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Objectius generals

Durant el curs ens dotem d’uns objectius amb una doble finalitat: explicitar aquelles línies comunes
d’actuació amb la intenció d’enfortir i potenciar el treball de conjunt dels centres educatius de la xarxa i
orientar els serveis que oferim a les nostres escoles.

1. Continuar implementant les concrecions del document “Les escoles de la
FEP vers al 2020”, elaborat per cada centre, durant el curs 2015-2016, tot
tenint present les orientacions expressades en la III, IV i V jornades dels
equips directius, en relació a la personalització de l’educació,
l’aprenentatge per competències i els reptes de la crida a la conversió
ecològica proposada pel Papa Francesc, en la seva segona encíclica.

Les escoles de la FEP
vers al 2020 i els reptes
d’una conversió
ecològica

2. Aprofitar la celebració de la primera jornada d’educadors, “#SOMFEP”,
per “repensar” la missió com a les escoles parroquials de l’Arquebisbat de
Barcelona i per impulsar línies comunes de xarxa.

#SOMFEP i
missió compartida

3. Vetllar per l’acció pastoral de les escoles, en el sentit d’oferir la vivència
dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi, tot considerant
les orientacions i propostes del Pla Pastoral Diocesà, “SORTIM!”.

Acció
pastoral

4. Impulsar l’elaboració d’un document que defineixi el Pla Pastoral de les
escoles de la FEP.

Pla
pastoral

5. Revisar, i si és el cas, actualitzar per tal de consolidar i enfortir el treball en
xarxa.

Organigrama FEP

6. Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles parroquials del
nostre Arquebisbat, tot facilitant processos d’incorporació a la nostra
xarxa educativa.

Altres escoles
parroquials

7. Orientar la tasca dels diferents equips i comissions de treball tot
evolucionant cap a “equips de millora”.

Equips i comissions

8. Aprofitar l’edició de la nova guia de les escoles per presentar la nostra
xarxa escolar com a resposta global a les famílies que confien l’educació
de llurs fills i filles tot incorporant i planificant les eines i accions
necessàries per a la captació d’alumnes.

Comunicació de la
proposta educativa, guia
de les escoles i captació
d’alumnes
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9. Facilitar l’acció dels directors i directores dels centres educatius així com
assegurar la coordinació dels diferents equips i comissions de treball i
assessorar en la presa de decisions a la presidència i a la gerència, a través
de la comissió tècnica de directors.

Comissió
tècnica

10. Continuar aprofundint en la línia d’un lligam més sòlid entre el Patronat
de la FEP i l’equip de directors i directores de la nostra xarxa educativa.

Participació
del Patronat
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Línies i propostes d’actuació

Objectius

Línies i propostes d’acció

Les escoles
de la FEP
vers al 2020 i els
reptes d’una
conversió
ecològica

Desenvolupament dels objectius prioritzats per cada centre en l’adaptació del
document, “Les escoles de la FEP vers al 2020”.
Planificació de possibles línies de treball en xarxa en relació amb la personalització de
l’educació i l’aprenentatge per competències, a partir de les anteriors concrecions.
Divulgació dels continguts a les comunitats educatives de la segona encíclica, del Papa
Francesc, i animació a la concreció d’accions educatives encaminades a la crida a la
conversió ecològica que proclama aquesta encíclica.
Consolidació l’actuació de la comissió @ecoFEP a la xarxa escolar i difusió de les seves
actuacions.
Recopilació de les bones pràctiques presentades a la V trobada d’equips directius,
“Som el que fem”, i difusió als equips docents dels centres.

#SOMFEP i Celebració, en iniciar el curs escolar, de la primera Jornada d’Educadors de les escoles
missió FEP, per visualitzar i posar en valor la missió de les nostres escoles.
compartida
Treball d’aprofundiment de la missió de les escoles FEP, en el sí de l’equip de
directors.
Preparació de la VII Trobada dels equips directius per impulsar la nostra missió
compartida.
Donar continuïtat, a través de diferents accions programades en el temps, l’esperit de
xarxa viscut a la jornada, amb la perspectiva d’una de nova a l’inici del curs 20202021.

