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PRESENTACIÓ
 
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental, l’Oficina Jove 
de Sabadell i l’Oficina Jove de Terrassa ens plau presentar-vos 
aquest catàleg de serveis i recursos, fruit del treball conjunt 
i coordinat amb la  Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 
(XNEJ) que, mitjançant trobades, grups de treball i comitès 
tècnics, vetlla per l’abast comarcal i fa el seguiment de les 
accions que es realitzen a les diferents oficines joves.
En aquesta imatge de Google Maps es poden veure els Punts i 
Oficines Joves de la comarca que formen part de la XNEJ, amb 
un recull d’informació de cada servei com són el nom, adreça, 
telèfon, correu electrònic, web, xarxes socials i assessories.

Esperem que aquest catàleg 
sigui del vostre interès!

https://tuit.cat/8mB82

https://tuit.cat/8mB82
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SERVEI COMARCAL DE 
JOVENTUT (SCJ)
 
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental treballem con-
juntament amb els ajuntaments del Vallès Occidental per dur 
a terme actuacions, projectes i serveis adreçats a joves que do-
nin respostes a les necessitats compartides entre els municipis 
de la comarca en matèria de joventut.
També es gestionen les competències en matèria d’instal·la-
cions juvenils (albergs, cases de colònies, etc...) i d’activitats de 
lleure amb infants i joves menors de 18 anys.
 

LOCALITZACIÓ I CONTACTE
 

Carretera N150, km.15, 08227, Terrassa

93 727 35 34

667 94 99 27

ccvoc.joventut@ccvoc.cat
 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h

mailto:ccvoc.joventut%40ccvoc.cat?subject=
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LES OFICINES JOVES DE 
SABADELL I DE TERRASSA
 
L’Oficina Jove de Sabadell i l’Oficina Jove de Terrassa formen 
part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil  (XNEJ) i són 
les dues oficines de referència per als municipis de la comarca 
del Vallès Occidental.
 

LOCALITZACIÓ I CONTACTE OJ SABADELL
 

C. de Blasco de Garay, 19, 08202, Sabadell

93 745 33 01

689 32 19 45

oficinajove@ajsabadell.cat
 
Horari:
- De dilluns a dijous de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
- Divendres de 9 a 15 h
En períodes d’horari intensiu, de 9 a 14 h de dilluns a divendres
 

 

LOCALITZACIÓ I CONTACTE OJ TERRASSA
 

Avinguda Jacquard, 1, 08222, Terrassa

93 784 83 90

699 07 62 98

casa.baumann@terrassa.cat
 
Horari:
- De dilluns a divendres de 9 a 14 h
- De dilluns a dimecres de 16 a 19 h

https://www.oficinajove.cat/ca/noticies/que-es-l-oficina-jove
https://goo.gl/maps/bxVFBuDSDLJ2
mailto:oficinajove%40ajsabadell.cat?subject=
https://goo.gl/maps/bxVFBuDSDLJ2
mailto:casa.baumann%40terrassa.cat?subject=
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  COM ES POT SOL·LICITAR ASSESSORAMENT? 

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa
https://labaumann.cat/assessoria-de-mobilitat-internacional/

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell
https://docs.google.com/forms/d/1_wvh6VpZ4asfH4mc76qbhEof4TVniVLvmZb-ZgaHWKI/edit

casa.baumann@terrassa.cat   I   oficinajove@ajsabadell.cat

93 784 83 90 (OJ Terrassa)   I   93 745 33 01 (OJ Sabadell)

699 07 62 98 (OJ Terrassa)   I   689 32 19 45 (OJ Sabadell)

@labaumann_jove   I   @sbdjove

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa (av. de Jacquard, 1, 08222 Terrassa)

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell (c. de Blasco de Garay, 19, 08202 ,Sabadell)

Persones joves de 16 a 
29 anys (en el cas de l’OJ 
Terrassa, joves fins a 35 
anys)

Famílies de la comarca 

Agents, entitats i 
professionals que treballen 
amb joves

Centres d’educació 
secundària 

Entitats i col·lectius juvenils

Xarxa XNEJ Vallès 
Occidental

Terrassa
- Format virtual
- Format presencial a La 
Baumann 
(av. de Jacquard, 1, 08222, 
Terrassa) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h 
· De dilluns a dimecres, 
de 16 a 19 h

Sabadell
- Format virtual
- Format presencial a 
l’Oficina Jove 
(c. de Blasco de Garay, 19, 
08202 Sabadell) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a dijous, 
de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
· Divendres, de 9 a 15 h

ASSESSORIA EN 
MOBILITAT INTERNACIONAL
Atenció individualitzada d’acord amb les demandes de la 
població juvenil sobre estudis, treball, realització de pràctiques 
i voluntariat a l’estranger, així com beques i ajuts vinculats i el 
programa Erasmus+.

