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A Salou,
PERE GRANADOS
L’alcalde

Benvolgut/da,
Aquest és el nostre full de ruta pels pròxims 4 anys de mandat
2019-2023, que és alhora la nostra proposta de govern i el nostre
compromís amb tots els salouencs i salouenques.
Com bé sabeu, des de fa ja uns anys el govern de Salou ve apostant per crear les condicions que garanteixen un present i futur
de gran progrés i prosperitat col·lectiva, tot aplicant polítiques
viables, intel·ligents i eficaces per a la renovació i la transformació
de la ciutat. I és en aquesta línia que seguirem, per una banda,
desenvolupant polítiques que han de culminar els millors serveis
per a la ciutat, al servei de les persones i la seva qualitat de vida;
i per altra, seguirem gestionant i atenent tots aquells altres as-

PERE GRANADOS

pectes que promoguin noves alternatives i oportunitats laborals,
econòmiques i empresarials, en benefici sempre dels salouencs i
les salouenques i el seu benestar.
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“Una candidatura transversal, integradora,
municipalista i 100% enfocada en Salou,
pel futur i progrés de tots i totes”
Per tant, el govern de Salou s’ha caracteritzat per reforçar la “mi-

podem considerar “estratègics de ciutat” des del punt de vista

cropolítica” planificant un seguit d’intervencions a peu de carrer

col·lectiu i socioeconòmic, i que són necessaris per crear i millorar

que han renovat i posat al dia molts espais públics i serveis i que

les condicions de Salou impulsant una ciutat moderna, prepara-

continuarem impulsant com podeu veure; però també hem treba-

da i dinàmica. Una ciutat capaç també de captar noves inversions

llat molts projectes de renovació, ampliació i dotació de nous equi-

com el complex turístic integrat Hard Rock, que encaixa perfec-

paments, instal·lacions i infraestructures, que són bàsics per posar

tament amb el model turístic que estem desenvolupant basat en

a punt la ciutat pel seu progrés social i econòmic. Aquest és un

l’especialització en turisme familiar i d’oci i en la implementació

aspecte important del nostre programa com també podeu veure.

d’una nova oferta que ens ha de posicionar com la destinació tu-

Però també hem de fer menció de gestions i acords duts a terme

rística referent d’Europa en oferta d’entreteniment i d’incentius.

com ara el de la Generalitat i l’Ajuntament pel finançament d’un

Amb aquest enfoc i amb aquesta proposta de govern que us ofe-

extens programa d’inversions (entre les quals hi ha l’endegament

rim és amb el que pensem treballar pel futur de Salou durant els 4

i canalització del barranc de Barenys); o el dels ajuntaments del

anys vinents, sumant tots els esforços possibles, i entre els quals

Camp amb la Generalitat i el govern de l’Estat pel desenvolupa-

comptem amb el seu.

ment dels serveis i infraestructures ferroviàries, per posar dos

Pere Granados

exemples notables. Acords que ens fan assolir projectes que

Alcalde i candidat a la reelecció
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Un projecte polític
de suma per Salou
És moment de sumar, d’unir-se, d’aglutinar-nos per un objectiu únic i compartit per
tots i totes: Salou. Avui com mai abans, l’estabilitat, el progrés i el benestar dels
salouencs i de les salouenques és una prioritat que hem de conservar, defensar i
procurar-ne el desenvolupament. I hem de fer-ho junts.
Per això, la candidatura unitària Sumem per Salou, liderada per l’actual alcalde Pere
Granados, és la resposta a totes aquelles persones valentes, optimistes, amb idees
i il·lusió que volen millorar tot allò que tenim i que hem aconseguit plegats aquests
darrers anys fent política de consens i en clau municipal.
Ara i en els anys que vénen, és moment de seguir projectant una ciutat que garanteixi
els serveis, la qualitat de vida i el progrés de les persones que viuen i que visiten Salou,
que treballi en els projectes de transformació urbana en benefici de l’interès general i
que integri i cohesioni la nostra pluralitat i diversitat socials.
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El nostre manifest és la columna vertebral de la
candidatura, del programa electoral i de la nostra
manera de pensar i actuar:
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“Les persones que formem Sumem per Salou compartim una
mateixa idea: Salou és el més important.”
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“Representem un projecte polític plural, unitari i transversal que
integra persones amb idees i sensibilitats diverses.”
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“Garantim una política 100% municipalista que treballi en projectes
d’interès local, en benefici d
 e les persones.”
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“Sumem per Salou és una candidatura allunyada d’aspectes
supramunicipals o de radicalismes que no contribueixen al diàleg i a
la convivència.”
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“Treballarem per l’interès general i potenciarem el benestar, el
progrés i la qualitat de vida de tots els salouencs i salouenques.”
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“La transformació de Salou ha de cohesionar la societat i ha de
comptar amb els salouencs i les salouenques, amb la identitat i la
diversitat social pròpies de Salou.”
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Objectius que només una
candidatura unitària com Sumem
per Salou, i el ferm lideratge de Pere
Granados, poden aconseguir.