Acció Aprofundiment en els vincles amb les parròquies tot considerant les orientacions
pastoral recollides en el document sobre la relació Escola-Parròquia.
Coordinació entre els diferents equips de pastoral de la xarxa i millora en la formació
específica d’aquests equips.
Aprofitament de la intranet FEP per difondre les diferents activitats desenvolupades
pels centres en l’àmbit de la pastoral i també per presentar recursos i propostes de
treball.
Elaboració d’un document-base que orienti l’acció pastoral de les escoles de la nostra
xarxa, tot recollim les aportacions presentades al Nou Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi de
Barcelona, “SORTIM!”.
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Organigrama FEP Revisió de l’organigrama funcional de la FEP.
Consolidació de la comissió #ecoFEP.
Coordinació de les escoles en relació al treball a les aules de la robòtica.
Col·laboració amb la Fundació Tr@ms per a la millora en les escoles de la utilització de
les TIC i de la innovació educativa.

Altres escoles Afavoriment de relacions institucionals amb la resta d’escoles parroquials de
parroquials l’Arquebisbat de Barcelona no incorporades a la nostra xarxa.

Equips i Desenvolupament, en la vida dels centres, de la proposta d’objectius i d’accions
comissions projectades per les comissions de treball.
de treball

Comissió Objectius
pastoral 1. Organitzar i dinamitzar la IV Trobada de professorat de la FEP a Montserrat amb
l’objectiu de continuar el treball de reflexió, convivència, silenci , anar consolidant
els equips de pastoral i professorat de les escoles i anar implicant els nostres
equips en la tasca de l’evangelització. Dates divendres 28 setembre i dissabte 29
setembre.
2. Organitzar les trobades i/o jornades de formació i per a compartir experiències.
Sessions molt importants per mantenir el clima de confiança, de respecte i de
col·laboració que s’ha aconseguit fins ara.
3. Organitzar les jornades de formació per als equips de pastoral a l’estiu.
4. Organitzar la Jornada per als alumnes de l’ESO i valorar la possibilitat d’iniciar
alguna sessió per als alumnes de batxillerat.
5. Seguir animant i acompanyant les escoles que vulguin organitzar l’anada a
Montserrat a peu així com les convivències amb els alumnes de l’ESO i batxillerat.
6. Els projectes pastorals de les escoles. Seguir el treball iniciat a la Jornada de Martí
Codolar envers “Canviar el consum, per canviar la vida.”
7. Valorar i aprofundir en la possibilitat de fer una proposta com a escoles de la FEP
als alumnes de batxillerat de cara l’estiu, camp de treball, Taizé, etc.
8. Vetllar pel compromís assumit per les escoles d’anar fent camí en la relació Escola
- Parròquia.
9. Estar atents i sensibles a les demandes dels equips de pastoral i intentar donar les
respostes pertinents.
Calendari
 Trobada a Montserrat: 28 i 29 setembre
 Dimarts, 6 de novembre 2018: Trobada de coordinadors/es. Presentació
innovacions relacionades amb els plans pastorals per part de les diferents
escoles. Valorar la possibilitat de fer activitats noves amb alumnes batxillerat
de les nostres escoles. Convidar algun/a professor/a responsable de pastoral
de batxillerat de les escoles Jesuïtes.
 Dimarts, 22 gener 2019: Trobada coordinadors/es. Temàtica: “Com treballar
la Bíblia amb els alumnes”. Convidar formador: Toni Matas/ Pau Cardoner.
 Dimarts 19 març 2019: Trobada coordinadors/es. Temàtica: Els projectes
pastorals. Pautes. Revisar el que hem fet fins ara. Proposta curs 2019-2020.
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Dimarts 30 abril 2019: Trobada alumnes ESO a Martí Codolar. Formador:
Juanjo Fernández.
Dimarts 28 de maig 2019: Trobada a Martí Codolar. Temàtica: Anar
aprofundint en el treball iniciat en el curs anterior, "Canviar el consum, per
canviar la vida: una proposta educativa i pastoral.”; i també en el sentit de
què és la pastoral en les escoles FEP.

