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ÍNDEX

L’acció de la Fundació Roser de Maig es realitza durant tots els mesos de l’any a través de diferents activitats i 
programes. Cadascuna d’aquestes activitats genera el seu propi projecte i memòria, on es recull l’acció específica. 
Al finalitzar el 2020, l’equip de l’entitat ha elaborat aquesta memòria de tota la Fundació Roser de Maig amb la 
finalitat de poder fer una esmena dels principals projectes i activitats que han consituit aquest quart any de la 
Fundació des de la seva constitució.
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MISSIÓ, VALORS I RAÓ1

RA
Ó

La nostra raó de ser s’entén en tant que hi ha una existèn-
cia de necessitat social que pretenem atenuar. No entenem 
la nostra existència d’una altra manera que no sigui des del 
servei a la comunitat, a les persones, amb independència 
de la seva nacionalitat o veïnat civil.

Volem ser un agent que, des d’una actitud cristiana, generi 
valor social i humà. 

M
IS

SI
Ó

La Fundació́ Roser de Maig és una ENL d’acció́ social, edu-
cativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers 
l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, les quals es 
duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aque-
lles persones que més ho necessiten. La promoció d’espais 
per al desenvolupament d’activitats socioeducatives, així 
com un espai musical, són claus en la nostra raó de ser, 
procurant arribar al màxim de participants possibles. 

Oferim projectes de suport amb altres entitats de la ciutat. 
Comptem amb altres projectes en el territori català, així 
com a nivell internacional.

VA
LO

RS

EDUCACIÓ COHERÈNCIA SERVEI FE

Siguem el canvi que
volem veure en el món

L’eix que construeix les 
iniciatives i activitats

Compromís en la societat 
i per a la societat

Valors i actituds 
d’humanisme cristià
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ORÍGENS2

Els orígens de la Fundació es remunten a l’any 1994 quan va néixer l’Esplai del Roser fruit de les demandes del 
veïnat de Serraparera. Des de llavors, es realitzen activitats els dissabtes amb infants i joves, que continuen en-
cara avui dia. A partir d’aquesta iniciativa i detectant la necessitat de construir espais de lleure, van sorgir d’altres 
com les colònies i els casals (d’estiu i de nadal), tot gaudint de la natura i de la convivència amb els companys/es. 
Uns anys més tard,  al 2013, va sorgir l’Aula d’Estudi que acabaria convertint-se Centre Diari, un espai quotidià 
d’acompanyament integral a infants i joves, i més tard, el grup de Coral del Roser, un espai de desenvolupament 
artístic i musical. 

El projecte va seguir creixent i es van crear noves iniciatives.
Per una banda Cooperació Internacional, un projecte molt 
ambiciós que proporciona espais per infants i joves d’Egip-
te. I per altre banda, Can Xammar, un espai de pernoctació 
on infants i joves poden gaudir del lleure. 

L’any 2017, amb totes aquestes activitats i cada vegada 
més participants es constitueix la Fundació Roser de Maig, 
que les engloba a totes i té cura de cadascuna d’elles ba-
sant-se en l’ideari de l’Esplai del Roser. Cada vegada més 
participants poden accedir a les nostres activitats i s’ha po-
gut ampliar el sistema d’ajuts i beques intern per garantir la 
igualtat d’oportunitats.

Aquest any hem seguit creixent tot i la crisis sanitària. Ens hem reinventat en tots els àmbits i no hem deixat 
escapar cap oportunitat. Tots els departaments d’intervenció de la Fundació han seguit endavant adaptant-se 
de la millor manera a les circumstàncies. S’ha construit un protocol de seguretat i higiene intern i s’han efectuat 
formacions específiques. Hem estat en tot moment al corrent de les noves normatives per poder adaptar-les 
ipso facto i de la millor manera. El lleure, un sector molt afectat per la pandèmia, ha demostrat molta valentia i 
resiliència en moments difícils.