T’hi sumes?

“Hem d’assolir el consens de ciutat i per això acollirem persones amb
noves idees, projectes i il·lusió: el motor per avançar és estimar Salou.”
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“Defugim de corrents que puguin desequilibrarSalou: l’estabilitat
social i la governabilitat del municipi és avui una prioritat.”
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Noves propostes de govern 2019-2023
Política de progrés per a la qualitat de vida: servei a les persones i serveis per a la ciutat

Nous equipaments municipals
• Nova Biblioteca Municipal, centre cultural polivalent i
espai multimèdia al costat del Centre Atenea.
• Remodelació de la zona comercial del Mercat Municipal.
• Centre d’iniciatives i activitats de la Dona, al carrer de
Barcelona (a les antigues “cases dels Mestres”).

• Centre d’Interpretació Històrica de Salou per a l’estudi
i la divulgació, a la Biblioteca actual; compatible amb
Biblioteca d’estiu.
• Nou edifici per Serveis Socials, Acollida i Ocupació.
• Nova Comissaria de Policia Local a la zona de Carles Buïgas.

• Centre de promoció de la ciutat, l’economia i el
comerç (Rehabilitació del xalet del carrer de Barcelona).

• Centre Cultural i Infantil a l’edifici dels Triangles del Cap
Salou.

• Projecte de reforma i condicionament de les
instal·lacions socials i portuàries del Port Esportiu,
obrint-lo com espai públic urbà. (Pla Especial del Port).

• Convertir espais de la Masia Catalana en centre
permanent de promoció i degustació gastronòmica i de
productes amb DO i Mercat d’Artesania.

• Programa de millora d’espais públics urbans. Entre
d’altres, plaça de Sant Jordi, plaça d’Andalusia, plaça
central del Cap Salou, plaça de la Corona d’Aragó, plaça
de la Sardana, plaça de la Província.
• Projecte general de renovació, remodelació i ampliació
de zones de parcs infantils.

• Creació d’una Brigada d’Intervenció Ràpida per microactuacions de necessitat i urgència.
• Creació d’un grup de treball per l’elaboració de projectes
de petit i mitjà abast, de tramitació ràpida.
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Microurbanisme, millora urbana i serveis de manteniment

Noves infraestructures estratègiques de ciutat
• Projecte Sector 04. Implantació d’una zona de servei
amb centre comercial i indústria aparador; parc de
negocis amb oficines per a professionals i empreses; nau
de servei per a les colles i carrosses del Cós Blanc amb
equipament cultural polivalent; zona turístic-hotelera;
Ciutat Esportiva, construcció d’un gran skatepark i d’un
nou gimnàs.
• Projecte de nova estació de tren Salou-PortAventura
amb connexió amb la xarxa ferroviària del Corredor
Mediterrani. Construcció de la nova estació SalouPortAventura amb ramal de connexió amb la xarxa del
Corredor; i construcció d’una estació central d’autobusos
annexa.
• TrenTram. Xarxa de tren tramvia lleuger, elèctric i
sostenible, de connexió entre Cambrils, Salou, Reus,
Tarragona i els principals equipaments ferroviaris i
aeroportuaris del territori.
• Gran atracció a la zona d’aparcament de la platja de
Llevant, amb el projecte de Mirador de la Ciutat.