Calendari reunions de la comissió
 Dimarts 9 octubre 2018, a les 9h
 Dimarts 13 novembre 2018, a les 11:30h
 Dimarts 15 gener 2019, a les 9h
 Dimarts 12 març 2019, a les 15:30h
 Dimarts 7 maig 2019, a les 11:30h

Comissió
#ecoFEP Objectius
1. Fer xarxa, crear sinergies i compartir recursos.
2. Conèixer els projectes que desenvolupen les diferents comissions ambientals de
les escoles FEP.
3. Trobar la confluència entre les distintes accions sostenibles executades en les
diferents escoles FEP i la Laudato Sii.
4. Sensibilitzar sobre la importància de la higiene acústica a les escoles.
5. Acabar de dissenyar i difondre el Compromís per la Sostenibilitat de les escoles
FEP.
6. Redactar un pla d’acció i un plec de condicions relacionat amb el malbaratament
alimentari i tot el que envolta a l’alimentació (servei de menjador, esmorzars...)
de les diferents escoles FEP.
Accions
 La comissió de treball de l’alumnat a la primera trobada de curs realitzaran
una nova dinàmica per redactar les actuacions que volen realitzar aquest curs.
 La subcomissió de “Soroll” organitza la gravació d’un LIPDUB MUT, una acció
simultània a totes les escoles FEP. El mateix dia a la mateixa hora es gravaran
sengles plans seqüència d’una part de l’escola totalment en silenci. Cal acabar
de programar-ho a la 1a reunió de curs.
 La subcomissió de “Decàleg” ha acabat de redactar “El compromís per la
sostenibilitat de les escoles FEP”. Al llarg d’aquest trimestre caldrà ser aprovat
pel Patronat i l’equip de directors. Més tard es farà la presentació oficial, se’n
gravarà un vídeo promocional i se’n farà difusió. A final de curs, mitjançant un
procés participatiu a nivell de tota la comunitat educativa, es faran servir els
diferents àmbits com a indicadors per avaluar l’estat de la sostenibilitat a
cadascuna de les escoles.
 La subcomissió de l’”EcoAuditoria” s’ha proposat fer una diagnosi de l’estat de
l’alimentació a l’escola. En el primer trimestre es redactarà el qüestionari i
s’efectuarà l’auditoria que afectarà el servei de menjador i monitoratge, la
qualitat dels esmorzars i berenars i el malbaratament en general del menjar.
Durant el 2n i 3r trimestre es redactarà un plec de condicions i un plà
d’actuació que després l’equip de directors haurà de matisar i aprovar si
s’escau.
 S’organitzarà una 2a trobada conjunta entre membres de l’ecoFEP i membres
de la comissió de Pastoral, aquest cop probablement amb alumnes per
treballar la vinculació i correspondència entre les dues comissions.
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Calendari
 7 novembre: 1a trobada ecoFEP (Sant Jaume de la FEP)
 16 i 17 novembre: Congrés Nacional d’Educació Ambiental (Girona)
 Finals de novembre: LIP DUB MUT (A totes les escoles FEP)
 febrer: 2a trobada ecoFEP (La Sagrera)
 maig: 3a trobada ecoFEP (A determinar)

Comissió Objectius
pedagògica i
formativa 1. Continuar amb les reunions de caps d’estudis de Primària i Secundària i
coordinadors d’Infantil i psicopedagogs de les escoles de la FEP
2. Consolidar una xarxa de comunicació pedagògica de temes comuns entre les
persones responsables de cada escola del projecte entusiasMAT.
3. Donar resposta a les inquietuds generades a la I Jornada d’educadors de la FEP
Accions
 REUNIONS CAPS D’ESTUDIS I PSICOPEDAGOGS O RESPONSABLES DELS EQUIPS
D’ORIENTACIÓ: Aquest curs prioritzarem les temàtiques tractades als tallers
del la jornada #somFEP.


REUNIONS AMB ELS RESPONSABLES d’entusiasMAT per fer el seguiment de
les mesures de millores implementades des de Teckman.

