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pacífiques, justes, inclusives, 

lliures de por i violència][Mobilitzar el que és necessari per enfortir una aliança 
global per al desenvolupament centrada en les necessitats 
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VIDEO LLIURE (PIXABAY) PER SI VEIEM QUE LLIGA EN ALGUN MOMENT... 
MES XULO EL DE PAGAMENT QUE PODRIEM ANAR POSANT PER SOBRE DEL TEXT...

















US HI ESPEREM EL SETEMBRE DE 2020!



MVR

www.museuvidarural.cat

MOLTES GRÀCIES!