07

Nous projectes i plans d’urbanització i ordenació, i de recuperació mediambiental
• Projecte de recuperació de l’entorn natural de
l’església de Sant Jordi al Cap Salou. Recuperació d’una
gran zona verda autòctona d’unes 2 hectàrees, protecció
de dos espais on s’hi troba la “Silene Ramosissima”
(planta autòctona de la zona en perill d’extinció), així
com la urbanització de diversos carrers, senders i voreres
de l’entorn.
• Completar la construcció del “Camí de ronda”
avançant en el projecte de recuperació i protecció
mediambiental del litoral del Cap Salou.
• Projecte de reforma i ordenació de l’àmbit de
l’avinguda de Carles Buïgas, per crear una zona de gran
qualitat i de gran dinamisme comercial i turístic. Inici
d’obres a finals de 2019 – inicis de 2020.
• Projecte Eix Cívic. Implantació d’una gran avinguda de
vertebració urbana tipus “bulevard” al llarg de la zona

ocupada avui per la via del tren, un cop desmantellada i
alliberada del trànsit ferroviari.
• Projecte d’endegament i canalització del Barranc de
Barenys. Projecte que s’executarà per fases i amb el qual
s’eliminaran els riscos d’inundacions. Durant aquest 2019
es tramitarà i aprovarà el projecte i a principis de 2020
està previst que comencin les obres.
• Programa de Renovació Integral de l’espai urbà i grans
actuacions urbanes: Cap Salou; urbanització Covamar;
barri de la Salut-Barenys; avinguda de Pompeu Fabra;
avinguda de Pere Molas; carrer de Saragossa; carrer de
Josep Carner; passeig de Jaume I; vialització del passeig
de Miramar; carrer del Terrer; carrer del Nord; i carrers
de l’entorn de la platja dels Capellans (entre el carrer
Montblanc i carrer del Vendrell).
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Medi Ambient, ecoeficiència i sostenibilitat
• Impuls de campanyes i ajuts per a les bones pràctiques
ambientals: reducció del consum i estalvi de recursos
energètics i d’aigua, i minimització dels residus (les 3R).

observació i coneixement del patrimoni natural del Cap
Salou i zones urbanes d’interès natural i paisatgístic
(programa “Prendre consciència”).

• Ajuts als habitatges i edificis que incorporin l’ús
d’energies renovables i sistemes per a l’eficiència
energètica.

• Potenciació de nous punts de recàrrega per vehicles
elèctrics.

• Convertir el Parc Botànic en un centre d’interpretació
i promoció de la natura, la biodiversitat i l’eficiència
mediambiental, amb accions divulgatives i educatives.
• Organització d’accions mediambientals per posar
en relleu valors naturals en llocs on es realitza alguna
intervenció de millora. Activitats i programes d’anàlisi,

• Ubicació de nous parcs canins urbans amb fonts d’aigua
adaptades.
• Control i gestió de colònies felines mitjançant el protocol
CER (Captura, Esterilització i Rehabilitació) i mètodes
ètics.
• Refugi per a gats.
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Acció social i servei a les persones
• Creació de l’Oficina Municipal de l’Habitatge;
tramitació d’ajudes a l’habitatge per a joves, famílies i
gent gran; Borsa de Mediació per al lloguer social, servei
d’intermediació, assessorament i informació a famílies
en processos d’execucions hipotecàries.

Ensenyament i coneixement
• Creació d’un espai per a networking i “Maker digital” al
centre Atenea, per a la creació, fabricació i intercanvi de
coneixements de projectes digitals.
• Reforç en coneixement de llengües estrangeres als
centres d’ensenyament.
• Foment de la Formació Professional i cicles duals.
• Formació en les TIC per a joves.

• Facilitar i fomentar les exposicions d’artistes locals joves.
• Festival de joves talents salouencs (música, dansa, arts,
tecnologia).
• Foment d’activitats d’oci a l’aire lliure, culturals i
esportives.
• Foment de la formació als monitors vinculats al lleure i
l’esport en matèries de salut preventiva, sexual, drogues,
alimentació...