Comissió Objectius
educació especial 1. Reflexionar sobre el futur de les escoles d’educació especial a Catalunya, a partir
del document “L’Educació Inclusiva”, elaborat pel Sr Josep Dalmau, director de
l’Escola d’Aprenents.
2. Estudiar el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat
en el marc d'un sistema educatiu inclusiu i de quina manera es pot veure afectada
la dinàmica de les escoles d’EE de la FEP.
3. Preparar una nova Jornada d’Educació Especial, a l’inici del curs 2019-2020, com a
continuïtat de la primera, “Construïnt Futur” realitzada l’any 2017.
Accions
 Anàlisi DAFO de les nostres escoles, cara l’elaboració d’un Pla estratègic sobre
quina ha de ser la nostra tasca a mig termini.
 Preparació de la Jornada d’EE
Calendari
 Una trobada ordinària trimestral.
 Trobades extraordinàries concentrades en la preparació de la Jornada d’EE

Comissió Objectius
TIC 1. Donar continuïtat a les sessions formatives sobre les potencialitats i aplicacions de
la plataforma Clickedu. Aquestes jornades les podríem continuar realitzant
personal de les nostres escoles amb coneixements acreditats.
2. Millorar el desenvolupament de la superestructura de la FEP oferta per la
plataforma Clickedu i potenciar el seu ús (configurant i dinamitzant la
comunicació entre el personal de les escoles, comissions....).
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3. Dinamitzar la pàgina web de la FEP a partir dels recursos generats en les nostres
escoles.
4. Proporcionar a les escoles orientacions per l’adquisició d’equipament, software i
altres aplicacions.
5. Estar atents a les ofertes de continguts curriculars digitals de les diferents
editorials i donar la informació adient al conjunt de les nostres escoles.
6. Valorar les noves propostes tecnològiques i l’evolució de les TIC i els continguts
didàctics digitals per donar la informació i fer les propostes oportunes a les
nostres escoles.
Criteris d’actuació
 La comissió ha de ser un espai de reflexió que permeti proporcionar al conjunt
de les escoles les novetats, tendències i línies a seguir pel que fa referència a
les TIC (i també a les TAC). Vetllarà per informar sobre aquells aspectes que
poden aportar valor afegit al conjunt de les nostres escoles (aplicacions,
continguts digitals, plataformes educatives, equipament tècnic...).
 La comissió ha de ser facilitadora de formació. En aquest sentit donarem
continuïtat a les actuacions engegades els cursos anteriors i oferirem al
conjunt de les escoles accions formatives que els ajudin en els seus processos
d’integració de les TIC.
 La comissió vetllarà perquè les eines i la tecnologia de la que s’han donat les
escoles del nostre col·lectiu faciliti i potenciï el desenvolupament de la nostra
xarxa escolar. La creació d’un banc de recursos, d’un espai d’intercanvi via
correus electrònics, fòrums, blocs... i d’un “suro” amb informació d’interès
relacionada amb les TIC i amb aquells aspectes relacionats amb el treball de
les altres comissions de la FEP, seran aspectes clau en aquest sentit.
 La comissió estudiarà quines activitats es podríen proposar a nivell
d’intercentres per potenciar la relació entre ells i el sentit de pertinença al
nostre col·lectiu d’escoles de la FEP.
Accions
 Organitzar la II Jornada d’intercanvi d’experiències d’ús del Clickedu entre les
escoles del nostre col·lectiu, durant el primer trimestre de curs.
 Organitzar una jornada d’intercanvi d’experiències de Robòtica, durant el
segon trimestre de curs.
 Gestionar la proposta d’equipament i software que des de Pista Cero
s’ofereixi a les escoles.
 Donar a conèixer i impulsar l’ús de la superestructura de la FEP proporcionada
per Clickedu per part de les escoles del nostre col·lectiu (continguts
informatius, informacions de les tasques que desenvolupen les comissions,
notícies de diferents àmbits (TIC. pedagògic…).
 Reflexionar sobre dos aspectes concrets que haurien de formar part dels
projectes d’innovació de les escoles (seguint la línia proposada er la Fundació
Trams):
· Política de comunicació de les escoles
· Ús dels mòbils a les escoles.

Comunicació de Treball més coordinat de continuïtat dels processos educatius dels nostres centres.
la proposta
educativa i Edició de la guia de les escoles FEP.
captació
d’alumnes Treball conjunt amb l’equip d’assessorament de l’empresa Integral, en determinades
escoles, en relació amb la campanya de comunicació i de captació d’alumnes.
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Comissió Desenvolupament d’una estratègia encaminada a l’ajuda a la millora en la gestió
tècnica interna dels nostres centres educatius.
Planificació de les sessions de l’equip de directors i seguiment de la resta d’equips.

Elaboració de la proposta de VII Trobada dels equips directius de la FEP.

