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CONTACTA AMB NOSALTRES: 
 

Jordi Pagès Pedrola:      627 48 15 53 
Carles Guillamón Camañes: 618 13 50 88 
 
troposconsultors@gmail.com 
troposmind@gmail.com 
 
http://troposconsultors.wordpress.com 
http://troposmind.wordpress.com 
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