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Estem a punt d’acabar un altre any, de passar la 
pàgina del calendari i tancar una etapa cronològica 
de la nostra vida, per obrir-ne una altra, que desitgem 
il.lusionant i esperançada. 

De fet, la nostra existència és un tancar cicles i obrir 
noves etapes continuadament, sabent controlar les 
pors i desvetllant les fortaleses que portem dins per 
tal de mantenir aquella il.lusió i aquella esperança 
que ens mantenen vius i disposats a superar reptes i 
amb els ulls oberts per veure noves portes per obrir 
i aprofitar les futures oportunitats que ens sortiran 
al pas.

Tots els finals de cicle son propicis per girar la vista 
enrere i veure el camí fet: és el moment de l’anàlisi. 
Aquest necessita de capacitat d’autocrítica i reflexió. 
La primera per saber en què no hem de tornar a 
ensopegar, en què ens hem equivocat i la segona per 
cercar la millora en el resultat.

I també de posar les bases de futur per continuar 
el nostre camí, individual i compartit, essent actors 
protagonistes de la nostra vida, sense conformar-
nos en ser espectadors passius.

I tornant al principi, això sols serà possible si ens 
mantenim il.lusionats i esperançats, si creiem en 
nosaltres mateixos. I sí, ens equivocarem, potser 
caurem... però ens tornarem a aixecar i seguirem 
caminant. A estones potser amb l’ajuda d’una 
crossa, però seguirem endavant! I donant la mà a les 
companyes de camí, per ajudar, si cal, i per estimar, 
sempre.

Bon any a tothom!

Sebastià.

SU-SU-
MA-MA-
RIRI

EDI-EDI-
TO-TO-
RIALRIAL

Telèfon Ajuntament: 972 56 51 61

butlleti_aj@hotmail.com
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Aquest any sembla que passarem d’un 
estiu llarg, calorós i sec, directament a  
l’hivern. I no haurem pogut gaudir gaire 
d’una de les delícies de la tardor com fer 
provisió de bolets per la resta de l’any.

A la portada també hi tenim la nostra 
conciutadana més degana, la Mercè 
de Can Cullera i el més novell, en Pau 
Casadevall, fill de l’Albert Casadevall i la 
Pilar Rodríguez, que va néixer el passat 2 
de juny a les 22:22h.

Aquestes dues persones simbolitzen el 
passat, present i futur de la nostre petita 
societat que es disposa a canviar el full del 
calendari.

Aprofitem per desitjar-vos unes... 
Bones festes de Nadal
i un any nou més benvolent i feliç per tothom!



Festes del Municipi
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Des de l’anterior número de la revista, publicat 
aquest estiu, hem pogut tornar a recuperar les 
festes populars de cada poble. Ja teníem ganes de 
tornar-nos a trobar en ambients festius. Això de la 
comunicació virtual està molt be per sortir del pas 
en situacions com les viscudes per la pandèmia, però 
està clar que no és el mateix escoltar una sardana 
enllaunada que ballar-la, amb música en viu i notant 
la mà del company o companya de rotllana!

Mas Can Rajoler, N-260 km. 49,50
17746 Cabanelles (Girona)

Tel. 34 972 565410
nix@nixprofusta.com



L’AJUNTAMENT L’AJUNTAMENT informa
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OBRES

Reforç del paviment del pont de can Turró 

S’ha executat ja l’obra per reforçar el paviment al 
pont de can Turró a la carretera que va d’Espinavessa 
a Vilert. L’acabat de les obres s’ha hagut de corregir 
ja que el desnivell entre el paviment nou del pont i 
l’asfalt de la carretera era desmesurat.

Arranjament de la carretera d’Espinavessa 
des de Costa Rasa fins a can Tanic

Aquesta carretera no es podrà asfaltar fer abans 
d’acabar l’any tal com hauríem volgut. No obstant, 
els tràmits per adjudicar les obres ja han començat. 
S’informarà del començament de les obres 
puntualment.

Passallís del camí de can Parés

Des de l’Agencia Catalana de l’Aigua se’ns ha 
requerit a l’Ajuntament per tal que es facin unes 
modificacions al passallís del camí de can Parés. Les 
actuacions que es demanen de fer son la retirada de 
la passera situada aigües amunt  i la col.locació de 
pedra d’escullera a la part aigües avall del passallís. 

