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Important
El propòsit d'aquesta presentació és merament informatiu i no pretén prestar un servei d'assessorament financer.

Tampoc no s'ha d'entendre de cap manera com una oferta de venda, intercanvi, adquisició o invitació per adquirir

qualsevol classe de valors, productes o serveis financers de CaixaBank, S.A. (d'ara endavant, «CaixaBank») o de

qualsevol altra de les societats que s'hi esmenten. La informació continguda en aquesta presentació està subjecta a la

resta d'informació pública disponible i s'ha de tractar com a complement d'aquesta. Tota persona que en qualsevol

moment adquireixi un valor ho ha de fer únicament a partir del seu propi judici i/o bé per la idoneïtat del valor per al

seu propòsit, i això exclusivament sobre la base de la informació pública que contingui la documentació elaborada i

registrada per l'emissor en el context de l'oferta o l'emissió de valors concreta de què es tracti, després d'haver rebut

l'assessorament professional corresponent, si ho considera necessari o apropiat segons les circumstàncies, i no

basant-se en la informació que conté aquesta presentació.

CaixaBank adverteix que aquesta presentació pot incloure manifestacions sobre previsions i estimacions sobre negocis

i rendibilitats futures. En particular, la informació relativa al Grup CaixaBank relacionada amb resultats d'inversions i

participades ha estat elaborada fonamentalment partint d'estimacions efectuades per CaixaBank. Aquestes

estimacions representen les nostres expectatives amb relació a l'evolució del nostre negoci, per la qual cosa hi pot

haver diferents riscos, incerteses i altres factors rellevants que poden causar una evolució que difereixi substancialment

de les nostres expectatives. Aquests factors, entre d'altres, fan referència a la situació del mercat, qüestions d'ordre

macroeconòmic, directrius regulatòries i governamentals, moviments en els mercats borsaris nacionals i internacionals,

tipus de canvi i tipus d'interès, canvis en la posició financera dels nostres clients, deutors o contraparts, etc. Aquests

elements, juntament amb els factors de risc indicats en informes passats o futurs, podrien afectar adversament el

nostre negoci i les previsions contingudes en aquesta presentació. Altres variables desconegudes o imprevisibles, o en

què hi hagi incertesa sobre la seva evolució o els seus efectes potencials, poden fer que els resultats difereixin

materialment dels descrits en les previsions i estimacions.

Els estats financers passats i les taxes de creixement anteriors no s'han d'entendre com una garantia de l'evolució, els

resultats futurs o el comportament i el preu de l'acció (inclòs el benefici per acció). Cap contingut d'aquesta

presentació no ha de ser pres com una previsió de resultats o beneficis futurs. A més, cal tenir en compte que aquesta

presentació s'ha preparat a partir dels registres de comptabilitat mantinguts per CaixaBank i per la resta d'entitats

integrades en el Grup CaixaBank, i inclou certs ajustos i reclassificacions que tenen per objectiu homogeneïtzar els

principis i els criteris seguits per les societats integrades amb els de CaixaBank, com ara és el cas concret del Banco

Português de Investimento («BPI»), raó per la qual cosa les dades que conté aquesta presentació poden no coincidir

en alguns aspectes amb la informació financera publicada per aquesta entitat.

S'adverteix expressament que aquesta presentació conté dades proporcionades per tercers, ni CaixaBank ni cap dels

seus administradors, directors o empleats, garanteix ni dona fe, ja sigui explícitament o implícitament, que aquests

continguts siguin exactes, precisos, íntegres o complets ni està obligat a mantenir-los degudament actualitzats, ni

tampoc a corregir-los en cas de detectar-hi qualsevol carència, error o omissió. Així mateix, en la reproducció

d'aquests continguts per qualsevol mitjà, CaixaBank pot introduir-hi les modificacions que cregui convenients i pot

ometre parcialment o totalment qualsevol dels elements d'aquesta presentació, i, en cas de discrepància amb aquesta

versió, no assumeix cap responsabilitat. Allò que s'exposa en aquesta declaració ho han de tenir en compte totes

aquelles persones o entitats que puguin haver d'adoptar decisions o elaborar o difondre opinions relatives a valors

emesos per CaixaBank i, en particular, els analistes i inversors que treballin amb aquesta presentació. Tots ells estan

convidats a consultar la documentació i la informació pública comunicada o registrada per CaixaBank davant la

Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En particular, s'adverteix que aquest document conté informació

financera no auditada.

