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BENEFICIARIS
Creem ocupació per a persones en risc d’exclusió social i/o amb discapacitat

195

Ajudem les persones grans a millorar la seva qualitat de vida

2.875

Acompanyem els infants i adolescents a assolir l’èxit educatiu

824

Contribuïm a tenir els científics més ben preparats

1.674

Innovem en educació per a fomentar la creativitat i la imaginació

44.865

Conservem espais naturals de gran valor social

54.371

Promovem bons hàbits “perquè tothom mengi millor”

15.430

Fem recerca per a millorar l’alimentació i els productes
Impulsem els artistes i joves a desenvolupar el talent creatiu
Contribuïm a tenir una societat amb pensament crític
Sumem voluntaris per a arribar més lluny i ajudar més persones
TOTAL BENEFICIARIS a 31 de desembre de 2021

35
1.333
0
422
122.024
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Creem ocupació per a persones en risc d’exclusió social
i/o discapacitat
La Fundació Catalunya La Pedrera contribueix a construir una societat amb més oportunitats per a tothom. Per
això la Fundació treballa perquè els joves i les persones amb dificultats tinguin un lloc de treball i s’integrin
plenament en la nostra societat. La feina és el principal vector d’integració social. Per això, la Fundació ofereix
solucions per generar ocupació per a joves que es troben en risc d’exclusió i persones que tenen
especials dificultats per accedir a un lloc de treball, i en col·laboració amb altres entitats amb què
comparteix el repte.
Creació de llocs de treball
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Beneficiaris (acumulat)
1. Cooperativa MANS (Sant Vicenç dels Horts)

60

Persones d’inserció contractades

33

Persones de suport

14

Persones inserides en empreses

13

2. Horts de Sant Benet (FCLP)

18

Persones d’inserció contractades

14

Persones de suport

2

Persones inserides en empreses

2

3. Fundació Molí d'en Puigvert

13

Persones d’inserció contractades

10

Persones de suport

3

4. Topromi
Persones d’inserció a l’Empresa

104
d’inserció1

Persones d’inserció al Centre Especial de

8

Treball2

15

Persones de suport

24

Persones ateses al Centre Ocupacional

56

Persones inserides en empreses

1

TOTAL Inserció Laboral*

139

Nombre total de persones d’inserció contractades

80

Nombre total de persones de suport

43

Nombre total de persones inserides en empreses

16

TOTAL Atenció a la discapacitat

56

Total beneficiaris empresa social

195

*Aquest 2021 no s’han atorgat préstecs socials
1Persones en risc d’exclusió
2Persones amb discapacitat
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Informació Productors associats de proximitat
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021

Productors associats de proximitat

Proximitat
2021

Productors associats de proximitat
Nombre de productors associats de proximitat
% Producte de productors de proximitat comercialitzat
Nombre de productors associats de la Xarxa de Pagesos

39
51%
1
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Ajudem les persones grans a millorar la qualitat de vida
La Fundació Catalunya La Pedrera ajuda a les persones grans que comencen a tenir problemes de memòria i/o
malalties pròpies del procés d’envelliment a mantenir les seves capacitats i autonomia. D’aquesta
forma, s’aconsegueix que continuïn realitzant activitats de la vida diària tant de temps com sigui possible, cosa
que contribueix al seu benestar emocional i en millorar la qualitat de vida.

Programes REMS, Dina en companyia i Prevenció de la Dependència
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021

Beneficiaris persones grans
Programa REMS (inclou també REMS a casa i REMS Reactiva’t)*
Beques REMS

Beneficiaris (acumulat)
1.793
46

Dina en Companyia

477

Salut Activa

259

Grups de suport a cuidadors

300

Total

2.875

*Aquest 2021 s’ha pogut mantenir el REMS presencial i per tant
no ha estat necessari la implementació del REMS online
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Acompanyem els infants i adolescents a assolir l’èxit educatiu
Les dades de rendiment escolar a Catalunya assenyalen el fracàs escolar com un dels problemes socials de
major gravetat i impacte. Davant d’aquest fet, agreujat per l’increment de famílies en situació de vulnerabilitat i
la disminució dels recursos públics destinats a l’àmbit socioeducatiu, la Fundació Catalunya La Pedrera pren com
un dels seus eixos de treball contribuir a l’èxit educatiu.
Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE)
Acompanyem els joves en el seu procés educatiu, treballem per prevenir el fracàs escolar i l’abandonament
prematur dels estudis, i per potenciar en els joves les habilitats i capacitats necessàries per facilitar el seu accés
al món laboral.
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021