Els tècnics estan en contacte amb l’ACA per definir 
exactament les actuacions necessàries. Una vegada 
definides exactament les actuacions es duran a 
terme. S’informarà els veïns si cal fer algun tall del 
camí.

Prohibició de crema de restes vegetals

La crema de restes vegetals no està permesa des 
d’aquest any tal com es va informar a traves del grup 
de whatsapp Comunicació Cabanelles. 

Aquest canvi normatiu ve donat per una nova llei 
estatal la “Ley 7/2022 de 8 de abril de residus y 
suelos contaminados para una economia circular”.

Segons hem pogut saber, s’està treballant des del 
Govern espanyol per fer un canvi en aquesta norma 
que entraria en vigor a partir del mes de gener 2023. 
El que no sabem és si aquest canvi farà que es tornin 
a permetre les cremes com fins ara o només es 
permetrà la crema en determinats casos.
 
Una vegada estigui definida la nova norma us farem 
saber com queda, en quins casos es permeten les 
cremes i els requisits que calgui complir.



Sequera

Com s’ha anat informant a través dels mitjans de 
comunicació, bona part del país esta en alerta o 
prealerta per la sequera.

El municipi de Cabanelles a dia d’avui no té 
problemes per abastir la població, no obstant, ens 
preocupa la falta de pluja que permetria la recàrrega 
dels aqüífers.

Des de l’Ajuntament fem una crida a la gent a fer un 
consum responsable de l’aigua. 

Grup de whatsapp
“Comunicació Cabanelles”

Des del dia 23 de novembre 
ja som 100 persones al 
grup de whatsapp de 
comunicació. Això ens 
fa pensar que sembla 
una eina útil als veïns del 
poble.

Com hem anat dient en anteriors butlletins, si algú vol 
que l’afegim a aquest grup pot trucar a l’Ajuntament 
i li afegiran.

Per altra banda, recordem que qualsevol incidència 
pel que fa als horaris d’atenció al públic, i altres 
qüestions administratives, es dona a través de la 
aplicació mòbil EBando que us podeu descarregar al 
mòbil i seguir “Ajuntament de Cabanelles”.

Premi establiment històric
al Mas Cucut de Queixàs

La Cambra de Comerç de Girona, el passat més de 
juliol  va fer entrega de la distinció als Establiments 
històrics al restaurant Mas Cucut de Queixàs pels 
seus 50 anys d’història. Estem molt contents 
d’aquest reconeixement a un restaurant de referència 
de la zona com és el Mas Cucut de Queixàs.
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T. 972 565 498
www.mayne.cat • taller@mayne.cat

Ctra. N-260 · Km 41, Pol. Ind. La Timba
17742 Avinyonet de Puigventós 17832 ESPONELLÀ - Tel. 972 59 70 12
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Actuacions forestals

Voluntaris ADF han retirat diversos arbres caiguts. Actuacions dels dies 17 d’agost a la carretera de Banyoles 
i els Planells d’Espinavessa després del temporal, i a la carretera del Mont, el 3 de setembre.

informa

Pista de Manol a Sant Miquel de la Cirera, arranjada amb maquinària. 
Falten alguns dissabtes de treball voluntari per donar-la per acabada.

També treballem en la millora de la visibilitat en alguns revolts de la 
carretera al Mont, GIP 5237.

Fa 10 anys

El divendres 22 de juliol, a Vilanant, es van recordar 
els incendis de la Jonquera del 2012. L’acte va 
reunir bombers, ADF’s i diferents administracions. 
Un voluntari va representar la nostra ADF.

Pujada a Lliurona

Com és habitual, l’ADF ha estat present a la festa 
del Roser de Lliurona, portant taules i cadires pels 
veïns de Cabanelles. L’aplec, celebrat el 28 d’agost, 
reuneix una gran quantitat de gent.
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Canvis a la Federació

El divendres 2 de setembre a Vilamaniscle va 
tenir lloc l’assemblea general ordinària de la 
Federació ADF de l’Alt Empordà. Antoni Godoy, ADF 
Llançà, deixa el càrrec i entra la nova candidatura 
encapçalada per en Miquel Simón, ADF Ragavi. 
Molt sort a la nova junta.

