursos
d’ACR no ho podem corroborar. En concret, segons les dades de les que
disposem, hi ha:
-

226 entitats, 33 inactives o fora de Rubí
31 AAVV, 0 inactives
18 AMPAs, 0 inactives

De totes elles només en vam poder trobar el correu electrònic de 116 i el
telèfon de la majoria d’elles, el problema és que moltes vegades el telèfon
era erroni o bé el correu ja no era actiu.
A mitjans de maig el número d’entitats que havien contestat era de 27, però
una d’elles va contestar el mail dient que no volia contestar l’enquesta,
donant les seves raons. Per tant, teníem 24 respostes d’entitats. Dues
AAVV van contestar l’enquesta i les AMPAs ho van fer a través del seu
representant, obtenint així un resposta única per a totes elles. En total 27
respostes. Obtenint així un total del 10.57% de participació (tenint en
compte les 226 entitats que possiblement segueixen actives, les 31 AAVV i
les AMPAs com a una única associació).
b) Resultats:
Per tal de ser el més objectius possibles algunes de les respostes van poder
ser codificades obtenint resultats numèrics, d’altres no i se’n presenta un
resum escrit. Els resultats es mostraran seguint les preguntes de l’enquesta.
Per raons de confidencialitat, no es presenten les respostes de totes les
preguntes, ja que algunes d’elles eren per obtenir informació de contacte.
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Només es presenten aquelles que responen a les preguntes dels objectius
esmentats anteriorment.
PREGUNTA 1B. Quina és la finalitat principal de l’entitat? (en cas de
que no sigui evident)
- En aquesta pregunta vam classificar les entitats per categories en funció
del tipus d’activitat que realitzessin, així, les categories finals van ser 7:
1. Música (la seva activitat principal és cantar o tocar instruments).
2. Educació (la seva principal funció és l’educació dels infants i
adolescents de Rubí, ja sigui directa o indirectament).
3. Cultural (la seva principal funció és promoure la cultura, ja sigui local
o de fora).
4. Esports (la seva principal funció és la promoció de l’esport).
5. Expressió artística (la seva principal funció és promoure l’expressió
artística a través de la pintura, fotografia, teatre o la dansa).
6. AAVV (Associacions veïnals).
7. Altres (dins d’aquest grup s’hi inclouen diferents tipus d’entitats, des
de les que treballen en cooperació fins a aficions varies).

Els resultats són:

TIPUS d'ENTITAT

7%

7%

Música

7%

Educació
23%

11%

Cultural
Esports
Expressió artística
AAVV
Altres

22%
23%

4

PREGUNTA 2. Número de socis aproximat?
- La mitjana de socis de les entitats que van contestar l’enquesta és de 447,
però varia entre 10 i 6800. Sense tenir en compte l’entitat amb 6800 socis,
la mitjana obtinguda és de 159, amb un mínim de 10 i màxim de 560.

PREGUNTA 8. Quin o quins locals o espais utilitzeu per a les vostres
activitats? (com són?, metres aproximats?)
- Aquesta pregunta va tenir respostes molt variades. En primer lloc tenim
aquelles entitats que utilitzaven l’Ateneu que ara està tancat per obres.
Aquestes entitats han hagut de, o bé llogar local, o bé reunir-se en cases
privades o bars. Aquest és el cas de 3 de les entitats participants. La resta
tenen espais que poden variar des dels 9m2 als 3750m2. Les que tenen
espais més grans són bàsicament entitats esportives que, evidentment,
requereixen de molt espai. O bé les que es dediquen al teatre, que
requereixen de la infraestructura adequada per a tal fi. Després, dintre de
les entitats NO esportives o de teatre, aquelles amb més espai són les que
tenen local propi (no Municipal, bàsicament). Finalment, hi ha les AMPAs,
que no tenen un local concret i van canviant d’escola a cada reunió.