QUI EN POT FER ÚS? COM ES FA AQUEST ASSESSORAMENT?

https://labaumann.cat/assessoria-de-mobilitat-internacional/
https://docs.google.com/forms/d/1_wvh6VpZ4asfH4mc76qbhEof4TVniVLvmZb-ZgaHWKI/edit
mailto:casa.baumann%40terrassa.cat?subject=
mailto:oficinajove%40ajsabadell.cat?subject=
https://goo.gl/maps/bxVFBuDSDLJ2
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  COM ES POT SOL·LICITAR ASSESSORAMENT? 

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa
https://labaumann.cat/assessoria-de-formacio/

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell
https://docs.google.com/forms/d/17a0lT83ara8Ktz3qEiuRZtLVIV4IhdgzhMAD2L9sSEg/edit

casa.baumann@terrassa.cat   I   oficinajove@ajsabadell.cat

93 784 83 90 (OJ Terrassa)   I   93 745 33 01 (OJ Sabadell)

699 07 62 98 (OJ Terrassa)   I   689 32 19 45 (OJ Sabadell)

@labaumann_jove   I   @sbdjove

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa (av. de Jacquard, 1, 08222 Terrassa)

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell (c. de Blasco de Garay, 19, 08202 ,Sabadell)

Persones joves de 12 a 
29 anys (en el cas de l’OJ 
Terrassa, joves fins a 35 
anys)

Famílies de la comarca 

Agents, entitats i 
professionals que treballen 
amb joves

Centres d’educació 
secundària 

Entitats i col·lectius juvenils

Xarxa XNEJ Vallès 
Occidental

Terrassa
- Format virtual
- Format presencial a La 
Baumann 
(av. de Jacquard, 1, 08222, 
Terrassa) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h 
· De dilluns a dimecres, 
de 16 a 19 h

Sabadell
- Format virtual
- Format presencial a 
l’Oficina Jove 
(c. de Blasco de Garay, 19, 
08202 Sabadell) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a dijous, 
de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
· Divendres, de 9 a 15 h

ASSESSORIA EN 
EDUCACIÓ

QUI EN POT FER ÚS? COM ES FA AQUEST ASSESSORAMENT?

Atenció individualitzada sobre els àmbits de la formació i 
l’ensenyament: formació acadèmica i ocupacional, plans 
d’estudi, opcions de batxillerat, cicles formatius de grau 
mitjà i superior, estudis universitaris, proves d’accés, beques, 
titulacions, homologacions, sortides professionals, programes 
de formació i inserció, etc.

https://labaumann.cat/assessoria-de-formacio/
https://docs.google.com/forms/d/17a0lT83ara8Ktz3qEiuRZtLVIV4IhdgzhMAD2L9sSEg/edit
mailto:casa.baumann%40terrassa.cat?subject=
mailto:oficinajove%40ajsabadell.cat?subject=
https://goo.gl/maps/bxVFBuDSDLJ2
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  COM ES POT SOL·LICITAR ASSESSORAMENT? 

oficinajove@ajsabadell.cat

T93 745 33 01

689 32 19 45

@sbdjove

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell (c. Blasco de Garay, 19, 08202 Sabadell)

Persones joves de 12 a 29 
anys

Famílies de la comarca 

Agents, entitats i 
professionals que treballen 
amb joves

Xarxa XNEJ i municipis de 
la comarca

Sabadell
- Format virtual
- Format presencial a 
l’Oficina Jove 
(c. de Blasco de Garay, 19, 
08202 Sabadell) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a dijous, 
de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
· Divendres, de 9 a 15 h

ASSESSORIA EN DROGUES I 
ADDICCIÓ A PANTALLES
Atenció individualitzada o grupal d’acord amb les demandes de 
la població juvenil sobre informació, orientació i assessorament 
sobre el consum i efectes de les drogues, així com de l’abús de 
pantalles, tant a joves com a famílies o altres referents adults.