Petit foc

La tarda del 15 de setembre un petit conat d’incendi 
entre el torrent de la Cirera i Montcanut va alertar 
els bombers. Provocat per un llamp va ser apagat 
ràpidament. L’helicòpter va fer diversos viatges al 
punt d’aigua de Can Serra.

Assemblea

Enguany celebrem l’assemblea general de la nostra 
ADF el 17 de desembre. Planejarem la propera 
campanya, també amb diversos voluntaris nous 
que han obtingut el carnet verd a la primavera.

L’ofici forestal resta gairebé desaparegut al nostre 
país. Com també la cultura forestal. En un territori 
amb un percentatge de bosc tant important, és un 
luxe viure d’esquena a aquesta font d’energia, fusta 
i llenya. Les comoditats del gas o l’electricitat fa ben 
poc que les gaudim, en comparació amb la nostra 
història recent. Només cal mirar fotografies de 3 o 
4 generacions enrere, per veure que els nostres avis 
naixien i vivien sense llum a les nits ni calefacció 
a tota la casa. Es cuinava amb llenya o carbó i es 
feia vida al voltant del foc. Anar a fer llenya per 
cuinar i escalfar-se és una tradició perduda per 
pocs recordada. Costa veure valor als arbres i a 
les branques. Potser caldrà esperar que aquests 
combustibles que en diuen fòssils s’apugin de tal 
manera que no sigui viable el seu consum, per 
veure que, amb una mica de llenya seca també es 
pot escalfar aigua i menjar.

informa

Bon hivern a tots!
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Homenots

                MERCÈ                MERCÈ
       PRUJÀ RICART       PRUJÀ RICART
  
 Avui som a la casa que va veure néixer els 
cinc germans del matrimoni Prujà i Ricart. M’es-
pera la Ruth, la noia que fa deu anys que s’ha 
convertit en la seva companyia i en qui troba su-
port vital . Entrem al menjador i la trobo asse-
guda en una cadira, amb la finestra al darrera, 
aprofitant la llum d’aquest sol calent d’avui per 
llegir un llibre. L’atenció en la lectura i el desgast 
de l’oïda fa que no s’adoni que ja som al seu cos-
tat fins que aixequi la vista després d’un punt i 
apart en la lectura.

Després d’una fotografia, encetem la conversa al 
voltant de la taula.

De petita vaig anar a l’escola, primer a la de 
Cabanelles i després a la de Lladó. Quan vaig acabar 
d’estudiar me’n vaig anar a treballar una temporada 
a Can Noguer de Segueró, i els diumenges anava a 
ballar a Maià del Montcal, i va ser allà que ens vam 
conèixer amb en Joan, el que va ser el meu marit. 
Es deia Joan Vila Serradell, i ens vam casar el juliol 
de l’any 1941. Jo tenia disset anys, això que ens vam 
haver d’esperar a que ell acabés la “mili”, que llavors 
en feien tres anys.

L’única temporada que no vaig viure en aquesta 
casa va ser després del casament, ens anàrem a 
viure a Lladó, a una casa que van comprar els meus 
sogres cap al Pujol, un xic més amunt, que en deien 
a Can Rovellat. Llavors aquí a casa hi havia el pare i 
una meva germana que, al cap de poc li va sortir un 
pretendent i es va casar molt aviat i se’n va anar a 
viure a Creixell. I vaig tornar a venir aquí i em vaig 
endur els sogres amb mi. El pare ja era mort, i de fet, 
la meva sogra hi va morir en aquesta casa. I el sogre 
tenia un fill que vivia a Manlleu, i el va venir a buscar 
i se’l va emportar perquè li deixés la casa.

En Joan treballava a bosc fins que varem venir a Can 
Cullera. Llavors ja treballava la terra. Fa quinze anys 
que és mort.

Si fem un llistat amb el nom i cognoms de totes les persones que 
vivim al nostre municipi, per ordre d’edat, la que tindrem davant 

de tot serà la Mercè Prujà i Ricart, la Mercè de Can Cullera.
Aquesta dona quasi centenària, el proper 13 d’agost del 2023 

portarà un segle a casa nostra.
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Homenots

VENDA DE 
LLENYA

info@bosquerols.cat
636 900 179 / 617 110 628

En aquella època, els diumenges eren igual que 
els dies entre setmana: cuidar el bestiar, anar cap 
al camp... perquè teníem vaques, pocs, pollastres, 
conills, teníem de tot... no podíem reposar mai, 
sempre hi havia alguna feina a fer.

