Consell Municipal d’Entitats de Barcelona

ACTA
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS DE BARCELONA
Dilluns 19 de gener de 2015, 18:30 hores
Torre Jussana, Centre de serveis a les associacions,

Presidència: Sr. Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme.
Vicepresidència: Sr. Enric Francès, representant de la Coordinadora d'Entitats del Poble-Sec.

En representació dels Grups Municipals
Sr. Guillem Espriu, en representació del Grup Municipal Socialista; Sra. Laia Herrera, en representació
del Grup Municipal d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa; Sr. Carles Agustí, comissionat de
Participació Ciutadana i Associacionisme; Sr. Carles Domingo i Díaz, en representació del Grup Municipal
de Convergència i Unió.
En representació de les associacions de la ciutat:
Sra. Magda Cebrián, en representació de la federació Catalana d'Associacions d'Ajuda al Dependent; Sr.
Albert Claret, en representació del Consell de la Joventut de Barcelona; Sr. Enric Estrenjer, en
representació de l'Associació Acció Psoriasi; Sra. Núria Font i Revilla, en representació del centre
Parroquial Sant Joan d'Horta; Sr. Enric Francès Gaspar, en representació de la Coordinadora d'Entitats
del Poble Sec; Sra. Meri Ilich, en representació de la Casa Eslava; Sra. Paola Jubert, en representació de
la Federació Catalana del Voluntariat Social; Sr. Pau González Val, en representació del Moviment Laic i
Progressista; Sra. Lídia Marimón, en representació de la Taula de Comunicació; Sra. Yolanda fresnillo, en
representació de la Fundació Tot Raval; Sra. Mònica Plana, en representació de l'Associació Benestar i
Desenvolupament; Sr. Jaume Quiles, en representació de FOC - Diables Carmel; Sra. Maria Rosa Lunas,
en representació de la Federació d'Organitzacions catalanes de gent Gran; Joan Sonet, en representació
de l'Associació Voluntaris 2000.
En representació dels Experts Associatius:
Sra. Dolors Saladrigas; Sr. Miquel Àngel Aragón; Sr. Ramon Torra; Sra. Francina Alsina.
En representació dels Tècnics Municipals:
Sra. Rosa Mª Andrés, Tècnica del districte de Les Corts;

Han excusat la seva assistència a aquesta sessió
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Sra. Maria Barceló; Sr. Enric Sánchez; Sra. Alba Cuevas; Sr. Jordi de Bolós Giralt; Sr. Antoni Guillén; Sr.
Josep Mª Jerez; Sr. Jesús Mestre; Sra. Victòria Miquel; Sra. Concepció Pujolar; Sra. Clara Soler; Sr. Alfons
Tiñena; Sr. Àngel Marcos; Sra. Glòria Meler; Sra. Isabel Montané; Sra. Francesc Puigdomenech.

Assistits pel Sr. Orland Blasco, Secretari del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona.

ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior i seguiment dels acords.

2.

Debat i aprovació del Pla de Suport a les Associacions 2015-2017.

3.

Convocatòria Premis Barcelona Associacions 2014.

4.

Procés d’aprovació del Reglament del CMEB.

5.

Seguiment de la Gestió Cívica.

6.

Balanç del Projecte Panoràmic.

7.

Torn obert de paraules.
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la sessió s'inicia a les 18:30 hores.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Dona la Benvinguda als assistents i agraeix a la Sra. Dolors Saladrigas i al Sr. Miquel Aragon per acollir el
Plenari del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona a Torre Jussana, el centre de serveis a les
associacions.
Excusa la presencia de la Ima. Sra. Glòria Martín del Grup Municipal PPC que no ha pogut assistir per
causes personals.
Informa de que l’Ordre del Dia està composada per set punts diferents i dona pas al primer.

1.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR I SEGUIMENT DELS ACORDS.