Participació Presència més continuada dels membres del Patronat en la vida dels centres i en el
del Patronat contacte amb els directors i els seus equips directius.

9/14

Pla Anual 2018-2019

Organització de la xarxa escolar
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Comissions de treball
Equip de directores i directors
Ignasi Garcia, president; Isidor Torrescusa, gerent; Anna Garrofé, directora a La Sagrera; Armando López,
Armando López, director a Santa Teresa de Lisieux; Aurèlia Miñambres, directora a Santíssima Trinitat;
Eduard Vidal, director a Sant Ramon Nonat; Eva Franco, directora a Sant Medir; Jesica Hernández, directora a
El Petit Santa Maria; Jesús Abenza, director a L’Esperança; Jordi Reverter, director a Mare Alfonsa Cavin;
Josep Dalmau, director a Aprenents; Laia Berlanga, directora a M D de Montserrat (EE) i secretària d’actes; M
Àngels Fernández, directora a Sant Josep Oriol; M Antònia Montesinos, directora a M D de la Salut; Marta
Oliver, directora a M D de Montserrat (FP); Mercè Cervós, directora a M D del Roser Les Planes; Montse
Santiago, directora a Ntra. Sra. de Montserrat; Oriol Leira, director a Tecla Sala; Sònia Esteve, directora a
Sant Jaume; Sònia Zapata, directora a Bon Pastor

Equip d’exdirectors
President: Ignasi Garcia i Clavel
Gerent: Isidor Torrescusa
Òscar Agut, Jordi Aparici, Ferran Carreras, Mercè Caselles, Trini Castellví, Robert Cluet, Josep M Coma,
Ramon Fitó, Cristina Manresa, Jordi Mañosas, Joan Picart i Montserrat Robert.

Equip d’administradores i administradors
Isidor Torrescusa, gerent; Jordi Medina, Sergi López, de l’àrea econòmica i financera; Ana Miquel,
administradora a Mare Alfonsa Cavin; Antonia Bris, administradora a El Petit Santa Maria; Elisenda
Mercader, administradora a MD de la Salut; Eva López, administradora a Sant Medir; Felicitat Pucurull
(Carolina Sales), administradora a Ntra. Sra. de Montserrat; Glòria Ventosa, administradora a La Sagrera;
Inma Prieto, administradora a Bon Pastor; Joaquim Monfort, administrador a l’Escola l’Esperança; Jordi
Silvestre, administrador a M D de Montserrat (EE); Jordi Torner, administrador a Tecla Sala; Laura Pardo,
administradora a M D de Montserrat (FP); Loli Santasusana, administradora a Aprenents; M Carmen
Romano, administradora a Santa Teresa de Lisieux; Mercè Caselles, administradora a M D del Roser-Les
Planes; Mercè Navarrete, administradora a Sant Josep Oriol; Patrícia Asensio, administradora a Sant Ramon
Nonat; Pepi Campillo, administradora a Sant Jaume; Sandra Pariente, administradora a Santíssima Trinitat

Comissió tècnica
President: Ignasi Garcia i Clavel
Isidor Torrescusa (gerent), Armando López, Sònia Esteve i Laia Berlanga

Comissió de pastoral
Coordinador: Cristina Manresa (exdirectora a Bon Pastor)
Mn. Enric Termes, Mn. Josep M Romaguera, Antònia Montesinos (directora de MD de la Salut), Eduard Vidal
(director a Sant Ramon Nonat), Víctor Villanueva (coordinador de pastoral a MD de la Salut), Cristina
Domènech (coordinadora de pastoral a Sant Josep Oriol), Emília Caba (coordinadora de pastoral a La
Sagrera), Reyes Linares (equip de pastoral a Sant Ramon Nonat), Anna Vila (coordinadora de pastoral a Sant
Ramon Nonat) i Mònica Muñoz (coordinadora de pastoral a Sant Jaume)