Amb en Joan vam tenir cinc fills. Ara ja, la gran 
i el petit han mort. Els altres tres, la Montserrat 
viu a Lladó, la Carme a Serinyà, i el noi, en Lluís, a 
Vilabertran.

Teniu nets?

Si... ui! Em penso que tinc set nets i vuit besnets.

La Ruth m’explica que quan en Joan estava malalt 
va venir una noia a cuidar-lo, i quan aquest morí, 
la noia es quedà per fer-li companyia i ajudar-la 
a ella, però al cap d’un temps aquesta noia se’n 
tornà al seu país, a Bolívia i llavors en  tingué 
unes altres fins que vingué la Ruth. 

Com us trobeu, apart de la sordesa?

Be, molt bé! Si no fos perquè estic un xic sorda, de 
tot el demés estic de primera! De la vista estic molt 
be. Per llegir me les trec perquè hi llegeixo millor. De 
fet les porto perquè l’ull esquerra està un xic cansat 
i tinc el voltant vermell, el metge em va dir que es 
veu que és de tant que m’hi faig. I amb les ulleres 
posades l’ull descansa. M’agrada molt llegir: llibres, 
llibrets, revistes, tot el que arreplego m’agrada de 
llegir.

Li pregunto si tindria alguna fotografia d’anys 
enrere per comentar i amb un tres i no res vam 
tenir la taula plena.

Podem començar per aquesta que tinc penjada aquí 
a la paret, al costat de la finestra. És del dia que vaig 
fer noranta anys i ho vam celebrar tota la família. Els 
hi vaig pagar un dinar d’agraïment.

Aquesta és del casament de la Montserrat, amb 
el seu marit, en Joan i la seva mare. Van viure una 
temporada aquí. Fa tres o quatre anys es va morir 
el seu home. Ara és vídua. Ells vivien a Figueres, 
allà a Les Forques, però van comprar la casa de 
Lladó on ara hi viu ella, pensant en la seva filla, que 
treballava portant excursions de turistes, per si un 
dia volia parar que tingués una casa. I ara s’hi està la 
Montserrat, i la tinc més a prop. Mira, precisament 
dissabte em va venir a buscar i vaig viure tot el dia 
amb ella a Lladó, a casa seva. Com que la Ruth va 
haver d’anar a Figueres, ella em va venir a buscar i 
així no vaig estar sola en cap moment.

Mira: aquest és en Jaume, aquesta una besneta que 
viu a Manlleu, i aquesta una neboda de Perpinyà, 
filla d’una meva germana casada allà. Aquesta és la 
Carme amb una noia de Can Sau de Lladó. Aquestes 
de Lladó, aquestes de Serinyà... La Maria Rosa, 
la Carme i el seu marit, en Josep. Aquesta soc jo 
remenant el braser, i aquesta menant el bestiar...

I de cop...Mira, mira: aquesta és a Rio, Rio de 
Janeiro! Hi varem anar i aquest em va agafar i em 
varen fer una foto.
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Homenots
Com és que vareu anar a Rio?

Hi vivia un meu germà. Primer feia l’”estraperlo”, 
portava gent d’aquí cap a  França, després se n’hi 
anà a viure. Treballava a les vinyes. S’estava a casa 
de la germana. Al cap d’un temps s’enrolà en un 
vaixell que anava cap a Amèrica i es quedà allà. Ara 
fa uns dotze anys que va morir.
Aquesta altra fotografia és a Saragossa, es veu el 
Pilar de fons. Aquest que porta barba és el meu fill, 
que em penso que hi feia la “mili”. Ara ja és mort. 
Tenia un problema, i és que bevia molt i un seu 
amic també feia com ell. Es movien per la zona de 
les Forques, cap a Figueres. I es va posar malalt i la 
beguda no hi va ajudar gaire. Va morir un dia 3 de 
gener, quan tenia 39 anys. Aquest era el petit.