QUI EN POT FER ÚS? COM ES FA AQUEST ASSESSORAMENT?

mailto:oficinajove%40ajsabadell.cat?subject=
https://goo.gl/maps/bxVFBuDSDLJ2
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SUPORT EMOCIONAL 
Espai d’atenció i assessorament individualitzat, a càrrec d’una 
professional especialitzada en salut mental en adolescents i 
joves. Es tracta d’un servei adreçat a persones joves, les seves 
famílies i altres referents adults, per acompanyar-los en la 
gestió de temes que els generen un patiment emocional 
i requereixin d’un suport emocional. És un servei gratuït, 
confidencial i de durada concreta en el temps, número limitat 
de sessions. No es tracta d’un recurs terapèutic, és un espai 
preventiu. 
A part de l’atenció individual, també s’ofereixen tallers i activitats 
grupals adreçats a joves i famílies sobre identificació i gestió 
del malestar i de les emocions, eines sobre acompanyament 
emocional, etc.

  COM ES POT SOL·LICITAR ASSESSORAMENT? 

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa
https://labaumann.cat/assessoria-de-suport-emocional/

casa.baumann@terrassa.cat   I   oficinajove@ajsabadell.cat

93 784 83 90 (OJ Terrassa)   I   93 745 33 01 (OJ Sabadell)

699 07 62 98 (OJ Terrassa)   I   689 32 19 45 (OJ Sabadell)

@labaumann_jove   I   @sbdjove

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa (av. de Jacquard, 1, 08222 Terrassa)

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell (c. de Blasco de Garay, 19, 08202 ,Sabadell)

Persones joves de 12 a 
29 anys (en el cas de l’OJ 
Terrassa, joves fins a 35 
anys)

Famílies de la comarca 

Agents, entitats i 
professionals que treballen 
amb joves (derivacions)

Centres d’educació 
secundària (derivacions)

Entitats i col·lectius juvenils 
(derivacions)

Xarxa XNEJ Vallès 
Occidental (derivacions)

Terrassa
- Format virtual
- Format presencial a La 
Baumann 
(av. de Jacquard, 1, 08222, 
Terrassa) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h 
· De dilluns a dimecres, 
de 16 a 19 h

Sabadell
- Format virtual
- Format presencial a 
l’Oficina Jove 
(c. de Blasco de Garay, 19, 
08202 Sabadell) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a dijous, 
de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
· Divendres, de 9 a 15 h

QUI EN POT FER ÚS? COM ES FA AQUEST ASSESSORAMENT?

http://
mailto:casa.baumann%40terrassa.cat?subject=
mailto:oficinajove%40ajsabadell.cat?subject=
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Consell Comarcal del Vallès Occidental
Es compta amb dues persones tècniques Referents d’Ocupació 
Juvenil itinerants en 9 municipis de la comarca, que han subscrit 
un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental i l’Ajuntament, per participar en el desenvolupament 
del Programa Referent d’Ocupació Juvenil, convocatòria 2021, 
que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
L’horari es concreta un cop sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic: divendres de 9 a 15 h.

  COM ES POT SOL·LICITAR ASSESSORAMENT? 

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa: https://labaumann.cat/assessoria-de-treball/

casa.baumann@terrassa.cat I oficinajove@ajsabadell.cat I matinral@ccvoc.cat I venturapn@ccvoc.cat

93 784 83 90 (OJ Terrassa)   I   93 745 33 01 (OJ Sabadell)   I   93 727 35 34 (CCVO)

699 07 62 98 (OJ Terrassa)   I   689 32 19 45 (OJ Sabadell)   I   627 88 46 97 o 627 88 62 31 (CCVO)

@labaumann_jove   I   @sbdjove

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa (av. de Jacquard, 1, 08222 Terrassa)

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell (c. de Blasco de Garay, 19, 08202 ,Sabadell)

Persones joves d’entre 16 
i 29 anys, de les quals es 
prioritzen les de menys 
edat amb dificultats 
especials per motius 
personals o socials

Persones joves amb més 
necessitat d’assessorament 
i acompanyament en 
el procés de transició 
del sistema educatiu 
al sistema laboral o 
ocupacional

Agents, entitats i 
professionals que treballen 
amb joves

Centres d’educació 
secundària

Entitats i col·lectius juvenils

Xarxa XNEJ Vallès 
Occidental

ASSESSORIA EN 
OCUPACIÓ
Assessoria individualitzada per avaluar i dissenyar el projecte 
formatiu i professional de cada persona en funció dels seus 
interessos i capacitats.