Infants i adolescents

Beneficiaris

Infants i adolescents PAE*

641

Beques PAE

115

Total

756

*S’han reduït els grups de PAE per seguretat COVID

Beques Fundació Catalunya la Pedrera
Els nostres projectes aposten perquè cap alumne quedi enrere. En col·laboració amb diferents entitats repartides
per tot el territori català, oferim uns programes de beques escolars, destinades a assegurar que tots els nens i
nenes puguin tenir accés a l’educació, fins i tot als estudis superiors. Les beques cobreixen tot allò que pugui
facilitar l’accés al coneixement i, doncs, l’accés a una oportunitat de futur, com oferir un espai on puguin fer els
deures, el seguiment d’un tutor, unes ulleres, un llapis o un portàtil per poder seguir el ritme de la classe.
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Beques FCLP estudis obligatoris*
Beques FCLP estudis post-obligatoris*
Total

58
10
68

Estudiants (curs 2020-21)
Estudiants (curs 2020-21)

*S’han canviat el criteri de concessió de beques potenciant que cap usuari de la FCLP
que ho necessiti es quedi sense beca
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Contribuïm a tenir els científics més ben preparats
La ciència, la recerca i el desenvolupament del coneixement faran que el futur, individual i col·lectiu, sigui millor.
La Fundació aposta per projectes que permeten detectar, atraure i retenir el talent a Catalunya, en
col·laboració amb institucions científiques, donant a conèixer la feina dels centres de recerca, apropant la
investigació al carrer i a les escoles, oferint oportunitats a joves científics perquè desenvolupin el talent,
estimulant l’interès per les carreres científiques i la passió per les assignatures.
Impuls a les vocacions científiques i la recerca
Volem fomentar l’excel·lència, captar i retenir el talent, tant en l’àmbit de l’educació obligatòria com en els
estudis universitaris, els postgraus i la recerca. Els programes d’atracció del talent científic formen una bona part
del treball. Per això, programes innovadors que afavoreixin l’interès per les assignatures científiques i per a la
recerca són una prioritat.
En l’etapa universitària, donem suport als estudiants que comencen la universitat i als que inicien programes de
postgrau a fi de promoure el talent i reconèixer l’excel·lència. Amb el format de premis, concursos o ajuts oferim
oportunitats a joves catalans perquè puguin accedir als estudis universitaris del seu interès, cursar la carrera o
accedir a fer un màster o un programa de doctorat a les universitats catalanes.
Impulsem la recerca perquè continuï creixent i perquè el nostre país sigui capaç d’atraure i desenvolupar talent.
Projectes i col·laboracions en àmbits diferents que permeten d’una manera o altra captar i retenir el talent.

Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Foment de les vocacions científiques
Joves i Ciència Fase 1
Joves i ciència Fase 2
Joves i ciència Fase 3
Fellows La Pedrera*
Joves per la medicina
BIYSC
Bojos per la ciència
Campus Natura
Campus Ciència i Alimentació
Impuls a la recerca
Programa Talents
Màster BIST
Total

1.364
60
44
44
636
181
87
253
30
29
35
20
15
1.399

Estudiants
Estudiants
Estudiants
Estudiants

Professionals
Estudiants

* Aquest 2021 no s’han realitzat els cursos online
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Formació universitària mediambiental
Dins de la línia d’educació i sensibilització ambiental, oferim la possibilitat als estudiants universitaris de poder
realitzar treballs d’investigació en els espais naturals que gestiona la Fundació, de forma especial a la Muntanya
d’Alinyà.
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Campus universitari a Alinyà
Estudiants
Total