2016

Neix el Centre d’Esplai del R oser: 
dissabtes, Casals i Colònies

Nova iniciativa: l ’A ula d’Estudi

Casals d’estiu amb més de 500 
participants i es creen les rutes d’estiu

Contrucció de l’Esglesia 
Mare de Déu del R oser

Conveni que permet la gestió de 
Can Xammar per l’entitat

Constitució de la 
Fundació R oser de Maig

Creació del Grup de 
Coral del R oser

P rimer viatge a Egipte. 
Comencem el projecte: 

Cooperació Internacional

20171994 2019

1989 2013 2016 2018

Naixement de l’esplai del Roser
Dissabtes | casals | colònies

Casals d’estiu amb més de 500 participants
Inici de les rutes d’estiu

Constitució de la Fundació 
Roser de Maig

Primer viatge a Egipte
de Cooperació Internacional

Construcció de l’Església
Mare de Déu del Roser

Nova iniciativa: 
l’Aula d’Estudi

Sigantura del conveni de 
gestió d’ús de Can Xammar

Generació del nou grup de 
coral del Roser
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PRESENTACIÓ DELS DEPARTAMENTS3

La Fundació està formada per cinc seccions diferenciades. A partir de diverses realitats que ens anaven apa-
reixent, es van anar constituint i agafant forma, generant així l’acció permanent de la Fundació. 

Fundació Roser 
de Maig

És un espai de lleure educatiu que 
es realitza tots els dissabtes del curs 
escolar. Es treballen diferents valors 
mitjançant activitats i excursions. 
Aquest any la crisis sanitària no ha 
pogut frenar l’esplai i ens hem rein-
ventat fent esplai de manera virtual, 
sota el hashtag #esplaiacasa. Hem 
lluitat per seguir fent lleure en tot 
moment!

Molt més que una casa de colònies, 
Can Xammar esdevé un projecte 
d’acompanyament educatiu a enti-
tats, associacions, clubs esportius, es-
coles i un llarg etcètera. Tots aquests 
esdeveniments es gestionen gràcies 
als dos equips que s’organitzen en el 
si d’aquest departament: El servei de 
colònies i els camps esportius. És un espai cultural on joves i infants poden desenvo-

lupar les seves capacitats artístiques gràcies a la mú-
sica. Es treballa el sentiment de grup i es té la llibertat 
de descobrir moltes de les branques musicals: cant, 
tocar un instrument i molt més!

És un espai socioeducatiu d’acom-
panyament escolar i integral destinat 
a infants i joves que es troben en risc 
d’exclusió social. 
Durant els mesos de confinament 
hem estat oferint sessions de 
repàs i jocs en format en línia. 

Un nou projecte a Egipte es va em-
prendre aquest 2020 amb la voluntat 
de construir una fundació atenta a les 
necessitats globals. Treballem junta-
ment amb IC Architects proporcionant 
espais per a infants i joves que viuen 
en situacions vulnerables.

CENTRE 
DIARI

COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

GRUPS DE 
CORAL

CAN
XAMMAR

CENTRE
D’ESPLAI
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EQUIP4

L’activitat i acció que es duu a terme des de la Fundació Roser de Maig és possible gràcies a la implicació i com-
promís de moltes persones que, organitzades en diferents grups, col·laboren en l’elaboració d’un projecte comú.

Josep Àngel Saiz
President

Rosario Álvarez 
Vicepresidenta

Erik Ortega 
Secretari

Xavier Couso
Tresorer

Marc Aceituno 
Vocal

Mireia Seguranyes 
Vocal

Montserrat Cubias
Vocal

Josep Mª Sanahuja
Vocal

Júlia Ojeda
Secretària Tècnica

PATRONAT
Equip que regeix la Fundació per vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts.

EQUIP TÈCNIC
Juntament amb la comissió executiva del patronat, és l’òrgan encarregat de la direcció i gestió diària de l’entitat.

Laia Rodríguez 
Intervenció i projectes

Ona Almenara 
Intervenció i projectes

Aquest equip ha pogut crèixer gràcies al programa de Joves 
en pràctiques promogut pel servei públic d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu.