QUI EN POT FER ÚS? COM ES FA AQUEST ASSESSORAMENT?

Terrassa
- Format virtual
- Format presencial a La 
Baumann 
(av. de Jacquard, 1, 08222, 
Terrassa) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h 
· De dilluns a dimecres, 
de 16 a 19 h

Sabadell
- Format virtual
- Format presencial a l’Oficina 
Jove 
(c. de Blasco de Garay, 19, 
08202 Sabadell) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a dijous, 
de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
· Divendres, de 9 a 15 h

https://labaumann.cat/assessoria-de-treball/
mailto:casa.baumann%40terrassa.cat?subject=
mailto:?subject=
http://
http://
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  COM ES POT SOL·LICITAR ASSESSORAMENT? 

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa: https://labaumann.cat/assessoria-de-treball/

casa.baumann@terrassa.cat I oficinajove@ajsabadell.cat I matinral@ccvoc.cat I venturapn@ccvoc.cat

93 784 83 90 (OJ Terrassa)   I   93 745 33 01 (OJ Sabadell)   I   93 727 35 34 (CCVO)

699 07 62 98 (OJ Terrassa)   I   689 32 19 45 (OJ Sabadell)   I   627 88 46 97 o 627 88 62 31 (CCVO)

@labaumann_jove   I   @sbdjove

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa (av. de Jacquard, 1, 08222 Terrassa)

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell (c. de Blasco de Garay, 19, 08202 ,Sabadell)

ASSESSORIA 
PUNT LILA
Atenció individualitzada d’acord amb les demandes de la 
població juvenil sobre informació, orientació i assessorament 
entorn de les desigualtats de gènere i les violències 
masclistes. 

SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL
A més de l’assessoria Punt Lila de l’OJ de Sabadell, el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
disposa dels serveis següents:

Material de préstec: cessió en préstec de les carpes Punt Lila per a ajuntaments.
Suport a l’organització d’activitats de lleure, culturals o festives lliures de violències masclistes: 
el recurs compta amb l’assessorament i la dinamització de la Comissió per unes Festes Lliures 
de Violències Masclistes. Aquest seguiment el du a terme una tècnica de dinamització de 
projectes d’igualtat del Consell Comarcal, que també pot participar en la dinamització del 
mateix Punt Lila.
Dinamització de projectes urbans amb perspectiva feminista: accions a l’espai públic que 
incorporen la perspectiva feminista com ara processos participatius per a l’elaboració de 
mapes locals (rutes feministes i amb mirada inclusiva, usos dels espais i zones segures) i 
també accions de caràcter educatiu com camins segurs a l’escola i patis inclusius.

COM ES PODEN SOL·LICITAR AQUESTS SERVEIS? 
https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/politiques-digualtat/espai-public/

ccvoc.piula@ccvoc.cat.
@xarxajovevalles 

COM ES POT SOL·LICITAR 
ASSESSORAMENT? 

oficinajove@ajsabadell.cat

93 745 33 01

689 32 19 45

@sbdjove

Oficina Jove del Vallès 
Occidental Sabadell 
(c. de Blasco de Garay, 19, 
08202, Sabadell)

Persones joves de 12 a 29 
anys)

Famílies de la comarca 

Agents, entitats i 
professionals que 
treballen amb joves

Xarxa XNEJ Vallès 
Occidental i municipis de 
la comarca

QUI EN POT FER ÚS? COM ES FA AQUEST 
ASSESSORAMENT?

Sabadell
- Format virtual
- Format presencial a l’Oficina 
Jove (c. de Blasco de Garay, 
19, 08202 Sabadell) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a dijous, 
de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
· Divendres, de 9 a 15 h

https://labaumann.cat/assessoria-de-treball/
mailto:casa.baumann%40terrassa.cat?subject=
mailto:?subject=
http://
http://
https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/politiques-digualtat/espai-public/
mailto:%20ccvoc.piula%40ccvoc.cat?subject=
mailto:oficinajove@ajsabadell.cat
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Suport i acompanyament a les entitats juvenils, de nova 
creació o ja existents, i als grups de joves que ho sol·licitin, en 
consultes relacionades amb la creació d’entitats, sol·licitud 
i gestió de tràmits, així com en facilitar la comunicació amb 
l’Administració. 