• Reforçar els programes d’ajuts per al lloguer jove, i
beques juvenils.
• Creació de la Borsa de Treball Juvenil i plans d’ocupació
per oferir més oportunitats als joves.
• Creació de l’espai “Família i escola de pares”.
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Infància i Joventut

• Centre cultural i infantil al Mas de l’Escarré, per a
activitats infantils del Club Xic’s.
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Turisme
• Implementar tècniques i instruments de digitalització
per al desenvolupament d’una destinació de turisme
intel·ligent (DTI).
• Salou Acollida: contractació de joves que facin
d’intèrprets turístics a l’estiu en zones de gran afluència
de visitants.
• Organització de mostres, fires i exhibicions fora de
temporada per presentar Salou i la seva identitat cultural
i festiva. Consolidació de productes, esdeveniments i
oferta estratègica d’alt valor afegit.
• Captar nous segments amb noves experiències
que ajudin a trencar l’estacionalitat turística: oferta

esportiva, circuits per la natura i litoral del Cap Salou,
oferta gastronòmica (calendari gastronòmic), oferta de
shopping, circuits per la història de Salou (rutes guiades).
• Crear una oferta específica pel segment Over 50.
• Programa de concerts de música de mig i gran format
per a temporades baixa i mitja.
• Programa de formació turística per a joves. Formació
en pràctiques semi remunerades pels joves de 16 anys en
el sector turístic.

• Majors ajuts per a la renovació i modernització del
comerç local.
• Incentius a la contractació de persones inscrites a la
Borsa de Treball municipal.
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Comerç i Promoció Econòmica

• Bonificació de la taxa de la llicència d’activitat per a
empreses i comerços de nova implantació.
• Crear zones APEU (Àrees de Promoció de l’Economia
Urbana), a l’estil dels districtes de dinamització
comercial (BID).

Platges
• Creació de nous espais per a entrenament de Calistenia
i amb equipament workout a les platges de Salou.
• Instal·lació de taquilles pels usuaris de les platges.
• Renovació del gimnàs i de la guarderia de la platja de
Llevant.
• Millora de les instal·lacions i equipaments de les platges.
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Seguretat, circulació, convivència i mobilitat urbana
• Ampliació i connexió de la xarxa de carrils bici; i ampliació
dels bici pàrquings.
• Vialització del carrer de Barcelona i increment dels
carrers de vianants i zones de passeig, reurbanitzant els
espais i ampliant voreres.
• Creació de la Patrulla Cívica pel control dels hàbits i
comportaments incívics.

Cultura i festes
• Organització d’un Festival Internacional de Música i
d’espectacles d’estiu.
• Organització d’un Concurs Anual d’Art Urbà (Graffiti).
• Exposició temàtica permanent sobre la història de
Salou a la Torre Vella.
• Festival Cultural amb participació i representació de les
diverses CCAA d’arreu d’Espanya i de països de la UE.
• Projecte de conservació, dinamització i divulgació del
patrimoni històric de Salou, mitjançant la campanya “un
passeig per la història”.
• Centre Cultural Juvenil.

• Salou Smart - Salou Intel·ligent: introducció de nous
sistemes d’atenció i millora dels serveis a les persones
i visitants, mitjançant una governança que impulsi
la transformació digital de l’administració local i la

gestió intel·ligent de la nostra destinació turística (DTI),
d’acord amb projectes d’innovació, l’aplicació de noves
tecnologies, l’accessibilitat i la sostenibilitat.
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Gestió intel·ligent i eficient de la ciutat

Esports i equipaments esportius
• Implantació d’equipament esportiu workout a les
pistes poliesportives municipals.
• Renovació de les pistes poliesportives urbanes.
• Renovació de les instal·lacions de la Piscina Municipal.
• Cobriment de les pistes poliesportives dels col·legis
de Salou. Entre d’altres, la de l’Escola Europa i l’Escola
Santa Maria del Mar.
• Millora del gimnàs actual del Pavelló d’Esports i Piscina.
• Ampliació de l’actual skatepark amb noves atraccions.
• Construcció d’una pista poliesportiva al Cap Salou.
• Construcció de la Ciutat Esportiva, un gran skatepark i
un nou gimnàs al Sector 04.
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Una nova legislatura per donar continuïtat a
una obra de govern pel progrés de Salou
Resum dels projectes més importants executats:
• Parc Arqueològic de Barenys. Zona verda que integra
les restes i el jaciment de la vil·la romana de Barenys.
• Comissaria de Platja de la Policia Local. A la platja
de Llevant.
• Pista poliesportiva a la urbanització Mirador de Salou.
• Habitatges de lloguer assequible a zona Emprius sud.
• Segona Llar Municipal d’Infants “Cavallet de Mar”.
• Centre ATENEA. Espai municipal polivalent per a
l’educació i la formació.
• Centre Jove Masia Tous. Destinat a activitats juvenils i PIJ.
• Pavelló poliesportiu i pista descoberta a la Zona
Estival del Cap Salou.
• Centre Infantil “El Carrilet”, a l’antiga estació del
carrilet. Destinat a ludoteca i activitats infantils.
• Rehabilitació del Mas de l’Escarré a la urbanització
Xalets de Salou. Destinat a centre cívic i veïnal.