Rebeca López
Administració
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EQUIP

CENTRE D’ESPLAI DEL ROSER
L’equip de monitors/es

CENTRE DIARI DEL ROSER
Equip educatiu del centre

Iris Ortega
Hobbits

Laia Rodríguez
Hobbits

Mar Juan
Nans

María Fernández
Elfs

Nicolás Ratia
Hobbits

Queralt Moratona
Nans

Oriol Ortega
Elfs

Mireia Palomo
Nans

Alba Grau
Secundària

David Carné
Secundària

Leonel Zevallos
Primària

Marco Gil
Primària

Mariona Ardèvol
Primària

Ona Almenara
Secundària

Nicolás Ratia
Secundària

Roger Palacios
Primària

Marta Delgado
Primària

Queralt Moratona
Secundària

Erik Ortega
Direcció

Laia Rodríguez
Primària

Rosario Álvarez
Direcció

Sebastián Zevallos
Hobbits

Silvia Montes
Administració

La Fundació Roser de Maig està formada per una gran quantitat de persones que en el si del seu voluntariat 
organitzen o col·laboren amb alguna de les realitats de l'entitat, ja sigui des de l'equip de monitors/es del centre 
d'esplai, o els educadors i educadores del centre diari, dirigents dels grups de coral o membres de cadascuna de 
les accions que es realitzen en l'entitat.

És per totes aquestes persones que l'engranatge de la Fundació es manté en constant moviment. Els equips de 
cadascun dels àmbits són molt vius i dinàmics i, com majoritàriament aquests equips són estables durant tot un 
curs escolar, queden reflexats en aquest document els que en formen part a data 31 de desembre del 2020.

Júlia Ojeda
Coordinadora
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Lorena Flores
Servei de colònies

CAN XAMMAR

COOPERACIÓ

Iris Ortega
Servei de colònies

Laia Rodríguez
Servei de colònies

Erik Ortega
Coordinador

David Cuenca
Servei de colònies

David Carné
Camps esportius

Jesús Gil
Camps esportius

Marco Gil
Camps esportius

Míriam Jiménez
Camps esportius

Nicolás Ratia
Camps esportius

Raquel Flores
Camps esportius

Raúl Puertas
Camps esportius

Irene Curado
Local

Helena Calatayud
Internacional

Inés Brotons
Internacional

David Cuenca
Local

Erik Ortega
Internacional

Silvia Martínez
Internacional

Ona Almenara
Local

Iris Ortega
Local

Júlia Ojeda
Internacional

Rosario Álvarez
Internacional

Atef Keryakes
Internacional

GRUP DE CORAL DEL ROSER

Farners Fuentes
Col·laboradora

Lorena Flores
Col·laboradora

María Fernández
Col·laboradora

Míriam Pérez
Col·laboradora

Pau Revaliente
Col·laborador

Silvia Montes
Col·laboradora

Jose Mª Crisol
Col·laborador

Montserrat Cubias
Direcció
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ACTIVITATS | ACCIONS DE CURS5

Al llarg de l’any es duen a terme diverses activitats de forma permanent dins de l’entitat. Aquest any hem inte-
grat dues noves realitats: la gestió de Can Xammar i el projecte de Cooperació Internacional, que s’incorporen a 
l’acció permanent dels altres tres departaments.

CURS D’ESPLAI

Participants: 49
Jornades: 30
Equip: 11

CENTRE DIARI

Participants: 15
Jornades: 176
Equip: 13

GRUP DE CORAL

Participants: 11
Jornades: 18
Equip: 8

CAN XAMMAR

Reserves: 22
Equip: 12

COOPERACIÓ

Beneficiaris: 150
Equip: 12
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GRANS ACTIVITATS DE LLEURE6

Durant les èpoques vacacionals, el Centre d’Esplai del Roser, amb l’ajut de totes les realitats fundacionals, orga-
nitza grans activitats obertes a tota la ciutadania.

Direcció: Erik Ortega
Coordinació: Cristina Rodríguez, Júlia Ojeda, Raquel Flores
Monitoratge: Ainhoa Fernández, Andrea Moriana, Andrea López, Andrea Ruiz, Ariadna Casanova, Arnau Giró, Jaume Roma, Jonay López, Laia 
Rodríguez, Laia Vallejo, Laia Oliete, Laura Lavado, Laura Molina, Lídia Navarro, Lorena Flores, Mar Juan, Marc Izquierdo, Marçal Montoya, María 
Fernández, Marina Martín, Miquel Cuesta, Mireia Palomo, Míriam Pérez, Míriam Jímenez, Mònica Ramírez, Oriol Ortega, Oriol Visa, Pau Giró, 
Paula García, Queralt Moratona, Raúl Puertas, Roger Subirachs, Sonia Moíses, Xènia Valero.

CASAL D’ESTIU
222

Participants

Coordinació: Laia Rodríguez
Monitoratge: Alba Grau, Ona Almenara, Julia Ojeda, Marco Gil, Nicolás Ratia

CASAL DE NADAL
27

Participants

Coordinació: Iris Ortega
Monitoratge: Laia Rodríguez, Laia Oliete, María Fernández, Oriol Ortega, Xènia Valero

COLÒNIES D’ESTIU
30

Participants

Coordinació: Erik Ortega
Monitoratge: Iris Ortega, María Fernández, Queralt Moratona.
Intendència: Míriam Pérez, Silvia Boguña

RUTES D’ESTIU
35

Participants
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PROJECTES DESTACATS7

A més a més de l’acció permanent que es duu a terme des de l’entitat, en el transcurs de l’any es realitzen dife-
rents projectes i activitats que cal fer menció per l’impacte que han produit.

CAVALCADA DE REIS
Un any més, la carrossa del Roser ha triomfat! 
El dia 5 de gener vam tornar a lluir la carrossa, aquest cop amb una temàtica 
que feia tremolar de fred: la pista de patinatge! Vam gaudir molt de la nit més 
màgica de l’any.

#ESPLAIACASA
La Fundació es queda a casa durant el confinament però sempre buscant ini-
ciatives per seguir endevant amb el lleure. És per això que l’Esplai del Roser va 
decidir enviar reptes als seus infants i joves perquè poguessin fer-los des de 
casa amb tota la família. Ara més que mai hem seguir amb l’esperit de l’esplai!

ACTIVITATS ESTRELLA MENSUALS: CENTRE DIARI
Mes a mes al centre diari s’ha fet una activitat amb la finalitat de commemo-
rar alguna data destacada d’aquell mes. El dia 20 de novembre, els infants i 
joves van celebrar el Dia Universal dels Drets dels Infants tot fent reflexions i 
dinàmiques.

ACTIVITATS D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
En el moment de dissenyar les activitats sempre es té en compte apropar-les 
econòmicament a totes les famílies. Oferim un sistema d’ajuts i beques les 
quals una part són financiades a través de campanyes econòmiques com la 
castanyada que es va efectuar el divendres 30 d’octubre.

SERVEI D’ACTIVITATS EDUCATIVES PER A JOVES
Aquest any, des de l’equip de la Fundació s’han emprès projectes educatius    
amb escoles. Un bon exemple va ser quan  l’Escola Mare de Déu de Montse-
rrat ens va sol·licitar la realització d’una activitat formativa sobre gestions de 
conflictes a les seves instal·lacions.

VISITA DE CAMP A EGIPTE
Amb la finalitat de seguir amb el projecte de Cooperació Internacional, des de 
la Fundació Roser de Maig ja és el segon cop que realitzem un viatge durant el 
mes de desembre a Egipte per conèixer els espais i les diferents realitats que 
hi conviuen. Vam trepitjar per primer cop la regió d’Abo Korkass!
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COMUNICACIÓ8

A fi de promoure l’acció i els recursos que es generen en el marc de la Fundació i els seus departaments, 
comptem amb una sèrie de mitjans per a poder difondre les accions i activitats que es realitzen.

WEB

XARXES 
SOCIALS

FUNDACIÓ ROSER DE MAIG
www.elroser.org

CENTRE D’ESPLAI DEL ROSER
esplai.elroser.org

CAN XAMMAR
canxammar.elroser.org

Conscients que les xarxes socials tenen un gran impacte en les societats d’avui dia, 
hi som presents. Donem a conèixer les nostres activitats i fomentem una xarxa amb 
altres entitats socioeducatives. Han pres un paper clau durant tot el confinament!

@esplaidelroser
805 Seguidors/es

2605  Tweets

@FundacioRM
161 Seguidors/es

311 Tweets

@CanXammar
52 Seguidors/es

42 Tweets

@esplaidelroser
1.088 Seguidors/es

279 Publicacions

@centrediari
306 Seguidors/es
50 Publicacions

@esplaidelroser
191 Subscriptors/es

46 Vídeos
50403 Visites

@FundacioRM
16 Subscriptors/es

5 Vídeos
1022 Visites
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COMUNICACIÓ8

Bimensualment la Fundació Roser de Maig llença 
una nova edició del butlletí electrònic amb les darre-
res novetats i l’actualitat més recent de l’entitat. Ja 
en portem sis edicions!

S’hi pot subscriure des de la nostre pàgina web.  
Som més de 981 subscrits! 

E_Roser

Premsa
Durant aquest any hem col·laborat amb diferents canals de premsa que ens han 
brindat l’oportunitat de dona-nos a conèixer i formar part de diferents projectes 
molt engrescadors.

Descobreix 
la Cooperacioó 

a la ciutat

Presentem el 
Casal d’estiu 2020 

per TV3

Presentació per Youtube del 
Projecte IK que es desenvolu-
pa a Egipte per l’equip de 
Cooperació Intenacional. Es 
treballa per garantir una edu-
cació igualitària per a tots els 
infants.

TV3 arriba a Cerdanyola per 
mostrar al món la realitat dels 
casals d’estiu d’aquest any. 
Més de 200 infants i joves 
han participat en aquesta 
edició del casal d’estiu 2020. 

Per celebrar el dia dels drets 
humans i el dia de les per-
sones migrades (10 i 18 de 
desembre), vam participar en 
el vídeo organitzat per Creu 
Roja el qual seguidament van 
penjar a les xarxes socials.

Commemoració Dia 
Internacional dels 

Drets Humans
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ECONOMIA9

Des de la Fundació és primordial la transparència i rendició de comptes tant per a tots els membres de l’entitat 
com per als usuaris i usuàries d’aquesta. És per això que a la pàgina web disposem d’un portal de transparència 
on hi podràs trobar els estauts, les memòries, els plans d’actuació, els comptes anuals, tots els convenis i sub-
vencions i els balanços socials. 

PROGRAMA D’AJUTS I BEQUES
Des de la Fundació Roser de Maig posem a disposició de les famílies i in-
fants una campanya de beques per poder fer possible l’accés a  les activi-
tats que organitzem a l’entitat a través de l’esplai, el centre diari o la coral.

A partir de les sol·licituds rebudes, la Fundació vertebra aquestes necessi-
tats tramitades primerament per la mateixa i, en cas d’excés de demanda, 
es deriven a altres organitzacions com el Moviment de Centres d’Esplai 
Cristians Catalans, Càritas Parroquial de la Mare de Déu del Roser o Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de Cerdanyola.

ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
Cadascuna de les activitats que es realitza compta amb un pressupost dissenyat i elaborat per l’equip de direcció 
d’aquestes, el qual s’acompanya per l’equip tècnic de la Fundació amb la finalitat de concordar amb el pressupost 
anual de tota l’entitat. Aquest pressupost s’exposa i aprova amb tot l’equip que hi participa. 
El patronat s’encarrega d’aprovar el pressupost anual, vetllant per l’acompliment de la missió i finalitats tot asse-
gurant la seva sostenibilitat.

TANCAMENT ECONÒMIC 
Durant de les activitats es revisen les possibles desviacions dels pressupostos a fi d’assegurar un correcte tan-
cament econòmic de l’acció concreta. La suma dels tancaments, per mitjà d’un òrgan extern a l’entitat que ho 
comptabilitza, genera el tancament anual que és revisat pel patronat i exposat a tot l’equip de la Fundació.

Ingressos [2020]
Valors complets en la memòria de comptes.

Despeses [2020]
Valors complerts en la memòria de comptes.

Valoració
Destaquem més ingressos públics respecte l’any anterior. 
Agraïm a totes les entitats públiques que ho ha fet possibe.

Valoració
Augmenten les inversions directes als participants. Som par-
tidaris d’invertir el màxim en els nostres infants i joves.

Durant el 2020 s’han tramitat:            52 beques d’estiu  |   10 beques de curs

Ingressos privats
69%
Ingressos públics
29%
Patrocinadors i altres
2%

Despeses a participants
78% 
Manteniment
8%
Altres
14%
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RESULTATS10

A més a més de la pròpia activitat diària, la Fundació Roser de Maig compta amb un pla d’accions anual que es 
realitza amb la finalitat de millorar qualitativament cada departament tot fixant les línies de treball. El 2020 ha 
estat un any de nous reptes i molt diferent a tots els altres. Seguidament avaluarem les accions que s’han com-
plert i de quina manera.