D'acord amb les Mesures Alternatives del Rendiment («MAR», també conegudes per les seves sigles en anglès com a

«APM», Alternative Performance Measures) definides en les Directrius sobre mesures alternatives del rendiment

publicades per l’European Securities and Markets Authority el 5 de juny de 2015 (ESMA/2015/1415) («les Directrius

ESMA»), en aquesta presentació s'utilitzen certes MAR que no han estat auditades amb l'objectiu que contribueixin a

una millor comprensió de l'evolució financera de la companyia. Aquestes mesures s'han de considerar com a

informació addicional i en cap cas no substitueixen la informació financera elaborada d'acord amb les Normes

internacionals d'informació financera (NIIF), també conegudes per les seves sigles en anglès com a IFRS (International

Financial Reporting Standards). Així mateix, tal com el Grup CaixaBank defineix i calcula aquestes mesures, pot diferir

d'altres mesures semblants calculades per altres companyies i, per tant, podrien no ser comparables. Es prega

consultar l'apartat Glossari de l'Informe d'Activitat i Resultats corresponent de CaixaBank per al detall de les MAR

utilitzades i la conciliació de certs indicadors. Cal assenyalar que, des de l'1 de gener del 2023, el Grup ha aplicat la

NIIF 17, «Contractes d'Assegurança», i la NIIF 9, «Instruments Financers», als actius i passius afectes al negoci

assegurador, i a partir d'aquí ha procedit a reexpressar el compte de resultats de l'exercici 2022 i el balanç de situació

a 31 de desembre de 2022 a efectes comparatius. El Grup considera també els requeriments de NIIF 9, una norma

comptable que ja s'estava aplicant al negoci bancari per al registre i mesurament dels seus actius i passius financers.

Aquesta presentació no ha estat objecte d'aprovació per part de la CNMV ni de cap altra autoritat en una altra

jurisdicció. El seu contingut està regulat per la legislació espanyola aplicable en el moment de la seva elaboració i no

està adreçat a cap persona física o jurídica ubicada en qualsevol altra jurisdicció. Per aquest motiu, no necessàriament

compleixen la regulació o els requisits legals que s'apliquen en altres jurisdiccions.

Sens perjudici dels requisits legals o de qualsevol limitació imposada per CaixaBank que pugui ser aplicable, es

prohibeix expressament qualsevol modalitat d'ús o d'explotació dels continguts d'aquesta presentació i també l'ús dels

signes, marques i logotips que conté. Aquesta prohibició s'estén a tota mena de reproducció, distribució, cessió a

tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà, amb finalitats comercials,

sense autorització prèvia i expressa de CaixaBank o altres propietaris respectius de la presentació. L'incompliment

d'aquesta restricció podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar en aquests casos.

Elaborat amb dades del Grup a tancament de 31 de març de 2023, llevat d'una altra indicació.

Des del punt de vista comptable, Bankia consolida a partir del 31 de març de 2021, incorporant els actius i els passius de Bankia a valor raonable en aquesta data. Els resultats de Bankia s'inclouen a partir del 2T21.  



Actualització 1T23

Balanç i resultats 1T23

Retribució a l'accionista

Mirant cap al futur



Actualització 1T23
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(1) Cartera de crèdit bruta menys saldos dubtosos.

(2) Inclou el sector públic i crèdit a particulars per a altres finalitats. 

(3) Dades a març de 2023. Font: Banc d'Espanya.

El creixement del crèdit a 

empreses compensa el 

major despalanquejament

del crèdit habitatge

Evolució de la cartera de crèdit sana a 

Espanya, en milions d’euros

Crèdits a 
empreses

Crèdit de 
consum

Compra 
habitatge

+1,2 % +0,4 % -1,4 %

Cartera sana (1) del Grup CaixaBank

de què:

Cartera sana(1) del Grup CaixaBank

Variació anualMilions d‘euros

351.215 Estable

Estabilitat en la cartera de crèdit
Evolució positiva en empreses i consum

Millora quota 

crèdit a empreses(3)

23,9 %
+14 pbs vs. DES-22

+1.798 +76 -1.884

DES-22 MAR-23

351.215351.225 Habitatge 

i altres(2)

Consum
Empreses

-10 MM€
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Cartera hipotecària - situació actual

(1) Assumint tipus forward actuals.