• Pavelló Poliesportiu “Salou Ponent” i parc lúdic i
esportiu.

Projectes Executats

• Centre Logístic de Serveis. Magatzems i espais adreçats
a ser la nova ubicació dels Serveis Municipals.

• Base Nàutica a la platja de Ponent. Un espai per
promoure l’esport nàutic.
• Nou Camp de futbol a la zona de l’Estadi Municipal (en
obres).
• Remodelació del nucli antic. Intervenció singular sobre
el paviment, l’enllumenat i el mobiliari urbà.
• Construcció de la Plaça de l’Església. 420 m2 recuperats
per a l’ús públic.
• Millora de la Carretera de la Costa (TV-3146). Dotació
de voreres i enllumenat de la carretera entre la Pineda i
l’accés al Far de Salou.
• Recuperació de Cala Morisca (xalet Pedrol Rius): dins
el projecte de recuperació medi ambiental del litoral del
Cap Salou i construcció del Camí de Ronda (2018).
• Millora i inauguració del “Passatge del Pinatell”, pas
públic entre la Punta del Cavall i la Cala de la Vinya.
• Millora de zones de jocs infantils al parc del carrer
de la Mola d’Aires (Cap Salou) i el carrer de Guillem de
Montcada-Guillem de Claramunt (al barri de Ponent).
• Nou punt d’atenció i socorrisme a Cala Crancs.
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• Administratiu.
• Estudis d’Arts Escèniques i Interpretació.
• Actor.
• President Associació Connecta’t
Jove Salou.

• Mestra i pedagoga.
• Ex-directora dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació.
• Tècnica de l’equip d’assessorament
psicopedagògic del Departament
d’Educació de la Generalitat.

• ESO i Cursos d’electromecànica i
soldadura.
• Entrenador de futbol sala.

Julia Gómez - Salamanca. 49 anys
Xavier Montalà - Salou. 20 anys

• Empresari del sector comerç.
• Assistent de Serveis a les Persones
i Gestor d’Infraestructures a
l’Ajuntament de Salou.

Jordi Carbonell - Salou. 23 anys

Jesús Barragán - Madrid. 59 anys

• Batxillerat.
• Funcionari de Sanitat en excedència.
• Regidor de Serveis Generals, Qualitat i
Noves Tecnologies.

Mireia Sotorra - Salou. 36 anys

• Magisteri Educació Primària (esp.
Educació Física) i Tècnica superior en
Educació Infantil.
• Directora y monitora de lleure.
• Vetlladora escolar y coordinadora de
inclusió en projecte Fundació FCB.
• Monitora Escola de Futbol Sala de Salou.

Hèctor Maiquez - Barcelona. 45 anys

• Responsable de la Subunitat
d’Expedients i Títols de la URV.
• Tutora del Grau d’Antropologia i
Evolució Humana de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC).

Silvia Rodes - Lleida. 37 anys

Esther Puig - Barcelona. 48 anys
Arantxa Rojí - Toronto (Canadà). 29 anys

• Llicenciat en Dret.
• Advocat i Administrador de Finques.
• 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Gestió
del Territori de l’Ajuntament.

Daniel Chaparro - Tarragona. 24 anys

• TEAT. Tècnica d’Empreses i Activitats
Turístiques.
• Responsable de Promoció, Patronat
de Turisme de Salou.

David Herrera - Salou. 31 anys

Pere Granados Carrillo - Albox (Almeria). 61 anys

• Batxillerat.
• Administratiu.
• Comercial d’hostaleria.
• Vicepresident de la Asociación
Cultural Aragonesa.