La gran, la Maria Rosa va morir el dia de Sant Joan, 
ella en tenia cap a seixanta.

I aquesta soc jo quan tenia divuit anys: què te’n 
sembla? Me la va fer un fotògraf de Figueres. Aquí ja 
estava casada amb en Joan.

Després de noranta nou anys, creieu que heu 
tingut una bona vida? La balança es decanta més 
per la felicitat o els mals moments?

Em preguntes si m’ha agradat de viure el que he 
viscut? Què em tocava fer! No m’han deixat triar. 
Vaja, ningú pot triar. Mira: fora una temporada que 
vaig viure a Lladó, sempre he viscut en aquesta casa 
de Can Cullera i no em queixo. 
D’on ve el nom de Can Cullera?

Doncs no ho sé. El que sí és que hi ha una altra casa 
al poble que en diuen a Can Cullera de Dalt, i aquesta 
és Can Cullera de Baix.

Ara li tocarà a la Ruth tornar a endreçar aquest 
munt de fotografies que hem anat remenant so-
bre la taula.

Sebastià.



Enigmes núm 70Enigmes núm 70
(la sol.lució)(la sol.lució)

Posem a provaPosem a prova
les nostres neurones!les nostres neurones!

1.- Abans que uns exploradors i científics 
confirmessin que l’Everest era el cim més alt del 
planeta, quin era el més alt? L’Everest

2.- Què és un invent utilitzat en algunes 
contrades del món que permet veure-hi a través 
de les parets? La finestra

3.- Pot un home casar-se amb la germana de la 
seva vídua? No, perquè és mort

4.- Ets conductor d’un autobús i portes 8 
passatgers. A la parada 1 en reculls 12 i en baixen 
4, a la segona en baixen 14 i en reculls 8, a la 
tercera en reculls 12 i en baixen 2, i a la darrera 
en baixen 20. Quants passatgers queden dins el 
bus i quin número de peu calça el conductor? 
No en queda cap, i el número de peu és el 
mateix que el teu, perquè n’ets el conductor.

5.- Aquest és difícil, ànims!: Dibuixa una M 
majúscula en un full de paper. I ara fes-hi tres 
ratlles rectes que la travessin de manera que 
dins els límits de la M hi hagin nou triangles que 
no es superposin. M Una línea passa per les 
dues puntes de dalt, la segona per les tres 
puntes de baix i la tercera va en diagonal 
des duna de les puntes exteriors de baix a la 
punta de dalt oposada.

6.- Al comprar un llibre em diuen que val 20 
euros més la meitat del seu preu. Quan em 
costa? Em costa 40 euros

1.- Quin número de dues xifres és igual al doble del 
producte d’aquestes?

2.- Dues persones miren el panorama des del Mont. 
Una de les persones és pare del fill de l’altra. Quina 
relació hi ha entre les dues?

3.- En una casa de dos pisos, en el primer pis hi ha 
tres interruptors de la llum i en segon una bombeta. 
Volem descobrir quin dels tres interruptors encén 
la bombeta però només podem pujar una vegada al 
segon pis per comprovar si la bombeta s’ha encès. 
Com ho podem fer? (No podem sortir de casa ni mi-
rar la llum reflectida enlloc, l’única manera de com-
provar-ho és pujant al pis de dalt.

4.- Quants rectangles hi ha en aquesta figura?

11
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De la memòria de l’any 2021 que es ha fet arribar l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
n’hem extret aquesta gràfica comentada que a continuació us exposem referent a la població de la comarca.

GRÀFICA POBLACIÓ COMARCALGRÀFICA POBLACIÓ COMARCAL
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25 DE NOVEMBRE25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL PER L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONESDIA INTERNACIONAL PER L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
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LA SALALA SALA

La Sala, l’espai social polivalent del nostre municipi ha tornat a obrir les portes a diari.

La Sara i l’Oriol han reobert l’espai de trobada que representa el bar del centre social i es proposen 
l’organització d’activitats variades per treure més rendiment del recurs municipal.

Fins ara en aquests darrers anys l’espai ha acollit i seguirà acollint les trobades socials i festives del municipi 
–festes locals, homenatge a la vellesa, presentacions,...- les trobades de gimnàstica de manteniment que 
setmanalment fan el grup de dones. Però en els darrers dies ja ha començat un grup que practica el ioga 
dos dies a la setmana i s’han fet algunes trobades festives per infants i grans. 