(2) Ràtio entre la quota hipotecària i els ingressos nets per a la cartera adquisició habitatge. Les dades CaixaBank corresponen als clients que tenen els seus ingressos domiciliats a l'entitat.

(3) Font: Banc d'Espanya. Taxa mitjana d'esforç hipotecari teòric, a partir de la hipoteca tipus (preu per metre quadrat de la superfície mitjana) entre la renda disponible de la llar mitjana. 

Cartera adquisició habitatge 
Desglossament per data de producció del Grup CaixaBank, sense BPI

després 2015

abans 2012

2012-2015

36 % 

57 %

7 %

% a tipus fix

77 %

5 %

8 %

31 %

% sobre el total per data de producció

122.698 MM€

En els últims anys, focus en hipoteques a tipus fix

▪ Des del 2016, >70 % de la producció 

▪ En 1T23, >90 % de la nova producció 

De la cartera a tipus variable

▪ 84 % ha repreciat ja amb tipus positius

▪ Pujada mitjana el 2023 de ~90 €/mes(1)

▪ Taxa mitjana esforç(3) al voltant del 25 %, se situaria per sota del 

30 %, amb euríbor al 4 %

» Ràtio de morositat del 2,4 % (vs. 2,5 % el desembre)

» CaixaBank disposa d'eines i instruments de suport per 

ajudar clients amb dificultats

Cartera CABK(2)

avui

Cartera CABK(2) 

assumint euríbor 

al 4 %

Sector(3)

~25% <30% 54%

MAR-23 MAR-23 2008

Taxa mitjana esforç, hipoteca a tipus variable

%
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Avenç dels recursos recolzat 

en les subscripcions netes i 

l'efecte mercat positiu

Evolució dels recursos de clients, en 

milions d‘euros

Assegurances d'estalvi 
i actius sota gestió(1)

Dipòsits(2) 

i altres

+3,7 % -1,2 %

Cartera sana (1) del Grup CaixaBank

de què:

Recursos de clients Grup CaixaBank

Variació anualMilions d'euros

614.608 +0,5 %

(1) Assegurances d'estalvi i actius sota gestió (inclou plans de pensions i fons d'inversió -inclou carteres gestionades i SICAV-).

(2) Inclou dipòsits (vista, termini i emprèstits retail), CTA i altres recursos gestionats.

(3) Dipòsits llars i empreses no financeres a març 2023. Font: Banc d'Espanya.

Augment dels recursos de clients - recolzat en l'evolució de

l'estalvi a llarg termini i l'impacte positiu dels mercats

+8.121 -4.813

DES-22 MAR-23

614.608611.300

+3.308

Dipòsits(2) i 

altres
Assegurances 

d'estalvi i actius 

sota gestió(1)

Millora quota en 

dipòsits(3)

24,9 % +20 pbs vs. DES-22



8

1,6% 2,4%

4,3%

mar-21 mar-23 mar-23

Un trimestre excel·lent en assegurances de protecció
- recolzat en l'oferta MyBox i en sinergies

FORT CREIXEMENT DE LA NOVA PRODUCCIÓ DE MyBOX

Nova producció de primes MyBox(2), MM€

64 67

55 51

74

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

+15,1 %

82
75

69 68

101

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

Vida-risc

No-vida(4)

ALTRES

LLAR

SALUT

DECESSOS

31 %

31 %

25 %

6 %

6 %

MyBox Vida

MyBox Jubilació

23,2 %

Noves primes 

d'assegurances 

de protecció(1) 

1T23

218 MM€
+15,3 % i.a.

+23,4 %

CAPTURANT POTENCIAL DE NEGOCI

% de clients amb el producte segons origen client(5)

(1) La nova producció de primes MyBox representa el 80 % del total de noves primes d'assegurances de protecció en 1T23 (vs. 77 % en 1T22). (2) La informació de productes d'assegurances amb primes úniques (de durada plurianual) es presenta en base anual

per facilitar la comparació interanual homogènia de totes les línies de productes. (3) A Espanya. Basat en dades d'ICEA. (4) Vendes a través de la xarxa comercial de CaixaBank. (5) Clients particulars a Espanya. (6) Inclou assegurances de salut i dental. (7) Exclou

clients compartits per l'antiga xarxa Bankia i CABK. (8) Clients de CABK el març 2021 (data fusió), incloent-hi els compartits amb l'antic Bankia.