Demana si hi ha algun comentari, apreciació o esmena sobre l’acta formal de la passada sessió. Passa la
paraula al Sr. Pau González.
 Sr. Pau González (Moviment Laic i Progressista)
Demana que s’incorporin els punts de l’ordre del dia a la redacció de l’acta per poder-la seguir amb més
facilitat, així com acabar amb una llista dels acords.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Passa a l’acta d’acords, recorda que es composava dels següents tres acords:
I.
II.
III.

Presentar un document consensuat i final al Pla de Suport a les Associacions a finals de
l’any 2014.
Presentar una proposta de la convocatòria dels XIV Premis Barcelona Associacions.
Fer un seguiment del Projecte Panoràmic des del Consell Municipal d’Associacions de
Barcelona.

Dona per aprovada l’acta i informa de que cada punt està incorporat a l’acta d’avui per poder fer una
explicació de cadascun d’ells.

2.

DEBAT I APROVACIÓ DEL PLA DE SUPORT A LES ASSOCIACIONS 2015-2017.

Informa de que en el dia d’avui s’arriba a la culminació de molts mesos de debat intern per la
construcció d’aquest Pla de Suport a l’Associacionisme 2015-2017, en el qual l’Ajuntament de Barcelona
es compromet a donar reconeixement i eines a les associacions de la ciutat. Recorda que aquest pla va
néixer al II Congrés d’Associacions de Barcelona, en el qual, i gràcies a la bona feina feta, es va poder
aconseguir un document de síntesi de qualitat, que és de fet, la base sobre la qual s’ha anat treballant.
Es van fer diverses reunions, en les quals s’intentava identificar els errors en el document i oferir
possibles millores. A la passada permanent del CMAB es va arribar a un alt grau d’acord entre els
membres, seguidament passa la paraula al Sr. Orland Blasco per desenvolupar el punt.
 Sr. Orland Blasco (Secretari del Consell Municipal d’Associacions).
Saluda als assistents i comenta que el passat 10 de juliol es va presentar un document que era difícil de
treballar ja que constava de tres parts molt diferenciades, a partir del mes d’octubre ja es va poder
donar la coherència necessària a aquestes tres parts diferenciades per poder fer el Pla. També es van
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classificar una sèrie de cinquanta mesures que no estaven catalogades en cap categoria, fet que
dificultava treballar amb elles.
Els objectius a seguir eren els marcats pel II Congrés d’Associacions i els del Marc Estratègic de
l’Ajuntament de Barcelona.
Finalment s’han agrupat les mesures i les accions en quatre camps temàtics i per prioritats. Gràcies al
treball fet es va poder fer un Planning anual on es reflexa el treball a realitzar cada any, del 2015 al
2017.
Comenta que tots els membres tenen un full amb les propostes que va aportar el Consell d’Associacions
de Barcelona (CAB), que encara no s’han pogut incorporar al redactat, però s’adjunta una proposta de
redactat que s’introduiria en el text actual.
Informa de que l’equip tècnic que ha treballat en el redactat del document, tant la Sra. Saladrigas, com
el Sr. Aragón, com ell mateix, es troben satisfets de la feina que s’ha fet i de la coherència adquirida del
document.
La feina es va acabar al més de desembre, just abans de nadal, ja en el 2015, el 13 de gener el document
es va presentar a la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona. Avui es
presenta a plenari per formalitzar el seu procés d’aprovació i d’aquesta manera poder-lo presentar o
aprovar abans del final de mandat.
Remet als membres a les pàgines 22 i 23 del document, on hi ha els principis rectors del pla:
transparència en els processos i enfortiment de la ciutadania. També hi ha els àmbits estratègics que es
van reelaborar: coneixement ampliat, espais per la ciutadania, comunicació afectiva i finançament
eficient. D’aquesta manera es pot veure quines són les prioritats a treballar en cada àmbit.
 Sr. Miquel Aragón (Consell d’Associacions de Barcelona).
Recorda que a diferencia d’altres plans, no hi ha una diagnosi feta, sinó que és un resultat del II Congrés
de les Associacions i un debat entre moltes persones del sector associatiu per detectar què es sap del
sector associatiu a Barcelona i detectar-ne les mancances i els dèficits que pugui tenir. Comenta que el
Projecte Panoràmic de les Associacions busca, precisament, construir un mapa associatiu de la ciutat de