PREGUNTA 9. A qui pertany aquest local?, és propi, llogat o municipal?
- La majoria d’entitats estan usant locals que pertanyen a l’Ajuntament de Rubí
(48%), tot i que també n’hi ha forces amb local propi. La resta (grup ALTRES), o
bé estan en locals privats on els cedeixen un espai o bé no tenen local, o estan
entre diferents locals (bars o bé Municipals que ara estan tancats, o bé
Municipals però amb concessió de gestió).
TIPUS de LOCALS de les ENTITATS

15%
Municipal

48%

Privat
Altres

37%
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PREGUNTA 10. És un espai suficient?
- La majoria d’entitats participants consideren que l’espai que tenen per a
desenvolupar les seves activitats no és suficient o deficitari (un 52%), mentre
que un 41% estan contentes amb l’espai que tenen. Una entitat va contestar que
“depèn”, ja que per entrenar-se tenen espai suficient, però per fer partir oficials
de lliga no. I una va dir que el seu local (Municipal) està desaprofitat i que hi
podrien tenir cabuda més entitats.

TENEN ESPAI SUFICIENT les
ENTITATS?

7%
Sí

41%
No

52%

Altres

PREGUNTA 11. En cas negatiu, quina necessitat d’espais teniu?
- Les respostes a aquesta pregunta van ser varies. A continuació les presentem:
1. Cal una millor distribució al local actual (utilitzen un espai privat cedit per
una altra entitat).
2. El cal un petita sala de reunions o com a oficina (AMPAs).
3. Cal un espai on els deixin quedar fins tard per a reunions (d’uns 10m2) i
caps de setmana (referint-se a l’Ajuntament).
4. El local és petit i compartit, per tant no hi poden ser sempre que volen
(parlen d’un espai Municipal).
5. Els cal el doble del que tenen actualment (parlen d’un espai Municipal).
6. Espai per a reunions mensuals (10 persones) amb armaris per a poder
guardar el material de l'entitat.
7. Mínim de 8x8m2, amb menys gent amunt i avall (fan ús d’un local privat).
8. Manca d'espai adient tan a dins com a fora per fer activitats amb nens,
tampoc hi ha espai pel material i les condicions del local són deficients per a
fer activitats amb nens.
9. No tenen local i en necessiten.
10. Cal el doble d'espai (20-25 m2), els aniria bé una sala polivalent per a fer
altres activitats de ioga, psicomotricitat, etc.
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11. Volen un local suficientment gran per tenir un local social per trobar-se , fer
reunions i emmagatzemar el material.
12. Mínim els calen 600m2 (entitat que es dedica a la dansa).
13. Aniria bé tenir més espai per poder ampliar el nombre d'estudiants (ara en
tenen 9).
14. Ampliar el perímetre per poder fer un circuit més gran en el que hi càpiguen
totes les categories (entitat dins de la categoria aficions).
15. Necessitem més espai per fer sales d'activitats, vestuaris i una nova
piscina.
16. Voldrien tenir una pista pròpia, tant per a entrenar, com per poder fer les
partides oficials de Lliga, ja que de moment han de demanar les
instal·lacions a una altra entitat.
Excepcions: una de les entitats convidava a altres entitats a compartir el seu
local, tot i que veia com a limitació la seva situació, poc cèntrica (local privat).
Finalment, una altra va dir que l’espai que existeix està sense utilitzar
adequadament, amb la majoria de les sales tancades o abandonades (referintse a un edifici Municipal).

PREGUNTA 13. Número d’activitats a l’any? O bé periodicitat de l’activitat
(cada cap de setmana, un cop per setmana, un cop al mes, etc)
- Per tal de determinar el grau d’activitat de les entitats i per tal de poder crear
categories que facilitessin la interpretació de les dades, vam fer un punt de tall
de fins a 39 activitats/any. Un cop passat aquest nombre, s’apuntava que l’entitat
en realitzava més de 40 a l’any. Aquest és el cas de la majoria de les entitats
participants (n=11). Bàsicament són aquelles entitats que tenen activitats
setmanals o bé cada cap de setmana. Per 4 de les entitats no tenim resposta
escrita per aquesta pregunta.