AUTO

Clients de l'antiga xarxa BKIA(7)

Altres clients CABK(8)

0,8% 1,4%

6,5%

9,1%
11,0%

12,9%

Assegurances de la llar

Assegurances d'auto

Assegurances de salut(6)

Quota de mercat en 

assegurances de vida-risc(3)

1T23 acumulat 12 mesos: 

Desglossament per tipus de 

producte
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Bona evolució també a Portugal

Guanys continuats de quotes de mercat(1)

Crèdit Habitatge Fons 

inversió

11,5 %

+0,3 pp

13,9 %

+0,7 pp

11,5 %

+0,6 pp

Marca bancària de 

més confiança a 

Portugal per desè any 

consecutiu

Compromès amb els 
clients, la societat i el 
medi ambient 

▪ Solucions adaptades a les necessitats dels clients 

▪ Programa de voluntariat: 75 % de la plantilla

▪ Col·laboració amb la Fundació “la Caixa”

Millora de 

l'eficiència core(2)

Morositat(3)

en mínims 

46,8 %

-7,3 pp. vs. MAR-22

1,9 %

Estable durant l'any

(1) Font: Banc de Portugal. Dades a febrer de 2023 i variació vs. febrer de 2022.

(2) Segons reportat per BPI.

(3) Segment BPI.



Balanç i resultats 1T23
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(1) Dades de 2021 afectades per la incorporació de Bankia.

(2) Dades del Banc d'Espanya. Ràtio de mora dels crèdits a sector privat resident.

(3) En milions d'euros.

Morositat Liquiditat Solvència

14.305

11.195

8.794 8.601

13.634 13.361

10.690 10.447

6,0%

4,7%

3,6%
3,3%

3,6% 3,5%

2,7% 2,70%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

D-17 D-18 D-19 D-20 D-21 M-22 D-22 M-23

Ràtio de morositat

Saldo dubtós (3)

▪ Reducció dels saldos dubtosos 

(-243 MM€ l'any)

▪ Ràtio de cobertura en el 76 % 

(vs. 74 % el desembre 2022)  

▪ Es manté el bon comportament dels 

préstecs ICO

• Morositat del 4,4 %

• 39 % dels préstecs concedits ja s'han 

amortitzat i de la resta ,la majoria ha 

finalitzat carència

3,6 %

Sector Feb’23(2)

2,7%

Es manté la reducció de saldos dubtosos
La ràtio de morositat continua estable i en nivells mínims

(1)
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132%134%
148%152%155%161%161%164%

182%

291%

Ent.9Ent.8Ent.6Ent.7Ent.5Ent.4Ent.3Ent.2Ent.1

Morositat Liquiditat Solvència

(1) LCR, Liquidity Coverage Ràtio (coeficient de cobertura de liquiditat). 

(2) Partint d'informe públic de Pilar 3 de CABK i comparables. El grup de comparables inclou les 10 primeres entitats de l'índex SX7E 

per capitalització borsària a 31 de març de 2023. Per a CaixaBank, les dades a 31 de març de 2023: % LCR mitjana 12 mesos en 

259 %; % NSFR  en 139 %; % de dipòsits detallistes sobre total dipòsits en 80 %; % de detallista estable sobre total dipòsits en 63 

%; % de detallista estable + majorista operatiu sobre total dipòsit en 70 %. 

(3) NSFR, Net Stable Funding Ràtio (coeficient de finançament estable net).

132.867 MM€

Actius líquids

92 %
Ràtio LtD

Nivells de liquiditat molt confortables
% LCR – mitjana últims 12 mesos(1). Comparativa amb competidors(2)

Alta proporció de dipòsits detallistes  
Dipòsits detallistes sobre total dipòsits. 