275
275
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Innovem en educació per a fomentar la creativitat i la imaginació
La Fundació Catalunya La Pedrera promou la igualtat d’oportunitats i vol oferir oportunitats a
joves que estan en risc de sortir del sistema, perquè garantint la seva formació també es garanteix un millor
futur per a ells i per al país. La Fundació col·labora amb institucions de gran prestigi perquè les escoles engeguin
projectes innovadors que marquin una diferència en el procés d’aprenentatge dels alumnes i que despertin
l’interès per saber més.
A més, la Fundació ofereix en els seus equipaments un conjunt d’activitats que constitueix l’experiència
educativa més avançada del país.
Escoles Tàndem
Col·laborem amb institucions de gran prestigi per assegurar que les escoles engeguin projectes innovadors que
marquin una diferència en el procés d’aprenentatge dels alumnes i que despertin l’interès per saber més. Els
nostres projectes asseguren l’atenció a la diversitat, la innovació pedagògica i el desenvolupament professional
dels professors de les escoles a qui s’ofereix un programa de formació de gran qualitat que revertirà en
l’aprenentatge de l’alumne.

Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Escoles Tàndem
Alumnes
Professors
Total

5.849
577
6.426

Serveis educatius
Proposta didàctica per a centres educatius perquè els escolars adquireixin coneixements i experiències amb
activitats vivencials i sorprenents, concebudes i dissenyades en un llenguatge que desperta l’interès dels infants i
joves, amb recursos tecnològics interactius, que presenten els continguts d’una manera original, moderna,
suggeridora i enriquidora. Un estil educatiu nou que permet acostar-se a la història, la cultura, la natura i el
patrimoni a través d’activitats que fomenten la creativitat, la imaginació, la participació i l’intercanvi.

Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Serveis educatius
La Pedrera
Món Sant Benet
MónNatura Pirineus
MónNatura Delta de l’Ebre

10.785
15.389
4.365
7.222

Total

37.761
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Col·legi Oms i de Prat
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
678

Curs 2021-2022

*respecte al curs 2020-2021 s’ha produït un descens de beneficiaris
donat que els ratis d’alumnes per escola a Manresa han canviat.
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Conservem espais naturals de gran valor social
Conservem i protegim gairebé 160.000 hectàrees, ja sigui en custòdia o en propietat, el que ens converteix en
l’entitat privada de conservació de la natura més important a Espanya i una de les més destacades a Europa.
Són espais de gran valor ecològic i paisatgístic i d’interès especial per ser protegits perquè
podrien ser alterats per activitats poc respectuoses.
Centres d’educació ambiental
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Equipaments
MónNatura Pirineus*
MónNatura Delta de l’Ebre*
La Masieta de Mont-rebei
Punt d’informació de Montserrat-Can Maçana

10.223
27.276
15.058
1.814

Total

54.371

*No inclou els beneficiaris escolars, inclosos a l’apartat “Innovem en
educació per a fomentar la creativitat i la imaginació.

Xarxa d’Espais Natura
Espais Natura
Congost de Montrebei
Muntanya de Puigventós
Muntanya d'Alinyà
Port d'Arnes
Cingles de l'Avenc de Tavertet*
Montserrat - Coll de Can Maçana*
MónNatura Delta de l'Ebre - Salines de la Tancada*
Estany d'Ivars i Vila-sana*
Mig de dos rius*
Llacunes de Can Morgat*
Reserves de Sebes*
Congost de Fraguerau*
Bosc de Vilalta*
Aiguamolls de Ter Vell*
Bosc de Tosca*
Can Puig de Fitor*
Boscos de Can Roca Els Blaus*
Llacuna de l'Alfacada*
Oliveres Mil·lenàries de l'Arion*
Total visitants
* Dades estimades

Dades 01/01/21 a
31/12/2021
26.000
33.584
1.689

22.477
19.200
54.911
17.400
35.800
14.100
47.800
5.000
11.900
1.500
5.000
6.000
15.000
4.000
20.000
2.000
343.361

Espais amb dades de
comptadors de visitans.