Barcelona.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Demana si algú vol fer alguna intervenció sobre aquest punt.
Passa la paraula al Sr. Enric Francès.
 Sr. Enric Francès (Vicepresident Associatiu del CMAB).
Recorda que ara falta que el document passi la fase d’aprovació, en especial la dels grups polítics, per
això els demana que tinguin en comte la llarga feina que hi ha al darrere d’aquest document alhora de
valorar-lo. Considera que seria una pena que finalment tot quedés només en una proposta.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Diu estar d’acord amb el Sr. Francès i comenta que aquest Pla no porta una etiqueta partidista i espera
que el resultat de les eleccions no alteri el seu resultat.
 Sra. Rosa Mª Andrés (Tècnica del Districte de les corts)
Fent referència a la pàgina 55 del document, troba a faltar a la Direcció de Serveis al Territori a l’apartat
“Agents Implicats”.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Pren nota i comenta que s'afegirà la Direcció de Serveis al Territori en aquest apartat. Aprofita per dir
que tot i que avui s’hagi d’aprovar el document, si algú encara hi troba algun error o mancança, hi haurà
temps d’incorporar-lo fins a la data de la seva aprovació definitiva.
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 Ima. Sra. Laia Herrera (Grup Municipal Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa)
Agraeix la feina feta tant a nivell tècnic com associatiu, però creu que el seu grup municipal no ha
participat tant al procés com haguessin volgut, és per això que pensa que abans de procedir a la seva
votació haurien de discutir-lo més extensament.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Recorda que al dia d’avui qui ho aprova és el Consell Municipal d’Associacions, i que a partir d’ara
s’entra a la fase on els Grups Municipals poden fer aportacions abans de la seva aprovació definitiva.
 Sr. Pau González (Moviment Laic i Progressista)
Creu que un dels punts que allunyava més la vessant associativa i la municipal és la concreció amb
avaluació d’indicadors, partides pressupostàries, etc; és per això que creu que és important que es
concretin el més aviat possible.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Pensa que la feina que s’ha fet des de novembre va en aquesta mateixa línia. Passa la paraula al Sr.
Blasco per ampliar aquest punt.
 Sr. Orland Blasco (Secretari del Consell Municipal d’Associacions).
Comenta que el tema dels indicadors sempre és complexa, és per això que hi ha una proposta de fer una
taula tècnica de creació d’un sistema d'indicadors d’aquest Pla, degut a que els indicadors existents
provenen de diverses fonts i maneres de gestionar, és per això que es fa molt difícil classificar-los
adequadament, i lluny d’ajudar a classificar, aquests indicadors produeixen confusió.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Un cop comentades aquestes qüestions procedeix a la votació.
El Pla de Suport a les Associacions 2015-2017 queda aprovat per unanimitat pel Consell municipal
d’Associacions de Barcelona.

3.

CONVOCATÒRIA PREMIS BARCELONA ASSOCIACIONS 2014.

Informa que ja hi ha data d’entrega dels Premis Barcelona Associacions i que serà al Saló de Cent
presidit per l’Alcalde. Passa la paraula al Sr. Blasco per ampliar la informació.
 Sr. Orland Blasco (Secretari del Consell Municipal d’Associacions).
Aclareix que a la convocatòria és posa l’any 2014 perquè és per a projectes finalitzats realitzats durant
aquest any. En aquest moment està esperant la firma de l’Alcalde i la seva posterior publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), la idea és que s’entreguin el 17 de març. Comenta que la
única diferència amb la convocatòria de l’any passat és el punt referent al jurat, enguany s’ha afegit a
una persona del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
Recorda que en el passat aquest premi es regia per la normativa de subvencions, aquest fet generava
molts problemes, per això enguany el premi és per projectes ja finalitzats, d’aquesta manera la dotació
econòmica comptabilitza jurídica i administrativament com a premi i facilita molt el procés respecte
altres anys.
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Comenta que aquest any es faran uns 3000 díptics de paper dels Premis per donar-los més visibilitat i
animar a les associacions a presentar-se.