Comparativa amb els principals competidors(2) 

Nivells de liquiditat folgats

139 %
Ràtio NSFR(3)

44%47%50%52%
57%

63%66%67%69%

79%

Ent.9Ent.5Ent.7Ent.8Ent.4Ent.6Ent.2Ent.1Ent.3

192 %  
puntual a MAR-23

81 % del TLTRO tornat 

(vs. 53 % sector)
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Morositat Liquiditat Solvència

(1) Desembre de 2022, a partir de les dades finals reportades. Les dades de març 2023 són estimacions (prefinal COREP).

DES-22 DES-22 MAR-23 MAR-23
(1)

12,5 %

Impacte 

aplicació nova 

norma 

comptable

-20 pb 12,5%

Creixement 

orgànic

Dividend, 

cupó AT1, 

mercat 

i altres

-8 pb+30 pb

Ràtio CET1(1) 

Sense aplicació dels ajustos transitoris de NIIF9. Dades en % dels actius ponderats per risc

Forta generació orgànica de capital durant l'any
Ràtios molt per sobre dels requeriments

12,3%

postaplicació nova 

normativa comptable

+22 pb

26,2 % Ràtio MREL
amb ajustos transitoris

12,6 % Ràtio CET1 
amb ajustos transitoris

+416 pbs
Coixí sobre el 

requeriment mínim

12,5 % Ràtio CET1
sense ajustos transitoris

Ajustos 

transitoris

NIIF9

+13 pb 12,6%

Amb ajustos 

transitoris de NIIF9
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Compte de resultats Grup CaixaBank (1)

En milions d'euros
1T23 Var. 

Interanual

Marge d'interessos 2.163 +48,6 %

Comissions 937 +0,1 %

Resultat del servei d'assegurances 263 +23,6 %

Resultat de participades 147 x2,8

Resultats d'operacions financeres 82 -42,7 %

Altres productes i càrregues d'explotació (2) (491) x3,5

Marge brut 3.101 +16,7 %

Despeses d'adm. i amortització recurrents (1.440) +2,4 %

Despeses d'adm. i amortització extraord. (2) -68,0 %

Marge d'explotació 1.659 +33,4 %

Pèrdues deteriorament actius financ. i altres (281) +2,6 %

Ben./pèrdues en baixa d'actius i altres (20) --

Impostos, minoritaris i altres (503) +97,1 %

Resultat atribuït al Grup 855 +21,1 %

RoTE millora i s'acosta al cost de capital

(1) Compte de resultats sota NIIF17. A efectes comparatius, les dades de 2022 s'han reexpressat.
(2) Inclou impacte en el 1T23 del pagament total de l'impost de la banca (373 MM€).

Resultat net 1T23

855 milions d‘euros

Rendibilitat (RoTE)

10,5 %



Retribució a l'accionista



16
16

68,25%

65,02% 65,64% 66,27%

70,33%

75,43%
76,14% 76,56%

2017 2018 2019 2020 Extraordinaria

2020

2021 2022 2023

La Junta General d'Accionistes 2023 va aprovar la distribució del dividend

Evolució del quòrum de les JGA de CaixaBank

▪ La JGA23 va aprovar tots els punts de l'ordre del dia, amb un quòrum del 76,56 %

▪ Gràcies a la participació de més de 16.000 accionistes, CaixaBank va donar 49.728 € a Save the Children

CaixaBank ha fet un donatiu 

per import de 49.728 € a 

Save the Children

Més de 400 infants podran paricipar

durant una setmana en els 

campaments d'estiu (activitats de 

lleure i àpats)

Més de 150 infants rebran 5 hores a 

la setmana de sessions de suport 

educatiu durant el curs escolar
Extraordinària
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Dividend 2022 pagat l'abril 2023

1,73 mil MM€

Fundació “la Caixa” 0,6 mil MM€

FROB 0,3 mil MM€

Altres accionistes 0,9 mil MM€

Dels quals: 407

167

65

354

558

2018 2019 2020 2021 2022

1,55 MIL MM€ EN DIVIDENDS DISTRIBUÏTS A LA 

FUNDACIÓ “LA CAIXA” EN ELS DARRERS 5 ANYS 

MM€

Dividend 2022 + recompra d'accions 20223,5 mil MM€

Creant valor per a tots els accionistes

50 % - 60 % 

Object iu de 

payout en efect iu 2023 

Objectiu estratègic 2022-24 

de capital disponible per 

distribuir (acumulat)(1)

9 mil MM€

(1) Objectiu 2022-24 de capital disponible acumulat per distribuir a l'accionista, incloent-hi la recompra d'accions (1,8 mil MM€) més el capital generat en 2022-24 per 
sobre del 12 % de la ràtio CET1 (sense ajustos NIIF 9 transitoris).