Espais que actualment
no tenen ecocomptadors, però n'han
tingut o estudis de
freqüentació (dades
molt fiables)

Espais sense comptador
de visitants ni estudis de
frequentació.
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Apostem per la sostenibilitat per protegir el nostre entorn
Amb la voluntat de caminar cap a la sostenibilitat, la Fundació ha apostat per l'ús de les energies
renovables, instal·lant plaques fotovoltaiques a l’ Hotel Món i a l’edifici de la Fàbrica, a Món Sant Benet.
Durant el 2021 hem produït el 25% de l’energia consumida, contribuint a la disminució de l’emissió de 69 tones
de CO2.
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Promovem bons hàbits “perquè tothom mengi millor”
La Fundació Catalunya la Pedrera, amb la Fundació Alícia com a referent, contribueix a millorar l’alimentació
de les persones i en conseqüència la seva qualitat de vida, tant present com futura. Investigar i fomentar la cuina
i la bona alimentació és una fórmula d’inversió en salut per a la societat, per aconseguir que les persones puguin
viure amb un benestar superior i autonomia el màxim temps possible. L’objectiu és que tothom mengi millor
-més bo, més sa i més sostenible-, acceptat en funció de les cultures i les tradicions i adaptada a
qualsevol situació de vida de les persones.
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Educació i promoció de bons hàbits
Programa TAS (Tu i Alícia per la Salut)
Càritas – Creu Roja
Actuacions de promoció de bons hàbits a escoles i públic en general
Xics Gastronòmic – Actuació Escoles de Platja d’Aro
Tallers Tibidabo
Formació universitària i preuniversitària
Màster URV-Envelliment
Accions a preuniversitaris
Estudiants en pràctiques
Formació a universitaris i post graus
Tallers diversos sobre alimentació. El 2020, majoritàriament webinars
Tallers per a col·lectius amb necessitats especials
Tallers de bons hàbits a personal d’entitats
Tallers per a residències, centres sociosanitaris i professionals de salut
Tallers cuina, alimentació i salut. A mida
Tallers d’innovació, cuina i continguts vinculats. A mida
Total

889
500
25
184
80
100
88
25
25
8
30
14.453
350
115
505
345
13.138
15.430
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Fem recerca per a millorar l’alimentació i els productes
Les persones són el focus de la feina feta a la Fundació Alícia. S’investiga per millorar l’alimentació, amb
especial atenció a les restriccions alimentàries i altres problemes de salut; es fomenten els hàbits alimentaris
correctes, i es posa en valor el patrimoni alimentari i gastronòmic dels territoris. Es col·labora amb actors que
intervenen en algun punt del procés alimentari: productors primaris, emprenedors, indústria, universitats,
hospitals i centres de recerca. Es treballa tant els productes i la forma de preparar-los com el desenvolupament
d’eines, programes i solucions de tots tipus que ajudin a tothom.
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Millora de la restauració col·lectiva i social
Formació cuiners
Total

35
35
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Impulsem els artistes i joves a desenvolupar el talent creatiu
Per a la Fundació Catalunya La Pedrera, donar suport a la creació suposa obrir portes a diferents col·lectius.
D’una banda, donar impuls als joves creadors per oferir i mostrar el seu talent. I, per una altra,
oferir i facilitar l’accés a la cultura a d’altres col·lectius per acompanyar-los en aquest camí de formació,
coneixement i creixement personal.
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Música
Nits de Jazz al terrat de la Pedrera.
Bachcelona. Concert fi festival variacions Goldberg amb trio
de corda de l’orquestra Liceu

1.230

Total

1.333

103
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Contribuïm a tenir una societat amb pensament crític
La Fundació Catalunya La Pedrera es proposa crear àmbits de trobada per reflexionar a l’entorn de temes
que ens interpel·len per la seva universalitat, temàtiques ens comprometen i ens fan actuar. Aquest és
l’objectiu de cicles com el Ciència After Work.
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Ciència After Work

0

Total
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Sumem voluntaris per a arribar més lluny i ajudar més persones
La Fundació Catalunya La Pedrera obre alguns dels seus projectes, especialment en el camp social i en el
mediambiental, a la participació del voluntariat perquè creu que la seva participació amplifica els efectes
positius de les accions endegades.
Voluntariat social
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021
Voluntaris

Persones

Programa REMS

0

Dina en Companyia

172

Acompanyament educatiu

200

Total Voluntaris

372

Pràcticums
Programa REMS

0

Acompanyament educatiu

50

Total Pràcticums

50

Voluntariat ambiental
Beneficiaris a 31 de desembre de 2021

Programa voluntariat
Voluntaris

Participants

Hores

0

TOTAL

Pàgina 18

Balanç social
Desembre 2021

—
Impuls social
Beneficiaris a la ciutat de Barcelona a 31 de desembre de 2021
PROJECTE
EspaiSocials FCLP

BREU EXPLICACIÓ

BENEFICIARIS
2.102

−
BCN – Borrell
BCN – Gràcia
BCN - La Verneda

BCN – Montbau

BCN – Prosperitat
BCN – Raval
BCN – Sagrada Família
BCN – Sants
EspaiSocials cedits

APSOCECAT
Centre d'Atenció
Especialitzada Oràlia
Centres sociosanitaris

Centre de Diàlisi i Recerca
Aplicada Clínic de
Barcelona
Hospital de dia del Raval
Hospital de dia Pere Virgili
Beques REMS

TOTAL beneficiaris

Projectes en curs: REMS, Grups d’Ajuda Mútua i Prevenció
de la Dependència i Dina en Companyia.
− Projectes en curs: REMS, Prevenció de la Dependència,
Grups d’Ajuda Mútua, PAE Primària i Secundària i Dina en
Companyia.
− Projectes en curs: REMS, Grups d’Ajuda Mútua, Prevenció de
la Dependència, Dina en companyia i PAE Secundària.
− Projectes en curs: REMS, Grups d’Ajuda Mútua, Prevenció de
la dependència, Dina en Companyia, PAE Primària i
Secundària.
− Conveni col·laboració amb Associació de Veïns de Montbau
especialment per la dinamització del Dina en Companyia.
− Projectes en curs: REMS, Grups d’Ajuda Mútua, Prevenció de
la Dependència, PAE Primària i PAE Secundària, i Dina en
Companyia.
− Espai TANCAT
− Projectes en curs: REMS, Grups d’Ajuda Mútua, Prevenció de
la dependència i Dina en Companyia.
− Projectes en curs: REMS, Grups d’Ajuda Mútua, Prevenció de
la dependència, PAE Primària i PAE Secundària, i Dina en
Companyia.
La Fundació assumeix les despeses de propietat
− Associació Catalana Pro Persones Sordcegues, amb o sense
discapacitats afegides i llurs famílies: l’objectiu d’aquesta
entitat es que les persones amb sordceguesa tinguin el
màxim d’autonomia i control de les seves vides.
− Aquest centre té per objectiu l’educació i rehabilitació de
persones majors de 18 anys amb greu discapacitat física i
intel·lectual.
La Fundació assumeix les despeses de propietat
− Es tracta d’un espai ampli i confortable, amb butaques
adaptables, televisió multimèdia, gimnàs i consell dietètic, on
conviuen assistència (20 punts d’assistència), innovació,
recerca i noves tecnologies per atendre de forma integral al
pacient renal crònic.
− Hospital de dia per persones amb malalties
neurodegeneratives. Disposa de 50 places públiques.
− Hospital de dia per persones amb malalties
neurodegeneratives. Disposa de 27 places públiques.

302

382
301

218

361

307

231
135

114

21
297

120
66
82
29

2.534
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Accessibilitat a l’edifici de La Pedrera
Accessibilitat física
Persones amb mobilitat reduïda (persones en cadira de rodes, accidentats amb crosses, embarassades, persones grans..)
Les característiques i la morfologia de l’edifici fan recomanable visitar-lo amb acompanyament.
• El terrat és un espai amb molts desnivells. Els usuaris de cadira de rodes poden estar-se en una plataforma que
troben en sortir de l’ascensor. Des d’aquí poden gaudir d’una visita general del terrat.
• A les golfes, on es visita l’exposició permanent, hi ha rampes.
• El Pis es pot visitar sense problema amb cadira de rodes.
• A la sala d’exposicions s’hi accedeix des de l’entrada, a peu pla, des del pati del Passeig de Gràcia, i amb ascensor
al visitant. Dins la sala s’hi troba un remuntador d’escales per accedir al vestíbul de recepció.
• A l’ Auditori i la sala Gaudí s’hi accedeix a través de la rampa original de les antigues cotxeres.
• Hi ha lavabos adaptats a la planta baixa, al pis i a la sala d’exposicions.
• A la botiga-llibreria s’hi pot accedir internament per una rampa.

Accessibilitat visual
Persones cegues
Exposició permanent / Exposicions temporals / Activitats
Persones amb visió reduïda
Exposició permanent / Exposició temporals

Accessibilitat auditiva
Persones sordes signants
Activitats / Exposicions temporals
Persones sordes oralistes
Activitats / Exposicions temporals / Exposicions permanent
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Educació
Escoles Tàndem

Alumnes
Professors
Infants i adolescents PAE
Beques PAE
Beques FCLP estudis obligatoris (curs 2020-21)
Bojos per la ciència*
BIYSC
Campus Natura
Fellows La Pedrera
Joves i ciència Fase 2
Joves i ciència Fase 3
Universitats i recerca
Programa Talents
Màster BIST
Total

Nº de participants
4.030
3.169
289
171
37
10
180
38
30
60
45
1
18
3
15
4.048

* L’activitat s’ha realitzat on-line
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Serveis educatius
La Fundació Catalunya La Pedrera ofereix una proposta didàctica per als centres educatius amb l’objectiu que els escolars
adquireixin coneixements i experiències a través d’activitats vivencials i sorprenents, concebudes i dissenyades en el llenguatge
que desperta l’interès dels infants i joves d’avui.
La proposta de la fundació constitueix actualment l’experiència educativa més avançada de Catalunya: recursos tecnològics
interactius, que presenten els continguts d’una manera original, moderna, suggeridora i enriquidora.
Un estil educatiu absolutament nou que permet acostar-se a la història, a la cultura, a la natura i al patrimoni a través
d’activitats que fomenten la creativitat, la imaginació, la participació i l’intercanvi.
Gener a desembre 2021
Equipament
La Pedrera

Alumnes participants
3.254
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Beneficiaris a la ciutat de Barcelona a 31 de desembre de 2021
Projecte

Breu explicació

Música

Àmbit de referència de l’actuació cultural
de la Fundació que amb diversos
programes incideix en tot tipus d’estils i
gèneres musicals amb el comú
denominador de l’impuls al talent creatiu
jove.

Nits de Jazz al terrat
de La Pedrera

Atractiva proposta que combina música
de jazz al terrat amb visita a l’àtic de la
balena i copa de cava. És un programa
alineat en els objectius de suport al talent
jove de la Fundació, de referència per a
públic local i estranger, està balancejat
econòmicament i té presència en la
programació estiuenca de la ciutat i obté
un important retorn en imatge
institucional. Enguany concerts només els
divendres de juny i juliol.

Bachcelona

Concert de clausura del Festival
Bachcelona que va tenir lloc en
col·laboració amb els músics del Gran
Teatre del Liceu, que en format cambrístic
van oferir les Variacions Goldberg. La
transcripció per a aquest conjunt de corda
realça la riquesa polifònica d’aquesta
obra emblemàtica de J. S. Bach i ens va
permetre descobrir-ne tots els matisos i les
textures internes.

Col·laboracions
diverses

La Fundació se suma a alguns dels grans
esdeveniment i festivals descentralitzats
que es realitzen a Barcelona: acull i
coprodueix les activitats que es
desenvolupen a La Pedrera.

Acadèmia de Cinema
Català

Lectura dels Nominats als XIII Premis
Gaudí. Auditori de la Pedrera, 28 de
gener.

Total

Beneficiaris

Observacions

1.230

Durant els 4 divendres del mes
de juny i els 5 de juliol hem
donat suport a la creació i
interpretació musical jove
recolzant a 18 músics: Martí
Serra Quartet+Rita Payés; The
Bop Collective; Lucas Delgado
Trío+R. Payés+ J. Pastor; Fèlix
Rossy & Toni Sagi; Milena
Casado Quartet; Lucía Fumero
Trío & Eva Fernandez;
Kaleidoscope; Enma Fernandez i
Ana Carla Maza.

103

Vam tenir el privilegi de comptar
amb Kai Gleusteen, concertino
de l’orquestra; Alejandro
Garrido, violista principal, i
Oscar Alabau, qui també va
ser resident de la Pedrera.

48

1.381
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