ASSESSORIA EN 
ASSOCIACIONISME

  COM ES POT SOL·LICITAR ASSESSORAMENT? 

oficinajove@ajsabadell.cat

T93 745 33 01

689 32 19 45

@sbdjove

Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell (c. Blasco de Garay, 19, 08202 Sabadell)

Persones joves de 12 a 35 
anys

Agents, entitats i 
professionals que treballen 
amb joves

Entitats i col·lectius juvenils

Xarxa XNEJ i municipis de 
la comarca

Terrassa
- Format virtual
- Format presencial a La 
Baumann 
(av. de Jacquard, 1, 08222, 
Terrassa) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h 
· De dilluns a dimecres, 
de 16 a 19 h 

Sabadell
- Format virtual
- Format presencial a 
l’Oficina Jove 
(c. de Blasco de Garay, 19, 
08202 Sabadell) 
L’horari es concreta un cop 
sol·licitada la cita prèvia.
Horari d’atenció al públic:

· De dilluns a dijous, 
de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
· Divendres, de 9 a 15 h

QUI EN POT FER ÚS? COM ES FA AQUEST ASSESSORAMENT?

mailto:oficinajove%40ajsabadell.cat?subject=
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Recollim informació d’interès juvenil (cartells, fulls de mà, 
díptics) perquè ho pugueu passar a buscar i oferir-ho als 
vostres serveis. 

PUNT DE RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ D’INTERÈS 
JUVENIL 

A la web de La Baumann es pot consultar tot tipus d’informació sobre recursos i publicacions 
respecte diferents àmbits d’interès per a la gent jove. 
També estem presents a les xarxes IG, TW i Youtube. 

labaumann.cat

@labaumann_jove

labaumann_jove

Ajuntament de Terrassa - Llista de reproducció Joventut: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Eg6MgEy3etmhs05zwRSUXs1HywFQMKu

COM ES POT SOL·LICITAR? 

Enviant un correu elèctronic que especifiqui el material que vols que et guardem, a:

oficinajove@ajsabadell.cat (OJ Sabadell)

http://labaumann.cat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Eg6MgEy3etmhs05zwRSUXs1HywFQMKu
mailto:oficinajove%40ajsabadell.cat?subject=
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DIFUSIÓ D’ACTIVITATS 
Difonem les vostres activitats a través de: 

www.xarxajovevalles.ccvoc.cat

@xarxajovevalles

Correu electrònic a tots els serveis, 
punts i oficines joves de la comarca

COM ES POT SOL·LICITAR? 

Al Consell Comarcal del Vallès Occidental, enviant un correu a 
ccvoc.joventut@ccvoc.cat 
amb els arxius que vols que difonguem. 

http://www.xarxajovalles.ccvoc.cat/
mailto:ccvoc.joventut%40ccvoc.cat?subject=
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SUPORT PER RESOLDRE 
CONSULTES
Us oferim suport per resoldre les consultes que rebeu al vostre 
Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil (SIOAJ).

COM ES POT SOL·LICITAR? 

Terrassa

Horari d’atenció al públic:
- De dilluns a divendres de 9 a 14 h 
- De dilluns a dimecres de 16 a 19 h
 

https://labaumann.cat/

casa.baumann@terrassa.cat

93 784 83 90

699 07 62 98

@labaumann_jove

Sabadell

Horari d’atenció al públic:
- De dilluns a dijous de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
- Divendres de 9 a 15 h.

https://web.sabadell.cat/oficina-jove 

oficinajove@ajsabadell.cat

93 745 33 01

689 32 19 45

@sbdjove

https://labaumann.cat/
mailto:casa.baumann%40terrassa.cat?subject=
https://web.sabadell.cat/oficina-jove
mailto:oficinajove%40ajsabadell.cat?subject=
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FORMACIONS ESPECÍFIQUES 
PER A PERSONAL TÈCNIC DE 
JOVENTUT, DINAMITZACIÓ 
JUVENIL I PROFESSIONALS 
QUE TREBALLEN AMB JOVES 
És important que els professionals que treballen en el punt 
i oficines joves disposin d’uns espais de formació contínua 
en funció de les necessitats que es detectin o de les seves 
demandes. 

COM ES POT PROPOSAR UNA FORMACIÓ?

- Enviant un correu electrònic a 

ccvoc.joventut@ccvoc.cat

- A les trobades tècniques en informació juvenil de la comarca.

mailto:ccvoc.joventut%40ccvoc.cat?subject=




CATÀLEG DE SERVEIS I RECURSOS 
DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

I LES OFICINES JOVES DE SABADELL I TERRASSA