4.

PROCÉS D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL CMEB

 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Recorda que el Consell Municipal d’Associacions de Barcelona passarà a dir-se Consell Municipal
d’Entitats de Barcelona. Pensa que és important la seva aprovació en aquest mandat, ja que aquest fet
permetrà iniciar la seva implementació i renovació del propi CMEB només començar el següent mandat.
Passa la paraula al Sr. Blasco.
 Sr. Orland Blasco (Secretari del Consell Municipal d’Associacions).
Informa de que el Reglament del CMEB ja es va aprovar pel plenari del CMEB fa un any i que el
departament de Serveis Jurídics va recomanar que s’esperés a la resolució d’un procés previ per
presentar-lo al Plenari Municipal, aquest procés ja va finalitzar i el reglament s’hauria d’aprovar a l’últim
plenari municipal del mandat, que és al mes de març.

5.

SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CÍVICA.

 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Comenta que els CMAB ha fet un seguiment continu, recorda que al desembre del 2013 hi va haver un
acord polític amb la Plataforma de Gestió Ciutadana, composada per 19 entitats que són gestores
d’equipaments municipals en règim de gestió cívica. L’acord requeria que el que ja hi constava es
desenvolupés amb unes bases jurídiques, havia de prendre la forma d’un reglament. Informa de que el
document ja té acord formal amb la PGC, i que actualment es troba en un recorregut similar al del Pla de
Suport a les Associacions 2015-2017.
Obre un torn de paraula.
Li passa la paraula al Sr. Espriu.
 Im. Sr. Guillem Espriu (Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya)
Opina que el seu Grup Municipal no ha tingut ocasió de veure el seguiment que hi ha hagut amb la
Gestió Cívica, demana si es pretén que es porti a aprovació, ja que en cas afirmatiu ho haurien de parlar
amb més profunditat.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Respon al Sr. Espriu dient que sigui quin sigui el període d’aprovació considera favorable que hi hagi un
temps de discussió amb els Grups Polítics, al igual que en el cas del Pla de Suport a les Associacions
2015-2017.
Comenta que la propera permanent informarà del procés a seguir tant per la Gestió Cívica com pel Pla
de Suport a les Associacions 2015-2017.
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Li passa la paraula al Sr. Francès.
 Sr. Enric Francès (Vicepresident Associatiu del CMAB).
Pena que el tema de la Gestió Cívica és complicat, tenint en compte que es basa en l’aplicació d’una
nova normativa, pionera a la ciutat de Barcelona, que és el fet de cedir llocs municipals per que la
societat civil pugui gestionar-los. Pensa que inicialment serà difícil a l’haver-hi 10 districtes diferents,
amb 10 maneres de veure diferents. Considera que és molt important que hi hagi una comissió de
seguiment per detectar les dificultats d’aplicació pràctica que es vagin detectant durant el seu
funcionament i desenvolupament.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Responent al Sr. Francès comenta que la Comissió de Seguiment de la Gestió Cívica ja ha anat trobant
diversos punts a comentar i pensa que ha tingut una eficàcia elevada, ja que les incidències detectades
s’han anat comentant a cada reunió i s’han resolt posteriorment.
 Sr. Albert Claret (Consell de la Joventut de Barcelona)
Pensa que el gran problema d’aquests processos continua estant a la part política, no tant a la jurídica.
Creu que la desconfiança mútua és el principal factor que produeix els desacords. Diu que és positiu que
hi hagi un reglament per tractar d’estandaritzar un fet com la Gestió Cívica, on Barcelona és pionera en
aquest sentit fa més de 30 anys. Agraeix la feina feta fins ara però anima a que no s’aturi la feina i que
s’involucri a tots els districtes i agents implicats per tal de minimitzar al màxim els dubtes referents al
que és la Gestió Cívica i la seva aplicació.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Demana si algú vol fer algun comentari.
Passa la paraula al Sr. González.
 Sr. Pau González (Moviment Laic i Progressista)
Creu que seria bo redactar un document resum dels acords per poder passar als districtes, en un passat
es va fer amb el Pla Jove i va quedar demostrat que va influir positivament. Està d’acord en que disposar
d’un document jurídic és important però pensa que amb l’afegit d’un resum dels acords els agents
implicats poden reduir els seus dubtes i, per tant, millorar el funcionament general.
 Sr. Jaume Quiles Garcia (FOC - Diables del Carmel)
Pensa que si el document de la gestió cívica no està ben redactat produirà confusió ja que les realitats
de les associacions són diferents per cadascuna d’elles, si el document és uniforme per a totes les
associacions pot crear dificultats.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Responent al Sr. Quiles, diu no compartir la seva opinió, ja que el propòsit del reglament és establir els
condicionants i la manera de cedir a una entitat un equipament de gestió municipal, no es tracta de
controlar aquesta entitat o influir en la seva gestió. Simplement enumera els requisits per poder optar-hi
i unifica els indicadors de seguiment.
Demana si algú vol fer alguna intervenció.
Passa al següent punt de l’ordre del dia.
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6.