FUNDACIÓ
AF2. Activació de la plana web amb totes les realitats de la l’entitat i en ple funcionament.
AF3. Millora de la comunicació interna i externa de la Fundació amb l’activació del butletí e_ Roser, cons-
trucció d’espais físics per a l’equip i l’utilització del Telegram com a eina comunicativa interna.
AF5. Consolidació d’un equip de gestió d’ajuts econòmic per millorar el programa d’ajuts i centralitzar-lo.

CENTRE D’ESPLAI
ACE1. Formalització del Projecte Educatiu de Centre de la Fundació basant-se en el de l’Esplai del Roser.
ACE3. Separació de les activitats de ruta i colònies per donar resposta més acurada a cada grup d’edat.

CENTRE DIARI
ACD3. Generació d’un codi de conducta i implementació de formacions per dirigents bimensuals. 
ACD4. Redacció d’un programa de treball per projectes, el qual és calendaritzat i funciona amb èxit.
ACD6. Seguiment dels infants i joves amb la seva escola o institut mantenint un contacte amb tutors/es.
.
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Degut a la pandèmia de la Covid-19, gran part de les accions proposades pel centre s’han posposat per a l’any 
2021. Continuarem fent crèixer l’entitat amb projectes i noves iniciatives que complementin l’acció permanent.

CAN XAMMAR
ACX1. Activació del pla director de la instal·lació per proposar obres d’adequació a la finca.
ACX2. Tràmit de la llicència d’obres a Can Xammar que preveuen dur-se a terme durant el 2021.
ACX3. Consolidació de la comissió permanent del servei de colònies.

CORAL
ACL1. Consolidació de l’activitat amb un seguiment del grup de guitarres.
ACL3. Revalorització de l’acció del grup de coral en els diferents espais difusius de la Fundació.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
ACI1. Acreditació de la Fundació en el Consell de Solidaritat i Cooperació de la ciutat.
ACI2. Realització d’una visita a Abo Korkass per a l’estudi de les necessitats locals.
ACI3. Implementació de projectes concrets per treballar conjuntament.
ACI3. Constitució d’una comissió de cooperació local per al treball de sensibiltizació.
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AGRAÏMENTS11

Finalitzem un any de grans reptes el qual la crisi sanitària ens ha 
fet crèixer i reinventar-nos. En temps difícils es mostra la cara 
més solidària de tothom i és per això que volíem donar-vos les 
més sinceres gràcies.

Gràcies a les famílies, a la confiança que dipositeu en tot l’equip, 
al treball tan important que heu fet amb els infants des de casa, 
a les propostes de millora i sobretot a compartir i apoderar-vos 
dels projectes d’una manera tan proactiva.

Gràcies als participants, infants, adolescents i joves que no 
heu perdut en cap moment l’esperit del lleure, sempre amb un 
somriure. Veure el vostre creixement any rere any ens omple de 
felicitat.

Gràcies als voluntaris i voluntàries, al seu esforç, sacrifici, com-
promís i responsabilitat enmig d’una situació tan delicada. Us 
agraïm la vostra responsabilitat i maduresa social.

Tot i els grans reptes que se’ns han plantejat, hem seguit creixent 
i obrint nous horitzons. Sempre tindrem l’any 2020 com un 
dels més desafiants però podrem dir amb orgull que vam saber 
afrontar-lo de forma resilient.

[Exclusivamente para uso académico] 

També voldríem agrair al treball en xarxa i cooperatiu que tenim amb diverses organitzacions, entitats, empreses 
i administracions públiques que fan possible la nostra acció.

Reunió online del Patronat

L’esplai del Roser a Can Xammar

Equip de monitors/es del casal d’estiu



19 / 19

MEMÒRIA 2020
FUNDACIÓ ROSER DE MAIG



20 / 19

MEMÒRIA 2020
FUNDACIÓ ROSER DE MAIG

www.elroser.orgwww.elroser.org
Telf: 682 081 181Telf: 682 081 181

secretaria@elroser.orgsecretaria@elroser.org