Natàlia Bel - Lleida. 51 anys

• Casat. 1 fill.
• Llicenciat en Dret.
• Advocat.
• Alcalde de Salou.
• Diputat Provincial.
• Membre del Consell Rector del
Patronat de Turisme “Costa Daurada i
Terres de l’Ebre”, i membre del Consell
de Marca.
• Membre del grup nuclear de la “Regió
del Coneixement de la Catalunya Sud”
de la URV.
• Membre de la Alianza de Municipios
Turísticos de Sol y Playa (AMT).
• Secretari General del partit
independent de Salou FUPS (Formació
Unitat per Salou).

Pedro Madrona - Daroca (Saragossa). 57 anys

Marc Montagut - Reus. 51 anys

Candidatura a les Eleccions Municipals de Salou 2019

• Batxillerat.
• Empresària tèxtil.
• Regidora de Platges, Ensenyament,
Infància, Medi Ambient i Participació
Ciutadana.

• ESO. Estudiant d’arquitectura efímera.
• Membre dels Gegants, Grup
Esplai, Diables, Bruixes i Confraria
de Pescadors i Cap de Colla dels
Atabaladors i els Canons d’en Pascual.
• President del Cor Jove Vila de Salou.

• Grau universitari en Economia.
• Economista.

• Tècnica Superior en Educació
Infantil, Magisteri Educació Infantil,
Especialista Universitària en
Metodologia Clil.
• Educadora Escola Elisabeth Salou.

• Batxillerat.
• Empresària tèxtil de moda.
• Veïna del Barri de la Salut-Barenys.

• Humanités Commerciales (Brussel·les).
• Guia turística.
• Vicepresidenta de l’Associació de Veïns i
Propietaris del Mirador de Salou.

• Grau superior d’ Economia.
• Hosteleria.
• Presidenta Associació Búlgara de Salou.

Oriol Parra - Reus. 20 anys
Mª Teresa Caballero - Barcelona. 70 anys

• Funcionari jubilat.
• 12 anys Regidor a l’Ajuntament de Salou.
• President Associació Urbanització
Colina del Sol.

Gemma Bueno - Lleida. 19 anys

Maite Castellanos - Barcelona. 55 anys

• Magisteri.
• Directora de lleure infantil i activitats
musicals.
• Professora i dinamitzadora de l’Espai
Infantil Estació del Carrilet i del Club Xic’s.

Jesús Holgado - Salou. 20 anys

Maite García - Logronyo. 83 anys

Catalin Timofte - Romania. 37 anys

• Llicenciat en informàtica i economia.
• Responsable de producció en empresa
multinacional.
• President de l’Associació de Romanesos
de la Comunitat de Salou.

Dámaso Antolín - Reus. 77 anys

José A. Rivera - Rep. Dominicana. 39 anys

• Batxillerat.
• Tècnic d’instal·lacions i manteniment
d’equips elèctrics.
• Tècnic informàtic i electromecànica, i
manteniment de vehicles.

Antonia Tuset - Badalona. 60 anys

• ESO.
• Curs d’Auxiliar i Assistent Tècnica
Veterinària; i de gestió de protectores i
guarderies per a animals. Perruqueria
canina.

• Tècnic Superior en Instal·lacions
d´Edificis, Especialista Universitari en
Gestió i Administració Immobiliària,
Mediador en Dret Privat i Mercantil.
• Administrador de Finques i Mediador.
• Secretari de l’AV Salou Est.

Galia Nikolova - Bulgària. 54 anys

María José Rodríguez - Estepona (Màlaga). 59 anys

• Batxillerat.
• Empresària hostaleria.
• Regidora de Cultura, Festes, Serveis i
Manteniment de la Ciutat.

Àlex Savé - Reus. 44 anys

Elaine Mc Parland - Regne Unit. 62 anys
Carme Cárdenas - Loja (Granada). 67 anys

• Batxillerat.
• Administrativa.
• Presidenta Federació de Grups de Dones
del Tarragonès.

Irene Orts - Barcelona. 21 anys

• Professora d’idiomes.
• Presidenta del Grup Freesia contra el
càncer.
• Presidenta de ASETS (Asociación
Empresarial de la Zona Turística de Salou)

• ESO. Monitor de lleure.
• Monitor de menjador i entrenador de
futbol sala.

• Batxillerat.
• Jubilada i veïna de Cap Salou.

• ESO, grau mitjà de farmàcia i
para-farmàcia.
• Estudiant de grau superior d’Animació
Sociocultural i Turisme.

• Estudiant de Psicologia.

Programa Electoral

www.sumempersalou.com