BALANÇ DEL PROJECTE PANORÀMIC DE LES ASSOCIACIONS.

Comenta que es fa el balanç perquè el projecte ha estat funcionant durant l’any 2014, diu que des de
l’Ajuntament es valora molt positivament la feina feta, és el major estudi fet sobre la realitat associativa
a la ciutat de Barcelona i felicita als seus impulsors, tant el CAB com les diverses entitats implicades, la
Fundació Ferrer i Guàrdia, la Fundació Pere Tarrés, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya i l’Observatori del Tercer Sector.
Passa la paraula al Sr. Aragón.
 Sr. Miquel Àngel Aragón (Consell d’Associacions de Barcelona)
Recorda que aquest projecte va sorgir davant la necessitat de veure en quin estat es trobava el sector
associatiu a la ciutat, amb l’ajuda de les entitats implicades es va crear un qüestionari amb preguntes
específiques que un cop respòs es podia valorar i classificar segons la seva activitat.
Informa de que algunes federacions d’entitats tenen la capacitat de fer un seguiment, però no és
suficient per crear un mapa associatiu de la ciutat, és per això que el Projecte Panoràmic de les
Associacions ajuda a crear aquest mapa virtual amb molta més precisió. Creu que tothom ha d’animar a
les entitats a participar-hi.
Comenta que es va fer un procés participatiu on van respondre el qüestionari unes 750 associacions, per
tant, és el qüestionar més ampli fet fins a dia d’avui. Amb aquest nivell de resposta es pot fer un informe
de l’estat actual de l’associacionisme a Barcelona. D’aquesta manera es poden detectar les tendències
que segueixen les associacions, així com distribuir-les per districtes.
Opina que hi ha sectors com és el d’esports que no ha respòs com s’esperava, no ha estat així amb
l’àmbit social, ja que creu que aquest sector està més acostumat a fer un retorn dels diferents
qüestionaris que al llarg dels anys s’han anat proposant.
Informa de que no s’estendrà amb les conclusions ja que es farà una presentació pública al mes de març
on es desenvoluparà àmpliament aquest apartat.
Vol deixar constància de que es farà un informe del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, ja que pensa
que el Projecte Panoràmic de les Associacions es pot sincronitzar amb el Fitxer i ajudar a completar la
informació que li falta. Comenta que es van enviar més de 3000 correus i el servidor en va retornar prop
de 1000, aquest fet serveix com a prova de que encara es pot fer una gran tasca d’actualització de
dades.
Informa de que també es farà una presentació d’un informe que reflecteixi l’ús associatiu dels
equipaments públics per part de les associacions.
Diu que durant el 2015 un aplicatiu es posarà en marxa i permetrà que l’entitat que respongui el
qüestionari del Panoràmic, pugui imprimir-se els resultats en format de memòria inicial. Això farà que
moltes entitats amb dificultats per redactar la memòria puguin disposar d’un primer esborrany en un
breu temps. També permetrà fer una comparació entre entitats del mateix àmbit per veure en quin
estat es troba una certa entitat vers la resta d’entitats del seu àmbit.
Convida als assistents a assistir a l’acte de presentació de les conclusions.
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 Sra. Magda Cebrián (Federació Catalana d'Associacions d'ajuda al Drogodependent)
Creu que les entitats reben molts qüestionaris i que s’hauria de fer un esforç comú per valorar en la
mesura que correspon al Projecte Panoràmic i no fer que sigui un qüestionari més. D’aquesta manera
moltes més entitats es sentirien interessades en respondre’l.
 Sr. Miquel Àngel Aragón (Consell d’Associacions de Barcelona)
Responent a la Sra. Cebrián, comenta que actualment pensen adreçar-se a les entitats del sector i als
agents implicats que estan fent més estudis per animar-los a participar en aquest projecte. D’aquesta
manera es podrà arribar a més entitats i fer el mapa associatiu més acurat.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)
Demana si algú vol fer algun comentari sobre aquest projecte.
Passa al següent punt de l’Ordre del Dia.