NÚMERO d'ACTIVITATS que REALITZEN les
ENTITATS per any

15%

19%
Entre 1-9
Entre 10-19
Entre 20-39
22%

Més de 40
No ha contestat

40%
4%
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PREGUNTA 14. Heu demanat subvencions?
- Davant d’aquesta pregunta més de la meitat de les entitats han contestat que
SÍ. Hi ha dues entitats que diuen no demanar subvencions des de fa temps
perquè els primers cops que ho van demanar no els en van donar i consideren
que és una pèrdua de temps.
HAN DEMANAT SUBVENCIÓ?

22%
Sí
No
No ha contestat
15%

63%

PREGUNTA 15. N’heu rebut en els últims 5 anys?
- Totes les entitats, és a dir el 100%, que en l’anterior pregunta havien contestat
que SÍ (n=17), han rebut subvenció en els últims 5 anys.
PREGUNTA 16. Si n’heu rebut, quina quantitat aproximada heu rebut per
any?
- De les 17 entitats que han rebut subvenció, una no sap la quantitat exacta. Les
altres 16 reben un promig de 2832€ per any, variant entre 375€ i 12000€.
PREGUNTA 12. Quin ús creus que és podria fer del local dels antics
cinemes de Rubí(propietat municipal i actualment en desús)que està situat
al barri de les Torres i té més de 2500 metres quadrats sense columnes?
- Algunes entitats no han sabut donar una resposta, però la majoria sí, apostant
moltes d’elles per un hotel d’entitats, amb sales polivalents per poder encabir-hi
totes les activitats d’aquestes i millorant així el teixit associatiu de la ciutat. Altres
han afegit, a més, aules d’assaig insonoritzades per a músics o auditori, i també
s’ha dit de fer-ho servir com a un espai per a joves. A continuació les respostes:
1. Centre de dependències locals per a les entitats.
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2. Local polivalent per a les diferents entitats: oficines, sala presentacions, de
reunions.
3. Aules d'assaig insonoritzades, sala polivalent per espectacles (escenari,
equip so i llums).
4. Auditori, locals d'assaig per a músics, local per als grups d'esplai que ara
mateix no en tenen (Guspira), locals per a llogar per a actes i festes familiars
o bé per a entitats.
5. Hotel d'entitats (mencionat forces vegades)
6. Espais per a entitats culturals, sales d'assaig per a grups de teatre amateur,
sala d'exposicions, conferències o auditori.
7. Casal d'entitats, estalviant diners a l'ajuntament per lloguers, manteniment.
8. Espais culturals.
9. Locals per a entitats sense local i auditori polivalent per a xerrades, concerts,
actuacions, teatre, cinema que facilitessin a les entitats organitzar les
diferents activitats.
10. Espai polivalent, sala d'actes, teatre.
11. Sales de concerts gestionats per les pròpies entitats. Tallers de tot tipus. Un
gimnàs (així no caldria fer malbé el Parc de la Pau i la Natura), local per a la
nostra entitat.
12. Locals per a entitats sense local, sales d'exposicions, activitats culturals…
13. Trasllat del centre social okupat la Fabri-k
14. Vendre-ho o si no qualsevol cosa d'oci no consumista
15. Centre cívic-cultural amb Cinema Municipal (seguin el model del Cinema
Catalunya de Terrassa).
16. Per resoldre les necessitats de la majoria d'entitats, tot i que també em
semblaria bé recuperar la seva funció com a sales de cinema, si la
concessió produeix economia per adquirir i facilitar altres locals a les entitats.
17. Molt útil en el nostre cas, situat al barri de les Torres, on segur que hi ha
joves que podrien necessitar un servei educatiu com el nostre. La sala on
estem actualment la vam acondicionar nosaltres mateixos, podríem fer el
mateix amb un altre local.
18. Pista de minis i una de scalextric.
19. Sens dubte, s’hauria d’adaptar tot l’espai per a ús del jovent en general.
PREGUNTA 17. Vols afegir cap comentari?
- Algunes entitats van afegir comentaris a l’enquesta:
1. Es queixen de que guarden els documents de l'entitat en cases privades.
2. Referint-se a la pregunta dels antics cinemes de Rubí: la sala
d'espectacles serviria per a activitats populars també, evitant així
despesa pública al llogar carpes, etc
3. Cal més comunicació entre l'administració del local i l'entitat (debats
sobre el futur Museu, compartir informació)
4. Aniria bé fer servir una escola pública per a les activitats, com a mínim
amb barracons al pati (entitat dedicada a activitats del lleure amb nens i
que ho fa en males condicions).
5. Es dediquen a fer activitats amb discapacitats, les subvencions que
reben és exclusiu per activitats fora del local i les de l'Ajuntament són
només per a fer servir instal·lacions municipals
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6. Els caldrien uns 3000 euros l'any per a la renovació del vestuari infantil
de la colla i per dotar d'instruments els tabalers infantils.
7. Tenim suport municipal, econòmic i logístic, pels Xatos, l’actuació de la
Festa Major, les Gitanes al Carrer i Rubifolk.
8. S'hauria de mimar el teixit associatiu en general d'una ciutat perquè li
dóna vida i humanitat. Això és especialment necessari per a entitats de
caire social i basades en el voluntariat. Si això es té clar, trobar un espai
a on aquestes entitats comparteixin experiències i espais segur que serà
un enriquiment per a la ciutat.
9. Les nostres instal·lacions no disposen d'electricitat, la qual cosa dificulta
portar a terme amb normalitat la nostra activitat principal. Necessitaríem
ajuda per a poder fer la connexió del circuit a xarxa.
10. En general hi ha falta d’espais públics, però els pocs que tenim estan
mal organitzats, no s’utilitzen o bé hi ha moltes prohibicions.
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COM PODEM INTEPRETAR ALGUNES DE LES RESPOSTES?:
A) Per tal d’entendre una mica més les dades i interpretar-les vam fer unes
taules descriptives.
A1. TIPUS d’ESPAI (propi, Municipal o altres) vs ESPAI SUFICIENT
27 entitats
Municipal
Privat
Altres