Estan programats un mercat d’articles de segona mà i d’artesania i algun concert musical.

Es tracta d’aprofitar aquest recurs municipal per tal de socialitzar-nos encara més. Fet que pot contribuir, 
en aquest municipi tant disseminat i obert, a sentir-nos més veïns –esperit de pertinença- i a sentir-nos 
mútuament més propers.



El creixement constant porta al benestar?

“Sostenibilitat. El decreixement s’ha convertit en 
una necessitat per canviar els models econòmics 
actuals i fer així possible sostenir la vida a la Terra, 
un planeta de recursos finits.

El decreixement neix des de la crítica a l’imperatiu 
del creixement econòmic constant que demana el 
model capitalista per poder sostenir-se. De facto, 
no és possible pensar en un creixement il·limitat en 
un planeta de recursos finits. La idea de creixement 
és com un dogma o religió incontestable, donat que 
es dóna per fet que el creixement porta al benestar, 
quan la realitat ens ha ensenyat el contrari. El sistema 
econòmico-social en el qual vivim està provocant el 
canvi climàtic, l’elevada contaminació i la destrucció 
ambiental, així com l’increment de les desigualtats 
socials i d’oportunitats.

De tot això, es desprenen la necessitat i la urgència 
de cercar alternatives a nivell social i polític per a 
arribar a una transformació radical vers la justícia 
ambiental i social.

El decreixement demana la reducció de la producció 
i el consum de béns materials per disminuir la 
despesa energètica a nivell mundial.

El decreixement explica que vivint de manera més 
senzilla i amb menys béns materials podem viure 
millor (simplicitat voluntària). El benestar no es 
relaciona amb la possessió de béns i la pujada dins 
l’escala social, sinó que es basa en la possibilitat de 
tenir més temps lliure per compartir i reforçar les 
relacions socials.

Així, esdevenen molt importants: la relocalització 
de l’economia i el consum just i de proximitat, 
la reducció i la reutilització dels materials, i, en 
definitiva, una democràcia participativa i més 
directa. El decreixement encoratja també un ritme 
de vida més lent i transports menys contaminants, 
evitant l’avió i el cotxe, i fent servir la bicicleta i el 
transport públic.”

Conclou amb aquesta proposta:
Ens cal treballar a tres bandes: el canvi d’estil de vida 
a nivell individual, els projectes col·lectius i el foment 
de polítiques que se centrin en la redistribució dels 
recursos i el benestar social enlloc del creixement 
del PIB.

BENESTAR VERSUS CREIXEMENT ? BENESTAR VERSUS CREIXEMENT ? 

La “Fàbrica del Sol” és un equipament d’educació ambiental promogut per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona que, per mitjà de la web www.barcelona.cat feia la reflexió que us 
transcrivim a continuació. Vistos els resultats que ens arriben de la cimera anomenada COP27 que s’ha clos 
recentment a Egipte, també la podríem fer arribar als seus integrants. 
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HOMENATGE A LA GENT GRANHOMENATGE A LA GENT GRAN
DE CABANELLESDE CABANELLES
El passat diumenge dia 6 de novembre i al local de 

La Sala es va fer la tretzena edició de l’homenatge 

a la gent gran de Cabanelles. A partir de les dues 

del migdia vam gaudir d’un dinar de germanor, 

amenitzat a les postres pel músic francès/garrotxí 

Manelic de Pera, que amb la seva guitarra feu gala 

d’un variat repertori, des de passos dobles, valsos, 

havaneres, tangos, cançó popular i tradicional, 

“chanson francesa”, etc.

Tot seguit i mentre menjàvem castanyes torrades 

el mag Fèlix Brunet ens feu passar una estona ben 

entretinguda.

Entre les dues actuacions, s’obsequià als jubilats 

assistents amb una sabonera artesanal, s’escolliren 

l’hereu i la pubilla d’engany, honor que recaigué en  

els nostres veïns Petra Pinster i Jaume Planas.

També es féu un homenatge a la persona de més 

edat del municipi, la Sra Mercè Prujà i Ricart, de 

noranta-nou anys fets el passat mes d’agost. 