7.

TORN OBERT DE PARAULES.

Passa la paraula al Sr. Claret.
 Sr. Albert Claret (Consell de la Joventut de Barcelona)
Informa als membres de que a les seves carpetes tenen un document amb una proposta de
posicionament del CAB respecte a la llei 27/14 de l’impost de societats, que elimina les exempcions de
les quals gaudien les associacions que complien uns certs requisits. Per tant, obliga a qualsevol entitat,
facturi el que facturi, a mantenir una comptabilitat per partida doble. Des del Consell d’Associacions de
Barcelona es considera que és un pas enrere i farà que les entitats s’hagin de comportar com les
societats mercantils o les empreses. Pensa que aquesta llei és sorprenent i farà arribar aquest
posicionament a moltes altres associacions del país per intentar que hi hagi un posicionament conjunt
contrari a aquesta llei. Es per això que demana als membres del CMAB que s’adhereixin a aquest
posicionament.
 Sr. Joan Manuel Parisi (Secretariat d'Entitats de Sants-Hostafrancs-La Bordeta)
Es mostra en total acord amb el manifest del CAB i pensa que tothom ha de fer el possible per posar-se
en contra de la seva aplicació, creu que moltes entitats, especialment les més petites es veuran molt
perjudicades per aquesta llei. Pensa que el document que presenta el CAB és assumible per part del
Consell Municipal D’Associacions de Barcelona, tot i que es presenta a darrera hora.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de participació ciutadana i associacionisme)
Obre un procés de votació sobre el posicionament presentat pel CAB, diu que si posteriorment algú
aporta un comentari o puntualització es podrà recollir i discutir la seva incorporació a la propera
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona .
Dona aprovat per unanimitat aquest posicionament vers la llei 27/14.
Agraeix a tots els membres la seva assistència.
Dona per finalitzat el Plenari a les 20:11 hores.
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ACORDS
-

Aprovació del manifest del CAB sobre la llei 27/14 sobre l’impost de societats
Explicar els resultats finals del Panoràmic al Plenari del CMAB
Donar comptes de les aprovacions finals del Pla de Suport i del Reglament del CMAB
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