No suficient
8
2
4

Si suficient
3
8
0

Depèn o altres
2
0
0

De les 13 entitats que utilitzen espais Municipals, 8 consideren que aquest no
és suficient (61.5%) i 2 (15.4%) en la categoria d’altres, depenent de les
circumstàncies, tampoc. Per contra només el 20% de les entitats amb espais
privats se senten insatisfetes. Finalment, totes aquelles entitats sense local o
que feien servir l’Ateneu abans de tancar-lo per restauració, evidentment, no
estan satisfetes.
A2. NÚMERO d’ACTIVITATS (4 categories) vs ESPAI SUFICIENT
Només teníem informació per a 23 entitats per a les dos variables:
23 entitats
Entre 1-9 activitats
Entre 10-19 activitats
Entre 20-29 activitats
Més de 40 activitats

No suficient
2
2
1
7

Si suficient
3
3
0
3

Depèn o altres
0
1
0
1

De totes les entitats que consideren no tenir un espai suficient per a fer les
seves activitats, el 58.3% fan més de 40 activitats l’any. El fet que les entitats
amb més activitats estiguin més descontentes amb el seu local, ve donat en
part perquè en la majoria d’entitats enquestades (40%). Per tant, a partir
d’aquests resultats no podem concloure que hi ha més falta de bones
condicions en aquelles entitats amb més activitats, però si que podria ser un
indicador de que moltes d’elles necessiten espais en millors condicions per a
fer aquest gran nombre d’activitats.

B) A part de les taules, també vam calcular la correlació entre algunes
respostes. La correlació pot anar de -1 a 1 (valors pròxims a -1 o 1 indiquen
més correlació, negativa o positiva, respectivament, i valors pròxims a 0
indiquen menys correlació). El problema que vam tenir al fer aquestes
correlacions és que només vam poder utilitzar 13 entitats que tinguessin
informació per a les dos variables que calen per a fer una correlació. Les
variables que vam correlacionar van ser:
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B1. NÚMERO d’ACTIVITATS vs DINERS REBUTS
En aquest cas la correlació va ser força baixa (0.11). Hem de dir que això pot
ser degut a que hi ha una entitat que es dedica a projectes de cooperació i que
potser no realitza un gran nombre d’activitats durant l’any, però que requereix
de molts diners per poder dur a terme els projectes. Aquesta entitat rep molts
més diners (12000€) que la resta (la següent en rebre’n més en rep 9636€ i la
següent 4000€). Així doncs, vam provar de fer la correlació sense tenir en
compte aquesta entitat, i vam veure que la correlació pujava a 0.34. Per tant,
els diners rebuts es correlacionen força bé amb el nombre d’activitats, tot i que
podria estar molt millor. Recordem que això està fet en base a 13 entitats, 12 si
traiem la que es dedica a cooperació, i que per tant caldria veure quin seria el
resultat si moltes més entitats haguessin participat.
B2. NÚMERO de SOCIS vs DINERS REBUTS
La correlació aquí va ser força alta (0.55). Això vol dir que a més número de
socis més diners rebuts. Tot i així, aquí també vam eliminar l’entitat que es
dedica a cooperació i vam veure que la correlació baixava a 0.27. Això es
podria explicar pel fet de que, al tenir més socis que ja aporten una quantitat de
diners, no cal demanar tanta subvenció. Apart, el fet de que una entitat tingui
més socis no vol dir que faci més activitats, això ho vam veure en la correlació
entre aquestes dos variables (0.21), per les quals teníem informació per a 23
entitats.
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CONCLUSIONS
Després de tota la feina i vistes les respostes de les entitats, ACR:
1. Troba lamentable que sigui tan difícil poder contactar fàcilment les
entitats per una manca d’actualització de la llista, i demana a
l’Ajuntament que la revisi, actualitzi i la posi a disposició de les entitats i
ciutadans (les pàgines web de l’Ajuntament i www.entitatsrubi.cat tenen
dades caducades).
2. Considera que seria bo que l’Ajuntament millorés la comunicació amb
les entitats, per saber-ne les necessitats i poder arribar a solucions
bones per a totes elles.
3. Creu que caldria revisar els criteris per a concedir subvencions, per tal
de ser equitatius a l’hora de repartir els diners pressupostats. Per
exemple, un criteri podria ser en funció del nombre d’activitats, ja que la
correlació entre nombre d’activitats i diners rebuts no era gaire alta. Tot i
així hi ha molts factors que cal tenir en compte per determinar els criteris
amb cura.
4. Ara, amb la crisi, l’Ajuntament ha fet retallades de subvencions. Sabem
que es va fer una reunió amb algunes entitats per explicar la situació,
però sembla que només amb aquelles que havien demanat subvenció.
Tot i que felicitem el gest de reunir les entitats afectades per informarles, pensem que s’hauria d’haver convidat a totes les entitats i ciutadania
i, és més, haver-ho publicat a la premsa.
5. Aposta també per la millora del teixit associatiu, facilitant a les entitats un
local en condicions on poguessin interactuar entre elles i compartir les
activitats.
5.1 És de destacar que certes entitats denuncien el fet de que hi ha
locals Municipals funcionant a mitges, quan podrien ser compartits
per diverses entitats. Cal fer una relació exhaustiva dels locals
Municipals i aprofitar-ne el seu ús al 100%.
5.2 A més, si les entitats s’agrupessin en un sol local, per exemple un
hotel d’entitats, l’Ajuntament s’estalviaria molts diners en lloguers, i
personal de vigilància en alguns casos. També, totes les entitats
podrien gaudir d’espais polivalents que sovint fan falta (auditori,
sala de projeccions, etc). Això podria tenir lloc fàcilment en els
antics cinemes de Rubí, tal i com moltes entitats han proposat.
5.3 Demana que s’iniciïn ja les obres de l’Ateneu per tal de que les
entitats que hi eren, i d’altres que hi tinguin interès, en puguin
gaudir el més aviat possible. I que un cop l’espai estigui disponible
es gestioni de manera que les entitats puguin fer servir les
instal·lacions de forma fàcil i lliure. Així com facilitar l’ús per part de
persones no vinculades a cap entitat.
Això va lligat amb la concessió de la gestió que proposa
l’Ajuntament a l’Ateneu i que ACR, i altres partits de la oposició, han
demanat de canviar, ja que consideren que la gestió proposada
limita l’ús de l’espai. A més, la concessió seria a una empresa
externa, però pensem que amb personal municipal n’hi hauria més
que suficient, i estalviaria molt diners a la ciutat. Finalment,
considerem que l’Ateneu hauria de tenir un bar per tal de que
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aquest lloc, punt clau de trobada de ciutadans i entitats (o així
hauria de ser), tingui la vida que es mereix.
Per acabar, Alternativa Ciutadana és conscient que els resultats i
conclusions de l’enquesta es basen en un baix nombre de participants, de
manera que els resultats podrien variar considerablement si totes les
entitats i AAVV contestessin l’enquesta. Però donades les circumstàncies
(llista de contactes caducada i la falta de personal i temps per part dels
integrants d’ACR), considera que és un estudi pilot suficientment vàlid per
avaluar la situació de les entitats i associacions rubinenques. Si més no, ha
permès conèixer-ne algunes d’elles i detectar possibles mancances i/o
problemes. Finalment, esperem que a partir d’aquest estudi es revifi el
debat entre, dintre i fora de les entitats sobre la situació del teixit associatiu
a Rubí i es trobin ben aviat solucions als certs problemes presentats en
l’estudi.

AGRAÏMENTS:
Alternativa Ciutadana agraeix la participació a les 24 entitats, les dues
AAVV i a les AMPAs, i anima a la resta d’entitats a participar de l’enquesta.
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ANNEX 1. ENQUESTA
ENQUESTA SOBRE ELS LOCALS PROPIS DE LES ENTITATS I ELS ANTICS
CINEMES DE RUBÍ.
Les preguntes següents tenen l’objectiu de conèixer millor les entitats que
actualment són actives a la ciutat de Rubí i veure’n les necessitats d’espais,
materials, etc. Tota la informació privada no serà compartida i són lliures de
donar informació privada com ara telèfons de contacte o la quantitat de diners
rebuts a través de subvencions, en cas de que se’n rebin. Per endavant,
moltes gràcies per a la col·laboració. Si tenen cap pregunta no dubtin en
contactar-nos!
-- RESPONGUEU SISPLAU DIRECTAMENT SOTA DE CADA PREGUNTA -1A. A quina entitat pertanys?
1B. Quina és la finalitat principal de l’entitat? (cas que no sigui evident)
2. Número de socis aproximats?
3. Com et dius?
4. Quin càrrec tens dins l’entitat?
5. Mail de contacte amb l’entitat o responsable?
6. Telèfon?
7. Pàgina web, si se’n té?
8. Quin o quins locals o espais utilitzeu per les vostres activitats?
- Adreça
- Com són?
- Metres aproximats?
9. A qui pertany el local? és propi,llogat o municipal?
10. És un espai suficient?
11. En cas negatiu, quines necessitats d’espai teniu?
12. Quin ús creus que és podria fer del local dels antics cinemes de Rubí(propietat
municipal i actualment en desús)que està situat al barri de les Torres i té més de
2500 metres quadrats sense columnes?
13. Número d’activitats a l’any? O bé periodicitat de l’activitat (cada cap de setmana,
un cop per setmana, un cop al mes, etc).
14. Heu demanat subvencions?
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15. N’he rebut en els últims 5 anys?
16. Quina quantitat aproximada per any?
17. Vols afegir algun comentari?
Si volguessis dir-nos quelcom més pots;
•
Enviar-nos un e-mail a acr@acr.cat o
•
Trucar-nos al 607862402 (regidor Jordi Giménez) o
•
Deixar-nos un escrit a l’Ajuntament, Pl. Pere Aguilera s/n
•
Venir qualsevol dilluns de 20.00h a 21.00h al Despatx d’ACR a l’Ajuntament.
Moltes gràcies pel seu temps.
ACR
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