Comissió pedagògica i formativa
Coordinadora: Sònia Esteve (directora a Sant Jaume de la FEP)
Anna Garrofé (directora a La Sagrera), Jesica Hernández (directora a El Petit Santa Maria), Aurèlia
Miñambres (directora a Santíssima Trinitat), M Àngels Fernández (directora a Sant Josep Oriol), Yolanda
Orensanz (cap d’estudis infantil-primària a MD El Roser Les Planes) i Sònia Zapata (directora al Bon Pastor)
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Comissió tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)
Coordinador: Òscar Agut (exdirector a Santíssima Trinitat)
Armando López (director a Santa Teresa de Lisieux), Jordi Alcón (coordinador TIC a Sant Medir), Íñigo Alberto
Iñigo (coordinador TIC a Tecla Sala), Francesc Nebot (coordinador TIC a Bon Pastor), Victòria Benítez
(coordinadora TIC a MD de Montserrat EE), Joel Miró (coordinador TIC a MD de Montserrat FP) i Jordi Ferrer
(coordinador TIC de primària a Sant Ramon Nonat)

Comissió per a l’educació especial
Coordinadora: Anna Garrofé (directora a La Sagrera)
Josep Dalmau (director a Aprenents), Laia Berlanga (directora a EE MD de Montserrat), Marta Oliver
(directora a FP MD de Montserrat), Montse Santiago (directora a NS de Montserrat), Ramon Fitó (exdirector
a EE MD de Montserrat), Jordi Mañosas (exdirector a FP MD de Montserrat), Ignasi Garcia i Isidor Torrescusa

#ecoFEP, Comissió d’educació ambiental
Coordinador: Lluís Sala (cap d’estudis secundària a Sant Ramon Nonat)
Carolina Boix (Mare Alfonsa Cavin), Adrià Martínez (Sant Josep Oriol), Alfredo Bahillo (Santa Teresa de
Lisieux), Vanessa Gonzàlez (Santíssima Trinitat), Susagna Vera (Tecla Sala), Núria Anguera (MD de Montserrat
EE), Teresa Mas (MD de Montserrat FP), Andrea Ruiz (NS de Montserrat), Oriol Jiménez (Bon Pastor), Susana
Ros (Aprenents), Vanessa Caballero (La Sagrera), Tomàs Romero (L’Esperança), Pau Forcadell (El Roser Les
Planes), Víctor Villanueva (MD de la Salut), Patricia Toro (El Petit Santa Maria), Jordi Pons (Sant Jaume) i Joan
Picart (Sant Medir)

12/14

Pla Anual 2018-2019

Patronat
President:
Ignasi Garcia i Clavel
Vicepresident:
Carles Armengol Siscares
Secretari:
Víctor Magrans Julià
Altres membres del Patronat:
Rafael Ruiz de Gauna Torres
Sara Blasi Gutierrez
Mn. Enric Termes Ferré
Mercè Caselles Rutllant

Gerent:
Isidor Torrescusa Calaco

Àrees de serveis centrals
Comunicació i secretaria
Cap: Maite Méndez
Toni Chanivet
Econòmica i financera
Cap: Jordi Medina (Barcelona Advocats associats)
Ramon Segura i Sergi López
Recursos humans
Cap: Antonio Rodríguez
Yulmer Gallo i David Hernández
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Calendari de reunions
 Dia de la setmana i horari de la reunió del Patronat:
Dimecres, de 19:00 a 21:00 hores
 Dia de la setmana i horari de la reunió de l’equip de directors:
Dimarts, de 9:00 a 12:30 hores
 Dia de la setmana i horari de la reunió de la comissió tècnica:
Dimarts, de 16:00 a 17:30 hores
 Dia de la setmana i horari de l’equip d’administradors:
Dimarts o dijous, de 9:00 a 11:30 hores

PATRONAT

COMISSIÓ
TÈCNICA

EQUIP DE
DIRECTORS

GRUP
D’EXDIRECTORS

EQUIP D’
ADMINISTRADORS

dimecres, 14

dimarts, 2
dimarts, 6

dimarts, 16
dimarts, 27

dimecres, 28

dijous, 29

dimecres, 27

dimarts, 15
dimarts, 5
dimarts, 5

dimarts, 22
dimarts, 26
dimarts, 26

dimarts, 19

2018
octubre
novembre
desembre
2019
gener
febrer
març
abril
maig
juny

dimarts, 30
dimarts, 7
dimarts, 4

dimarts, 28
dilluns, 1
VII Trobada
Equips Directius

juliol

dimarts, 2
(dinar)

dimarts, 2
(dinar)

dimarts, 2
(dinar)

dimecres, 10
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