Mirant cap al futur
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-8%

-4%

0%

4%

8%

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Balança energètica

Balança comercial sense

energia
Balança comercial

L'economia espanyola continua mostrant resiliència - el sòlid avenç del 
PIB en el 1T implica potencial alcista en les nostres previsions per al 2023

L'OCUPACIÓ DONA SUPORT A L'ACTIVITAT

Treballadors afiliats a la Seguretat Social a Espanya, mitjana trimestral 

ajustada per estacionalitat (milions)

17,5

18,5

19,5

20,5

4T19 2T20 4T20 2T21 4T21 2T22 4T22 2T23

LES EXPORTACIONS NETES MOSTREN FORTALESA

Balança comercial de béns i serveis en % sobre PIB

SECTOR PRIVAT MÉS FORT

Deute en % PIB, Espanya vs. Zona euro

Empreses

Llars

LA INFLACIÓ ESTÀ DEIXANT ENRERE MÀXIMS

(1) Font: CaixaBank Research (previsió a gener 2023; pròxima revisió el maig). (2) Fins a l'abril. 

PIB REAL

(Espanya) +0,5 %

1T23 v.t. 2023e(1) i.a.

 +1,3 %

93

106

53

57

40

65

90

115

140

2006 2010 2014 2018 2022

-2

2

6

10

14

ene-21 jul-21 ene-22 jul-22 ene-23

Core General

Inflació general i core (Espanya),  % i.a.

(2)
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Guidance del Grup per al 2023

Guidance d'ingressos i costos 

en milers d’MM€

Cost del risc(3)

Marge d'interessos(1)

Comissions + altres ingressos 

d'assegurances(1) (2)

Despeses recurrents (1)

0,25 %

2022 2023e – guidance inicial

<0,40 %

2023e                         

guidance actualitzat

2022 2023e: guidance inicial 

reexpressat

8,5 

5,1

5,8

6,5

5,0

5,5

6,1 sense TLTRO

4,9 sense comissions 

de custòdia

2023e 

guidance actualitzat

(1) Reexpressat a partir de la nova norma comptable NIIF 17/9.

(2) Inclou comissions netes més uns altres ingressos d'assegurances (incloent-hi el resultat del servei d'assegurança i la posada en equivalència d'SCA i d'altres participades de bancassegurances).

(3) Sense impacte per canvis en la norma comptable. 

<0,30 %

>8,75

5,1

5,8
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Cotització de CABK i índexs1

OPINIÓ DELS ANALISTES SOBRE CAIXABANK3

19-maig-23

Preu mitjà objectiu 

d'analistes sobre l'acció

4,61 €
(1) La data d'inici és el 30/12/21.

(2) Cotitzacions a tancament de 19/05/2023.

(3) La informació dels analistes s'elabora a partir d'informes amb una antiguitat inferior a 3 mesos. Dades a 

18/05/2023.

Aquest document té caràcter informatiu i no representa cap recomanació de compra o venda de valors.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Bloomberg.

Base 100 = 30/12/2021
Variació de les cotitzacions

68 %

28 %

4 %

COMPRAR

MANTENIR

VENDRE
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CaixaBank Ibex Eurostoxx Bancos

Variació des del 30 de desembre de 20212

2%EuroStoxx Bancs

41%

9%

24%

61%

16%

8%

Evolució de l'acció de CaixaBank
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.

Servei d'atenció a l'accionista

.

.

accionista@caixabank.com

.

.

935 82 98 03

.

.

.

.

Oficina virtual de l'accionista

.

.

..

.

@AccionistasCABK / 

@AccionistesCABK 

Estem a la teva disposició per a qualsevol consulta o suggeriment que vulguis fer-nos arribar. Per contactar amb nosaltres, pots adreçar-te a:


