
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Superilles de la Maternitat i Sant Ramon 
 

2n taller de participació entorn al programa de superilles  

10 de juliol de 2014 

 

 

 

Informe de la sessió 

 

 

 

CONTINGUT 

 
1.  Descripció de la sessió ............................................................................................. 3 
2.  Benvinguda i presentació de resultats ...................................................................... 3 
3.  Dinàmica valoració propostes curt termini .............................................................. 4 
4.  Taller petits grups “de les idees a projectes” .......................................................... 6 
5.  Posada en comú ....................................................................................................... 8 
6.  Presentació de la plataforma co-innovació i cloenda ............................................. 14 
7.  Documentació ........................................................................................................ 14 
8.  Propers passos ........................................................................................................ 14 
9.  Relació d’organitzacions participans ..................................................................... 15 
10.  Resultats de la valoració de la sessió ..................................................................... 15 

 

 

 



   
    

 [2]  

Programa Superilles 

Promotor del programa:     Ajuntament de Barcelona 

Direcció del programa:    Direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà 

Direcció territorial:     Districtes de les Corts 

Concepció i assessorament:  Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 

Assistència tècnica:    Grup d’Estudis i Alternatives 21, SL (gea21)  
          Secretaria de Barcelona+Sostenible 
   

 



   
    

 [3]  

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 

La sessió es va realitzar al Centre Cívic Riera Blanca de les Corts el dijous 10 de juliol de 
2014, de 18.30 a 20.30 h. 
 
Aquest segon taller de participació perseguia dos objectius: 

 Valorar  les propostes que es creia aportaven més benefici ambiental, social, de 
caràcter innovador i la que era de menys interès, rebudes per part dels diferents 
agents participants en el procés 

 Contrastar i descriure les propostes/projectes que es podrien començar a emprendre 
a curt termini, amb implicació ciutadana. 

Hi van participar 67 persones, entre les quals s’incloïen veïns i veïnes, representants 
d’entitats i equipaments de l’àmbit de les superilles, representants d’organitzacions de 
Barcelona interessades en contribuir al projecte i tècnics de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El programa de la sessió es va desenvolupar en quatre blocs: 

 
 Benvinguda 
 Descripció del calendari del procés participatiu engegat a les Corts i resultats del     

1r taller participatiu del 9 d’abril al Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” i resum del 
recull d’aportacions fetes per la resta d’agents participants en el procés de treball.  

 Dinàmica valoració propostes curt termini. 
 Taller en petits grups “de les idees a projectes”. 
 Posada en comú 
 Presentació de la plataforma Co-innovació amb el repte Superilles la Maternitat i 

Sant Ramon i cloenda 

 

 

2. BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

Tots els participants van rebre a l’entrada material necessari per a la primera dinàmica 
(gomets i post-it) i per aquells que no ho portaven imprès o no s’havien inscrit a la sessió, 
una carpeta amb la documentació enviada per correu electrònic, necessària per a les dues 
dinàmiques. 

La sessió es va iniciar amb la benvinguda per part de Xavier Cubells, director de Serveis a 
les Persones i al Territori de les Corts, agraint a tota la gent que va assistir el seu esforç i 
implicació en el programa superilles i a tot l’equip que en forma part. 

Seguidament  Ramon Vilà, tècnic de la direcció de Serveis a les Persones i Territori de les 
Corts, va fer l’exposició del calendari de les accions realitzades i previstes en el marc del 
programa superilles les Corts i va detallar el volum de propostes rebudes per part de la 
ciutadania, a partir del primer taller participatiu realitzat el 9 d’abril al Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart, i per altres agents implicats en el procés com el districte de les Corts, 
Hàbitat Urbà i l’Agència d’Ecologia Urbana fins en el moment d’aquest segon taller. 
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3. DINÀMICA DE VALORACIÓ DE PROPOSTES A CURT TERMINI 

A continuació  la Marta Cuixart, tècnica de Participació d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 
Barcelona, va explicar com es varen explotar les 292 propostes que arribaren, per part dels 
diferents agents,  per a les superilles la Maternitat i Sant Ramon. 

Per facilitar la comprensió i explotació de les propostes recollides, es van categoritzar 
aquestes en curt termini (propostes a realitzar abans d’un any), llarg termini (propostes a 
realitzar a partir de l’any que ve) i de continuïtat (propostes que es poden iniciar a curt 
termini i s’allargarà en el llarg termini o bé, es pot començar a treballar en curt termini però 
no serà fins el llarg termini que es desenvolupin). Aquestes propostes varen agrupar-se en 
blocs, seguint els mateixos criteri que van sorgir del primer taller participatiu (mobilitat i 
soroll, teixit social, energia-aigua i residus i espai púbic i verd urbà). 

A partir d’aquesta categorització i classificació per blocs, es va fer una agrupació de les 
propostes amb una mateixa finalitat, per semblança o per tractar-se del mateix tema, en 
subblocs: 

 

Bloc MOBILITAT I SOROLL 

Subbloc: 

Pacificació de carrers 
Camí Escolar 
Gestió d'aparcament en superfície 
Noves tecnologies aplicades a mobilitat més eficient 
Paviments sonoreductors 

 

Bloc ESPAI PÚBLIC I VERD 

Subbloc: 

Millora dels espais d'estada i lleure 
Diagnosi de l'ús de l'espai públic 
Supressió de barreres arquitectòniques 
Millora de la senyalització  
Millora del verd urbà 

 

Bloc TEIXIT SOCIAL 

Subbloc: 

Ocupació i ús compartit de l'espai públic (places i carrers) 
Agenda comuna d'activitats 
Hort urbà 
Comunicació 
Corresponsabilitat / Implicació de persones per a la inclusió 
Promoció del comerç i l'activitat productiva 
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Programes i projectes per a la millora de la convivència i la cohesió social 
Millora dels equipaments 

 

Bloc ENERGIA, AIGUA I RESIDUS 

Subbloc: 

Reducció del consum domèstic d'energia i aigua a través de la sensibilització i 
implicació veïnal 
Autocompostatge 
Reducció de la producció de residus domèstics i millora de la recollida 
selectiva 
Millora  de l'enllumenat públic 
Millora  en l'ús públic de l'aigua 
Reducció del consum energètic en equipaments públics 
Innovació tecnològica amb criteris de sostenibilitat en la urbanització i obres 

 

A continuació, la Marta va explicar la dinàmica de valoració dels subblocs de les propostes a 
curt termini que pretenia  obtenir una primera aproximació de la visió i opinió dels 
participants. 

La dinàmica consistia en posar 4 gomets, cada un d’ells d’un color diferent per marcar el 
subbloc temàtics que els hi sembléssim més valuosos pels seus beneficis socials (gomet 
blau), beneficis ambientals (gomet verd), amb més caràcter innovador (gomet groc) i el 
subbloc de menys importants o prescindibles (gomet vermell) a desenvolupar a les 
superilles la Maternitat i Sant Ramon.  I alhora, havien de posar un post-it amb el seu nom, 
al costat del subbloc que més els hi interessava per començar a treballar a la segona part 
de la sessió (passar de les idees a projectes concrets a curt termini). 

 

 
 
 

Un cop tothom havia situat els gomets i post-it sobre les plantilles de blocs i subblocs situat 
a una paret de la sala, la Marta va fer un recompte i lectura dels resultats obtinguts amb la 
dinàmica: 
 
  

Bloc MOBILITAT I SOROLL Gomets 

B.Social C.Innovador B.Ambiental Prescindibles 
o - important 

Subbloc: 

Pacificació de carrers 6 1 9 - 
Camí Escolar 2 2 - - 
Gestió d'aparcament en superfície 5 - 1 - 
Noves tecnologies aplicades a mobilitat més 
eficient 

1 14 - 2 

Paviments sonoreductors - - 2 9 
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Bloc ESPAI PÚBLIC I VERD B.Social C.Innovador B.Ambiental Prescindibles 
o - important 

Subbloc: 

Millora dels espais d'estada i lleure 5 - - - 
Diagnosi de l'ús de l'espai públic - 1 - 1 
Supressió de barreres arquitectòniques 4 - - - 
Millora de la senyalització  - - - 12 
Millora del verd urbà - - 19 - 

Bloc TEIXIT SOCIAL B.Social C.Innovador B.Ambiental Prescindibles 
o - important 

Subbloc: 

Ocupació i ús compartit de l'espai públic 
(places i carrers) 

7 - - - 

Agenda comuna d'activitats 2 2 - 3 
Hort urbà 1 - - 4 
Comunicació 5 1 - - 
Corresponsabilitat / Implicació de persones 
per a la inclusió 

 1 - 5 

Promoció del comerç i l'activitat productiva 1 2 - - 
Programes i projectes per a la millora de la 
convivència i la cohesió social 

9 3 - 1 

Millora dels equipaments 1 - - - 

Bloc ENERGIA, AIGUA I RESIDUS B.Social C.Innovador B.Ambiental Prescindibles 
o - important 

Subbloc: 

Reducció del consum domèstic d'energia i 
aigua a través de la sensibilització i implicació 
veïnal 

3 2 9 - 

Autocompostatge - - 2 7 
Reducció de la producció de residus 
domèstics i millora de la recollida selectiva 

- 1 - 1 

Millora  de l'enllumenat públic - 2 - - 
Millora  en l'ús públic de l'aigua - - 5 - 
Reducció del consum energètic en 
equipaments públics 

- 3 1 - 

Innovació tecnològica amb criteris de 
sostenibilitat en la urbanització i obres 

- 15 1 - 

 
 

4. TALLER EN PETITS GRUPS “DE LES IDEES A PROJECTES” 

Un cop escollit, per part dels membres, el subbloc temàtic en el qual volien aprofundir, es va 
fer una lectura dels grups de treball que van quedar i reagrupant a aquelles persones  que 
havien quedat soles o on només hi havia 2 persones apuntades. 

Els subblocs que varen ser d’interès treballar i que al voltant seu s’organitzaren els grups de 
treball: 

 Bloc mobilitat i soroll: 

‐ Pacificació de carrers reagrupat amb camí escolar (4a pl.) 

 Bloc espai públic i verd 

‐ Supressió de barreres arquitectòniques (4a pl.) 

 Bloc teixit social: 

‐ Ocupació i ús compartit de l’espai púbic reagrupat amb millora del ver  i 
millora d’espais d’estada i lleure (3a pl.) 

‐ Comunicació (4a pl.) 

‐ Corresponsabilitat /implicació de persones per a la inclusió (pl. baixa) 
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‐ Programes i projectes per a la millora de la convivència i la cohesió social (pl. 
baixa) 

 Bloc energia, aigua i residus: 

‐ Reducció del consum domèstic d'energia i aigua a través de la sensibilització i 
implicació veïnal (3a pl.) 

‐ Reducció del consum energètic en equipaments públics (3a pl.) 

‐ Innovació tecnològica amb criteris de sostenibilitat en la urbanització i obres 
(3a pl.) 

 

Abans de distribuir-se per les diferents sales, es va explicar la dinàmica que es portaria a 
terme en petit grup. El que es pretenia és que cada grup pogués començar a transformar 
una idea en un projecte. Facilitar el pas de la reflexió a l’acció, la proposta era que s’escollís 
un tema en el qual es poguessin implicar o en la qual poguessin contribuir, sigui a títol 
personal o a través de la seva entitat. 

I a partir d’una plantilla calia posar-se d’acord i definir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A partir d’aquí es divideixen els grups acompanyats de Patricia, Vanessa, Maria, Ramon, 
Marta i M. Antònia. 

 

 

 

TÍTOL DE LA PROPOSTA

MEMBRES DEL GRUP:

Recursos Accions

Resultats esperats

2n Taller participatiuSuperilles la Maternitat i Sant Ramon. 10 de juliol de 2014.  
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5. POSADA EN COMÚ 

Seguidament, la Marta fa una lectura ràpida de les diferents propostes resultants del treball 
dels grups i del consens entre els seus membres que es consensuar i treballar en els grups.  

 

 Bloc mobilitat i soroll 

Subbloc: Pacificació de carrers reagrupat amb camí escolar 

 

Proposta 1 Pacificació carrers 

Membres del grup Francesc, Xavi, Yolanda, Pierre, Rosa i David 

Comunitat destinatària Veïns del barri 

Resultats esperats Reducció del trànsit rodat 

Alliberament de l’espai públic urbà ocupat pels cotxes 

Reducció del soroll i contaminació 

Camí escolar Barcelona 

Accions A curt termini:  

‐ Tallar el carrer un dia a la setmana 

‐ Carrers peatonals sense aparcament  

‐ Carrers sense circulació i amb aparcament  

(Tots els aparcaments zones verdes) 

‐ Canviar el sentit de Conxita Supervia i que sigui només 
de sortida 

‐ Identificació dels cotxes per aparcar al barri 

‐ Verd en el pàrquing provisional 

A llarg termini: 

‐ Aparcament soterrat 

Recursos Senyalització 

Implicació veïnal , Taller Ocupacional  

Jornades on es tanquen els carrers i es pinten els carrers 
(paviments, ...) 
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 Bloc espai públic i verd 

‐ Supressió de barreres arquitectòniques (4a pl.) 

 

Proposta 2 Supressió de barreres arquitectòniques 

Membres del grup Cristina, Marina i David 

Comunitat destinatària Tothom 

Resultats esperats Millora de la mobilitat del vianant 

Fer del carrer un espai veïnal 

Millora de l’autonomia 

Accions Fer una plataforma única en els carrers interiors amb un mateix 
llenguatge considerant totes les persones 

Realitzar correctament franges d’encaminaments, ...  

Recursos Diners 

Arquitectes especialistes en accessibilitat 

 

 Bloc teixit social 

 

‐ Comunicació (4a pl.) 

 

Proposta 4 El barri es mou amb la comunicació 

Membres del grup Jordi, Cinthia, Ivan, Àlex i Pere 

Comunitat destinatària Barris superilles- districte, Pedralbes/Sarrià, Sants, Collblanc, 
Eixample..- Mapa col·laboratiu 

Resultats esperats - 

Accions Localitzar ambaixadors (Festa Major com a oportunitat) 

Fer una web/agenda amb tallers pràctics 

Consultes participatives 

Tallers/Formació sobre eines comunicatives/xarxes socials 

Recursos Elaboració d’una agenda oberta i participativa  

Gesto del coneixement temàtic        Cercador temàtic (no pdf, no 
issu....) 

Referents/ambaixadors per temàtiques, carrers o sectors 
(presencial, virtual) 
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‐ Ocupació i ús compartit de l’espai púbic reagrupat amb millora del ver  i 
millora d’espais d’estada i lleure (3a pl.) 

 

Proposta 3 Mur verd al centre cívic Joan Oliver “Pere Quart” i 
aprofitament per a ús públic de cantonada Conxita 
Supervia 

Membres del grup Aïna, Màrius, Cinthia, Paz, Ramon i Mireia 

Comunitat destinatària Població en general 

Resultats esperats Millora de la qualitat ambiental 

Millora de l’espai urbà 

Millora de la convivència i participació de la gent del barri 

Unir la plaça amb el centre cívic Joan Oliver “Pere Quart” 

Accions Mur vegetal vertical a la part exterior en front de Carles III 

Horts vertical a la part interior 

Estudiar la possibilitat de tallar carrer Conxita Supervia entre 
zona verda i residència 

Fer activitats temporals exteriors a la plaça com a suport a la 
residència 

Recursos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Corresponsabilitat /implicació de persones per a la inclusió (pl. baixa) 

 

Proposta 5 Programa de sensibilització 

Membres del grup Ana, Julia, Jesús, Miguel, Luis 

Comunitat destinatària Població de la superilla 

Resultats esperats Coneixement de les persones en risc d’exclusió 
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Acceptació i implicació de les persones amb altres capacitats 

Accions Tallers (TO Ariadna) 

Carpa: Festa Major, Sant Jordi, Comerç al carrer 

Escoles 

Coordinació hospitals (San Joan de Déu) 

Associació comercials 

Centres esportius 

Recursos Pressupost??? 

Les entitats implicades 

Centres cívics 

Associació veïns 

 

‐ Programes i projectes per a la millora de la convivència i la cohesió social (pl. 
baixa) 

 

Proposta 6 Creació d’un centre de bricolatge comunitari i 
accessible 

Membres del grup Jaume, Esther, Sheila, Pedro, Jordi i Irene 

Comunitat destinatària Població general 

Resultats esperats Espai comunitari que permeti interaccions entre veïns i veïnes 

Inserció social 

Sinèrgies suport entre veïns 

Generar espais compartits intergeneracionals 

Accions Donar formació 

Difusió del projecte 

Col·laboració amb grups professionals o escoles de formació 

Recursos Dinamitzador de l’espai 

L’espai 

Eines i materials 

Recursos econòmics 

 

Recursos disponibles: 

Ateneu de fabricació les Corts 

Joves les Corts 

Millor que Nou 

Banc Solidari 

Centre cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
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Escoles de formació??? 

 

 Bloc energia, aigua i residus 

‐ Reducció del consum domèstic d'energia i aigua a través de la sensibilització i 
implicació veïnal (3a pl.) 

 

Proposta 7 Mesures de conscienciació ciutadana sobre el 
consum d'energia i web de comparació de consums 
(AII61) 

Membres del grup Gemma, Joan, Cristina, Germán 

Comunitat destinatària Un bloc d’habitatges 

Resultats esperats Increment de la conscienciació ciutadana, canvis d’hàbits i 
estalvis d’energia i econòmics 

Èxit de la proposta:  que altres blocs vulguin adherir-se 

Accions Reunió amb la comunitat de veïns per comunicar el projecte 

Identificar la tipologia de persones i de perfil de consum energètic 
i aigua 

Recollida de dades i facilitar eines per seguiment del consum 

Desenvolupar formació de mesures d’estalvi 

Seguiment i acompanyament de l’estalvi 

Comunicar i publicar l’estalvi 

Recursos Gent que ajudi  i coordini la dinamització i el seguiment 

Eines pel seguiment de consums 

 

‐ Reducció del consum energètic en equipaments públics (3a pl.) 

 

Proposta 8 Autosuficiència demanda base de l’edifici centre cívic 
Riera Blanca- Biblioteca Miquel Llongueras 

Membres del grup Alexandre, Neus, Elisabet, Irma 

Comunitat destinatària Usuaris i personal del centre 

Ciutadania en general 

Resultats esperats Millora de l’autosuficiència energètica dels equipaments 

Ciutadania conscienciada 

Personal conscienciat 

Demanda de “replicabilitat” 

Trobar solucions innovadores 

Accions Mesures d’estalvi i eficiència energètic, eficàcia, usos i costums 
(Per exemple: tancament, il·luminació, bones pràctiques, 
conscienciació, etc) 
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Generació energètica a partir de l’aprofitament recursos  
renovable: solar fotovoltaica i/o altres 

Recursos Dotació pressupostària: 

‐ Projecte executiu 

‐ Implementació obres 

 

‐ Innovació tecnològica amb criteris de sostenibilitat en la urbanització i obres 
(3a pl.) 

 

Proposta 9 Sensorització i interacció d’armaris en via pública 

Membres del grup Francesca, Oscar, MªJosé, J.Lluis i Miguel 

Comunitat destinatària Ciutadania 

Resultats esperats Supressió de barreres arquitectòniques al reduir l’espai fent la 
ciutat més habitable, còmoda i segura 

Optimització econòmica per agrupació de serveis 

Accions La ordenació i agrupació d’elements urbans, s’ha de fer dintre 
d’una planificació que formi un espai urbà 

Unificar protocols d’instal·lacions elèctriques, senyals, fluids, etc. 

Recursos Mitjans de coordinació de projectes i execució 

Assignació de pressupostos de manteniment i inversió 



   
    

 [14]  

6. PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA CO-INNOVACIÓ I CLOENDA 

La M. Antònia va presentar la plataforma co-innovació que ha impulsat l’Ajuntament de 
Barcelona, amb l’objectiu de què els ciutadans i les ciutadanes col·laborin amb l'Ajuntament 
aportant les seves idees i propostes sobre diferents temes i reptes de la ciutat. 

Aprofitant aquesta eina virtual que posa a disposició de la ciutadania l’Ajuntament de 
Barcelona i per donar resposta a una demanda del passat taller participatiu, d’obrir un espai 
virtual on es puguin fer propostes i seguir treballant el programa superilles, s’ha obert un 
repte sota el nom de Superilles la Meternitat i Sant Ramon. 

Per entrar a la plataforma co-innovació cal anar a l’url http://coinnovacio.bcn.cat/ o al web 
www.bcn.cat/lescorts i picar sobre el link co-innovació. 

Un cop s’entra a la plataforma, cal situar-se sobre el repte Superilles  

I partir d’aquí, és poden proposar noves idees/projectes per aquest Repte, comentar i/o 
donar suport a altres idees que algú hagi introduït. 

És un plataforma obert a tothom, per tant qualsevol persona podrà aportar les seves idees o 
comentaris. No només és exclusiu a la gent que participa als tallers, i es comenta que pot 
ser positiu per captar les sinèrgies i visions d’altres ciutadans als quals no s’arriba amb els 
tallers. 

 

Serà l’endemà de la sessió que es pujaran, a la plataforma co-innovació, totes les 
propostes/projectes que s’ha treballat en petit grup perquè tothom pugui veure les proposta 
dels altres, seguir perfilant les propostes i/o proposant noves idees. 

 

La Marta tanca la sessió agraint la  participació de tots els presents i informant durant el mes 
de setembre se’ls tornarà a convocar per seguir treballant amb les propostes. 

 

7. DOCUMENTACIÓ 

 

La presentació de la sessió i la resta de documentació que s’han anat editant en el marc del 
programa superilles  estarà disponible a www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/superilles 

I a www.bcn.cat/lescorts/superilles 

 

 

8. PROPERS PASSOS 

 Tal com es va comunicar a la sessió: 
‐ El present informe amb les aportacions de la sessió s’enviarà per correu 

electrònic a tots els participants. 
‐ S’enviarà per correu electrònic l’url de la plataforma co-innovació i 

instruccions de com donar-se d’alta. 
‐ Traspassar totes les propostes de projecte treballats en petit grup a la 

plataforma virtual co-innovació en el repte Superilles la Maternitat i Sant 
Ramon.  
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‐ El mes de setembre, es convocarà de nou un taller per acabar de concretar 
les propostes treballades i definir properes accions. 

 
 Es poden seguir fent aportacions addicionals a l’adreça procesparticipatiu@bcn.cat. 

 
 S’anirà informant dels avenços i propers passos per correu electrònic als 

participants. Si hi ha més persones que volen rebre la informació, ho poden indicar al 
Districte les Corts, a la Secretaria Agenda 21 o a procesparticipatiu@bcn.cat 
 
 
 

9. RELACIÓ D’ORGANITZACIONS PARTICIPANTS 

Van participar a la sessió 59 persones, a títol particular o com a representants d’entitats i 
altres col·lectius, sense incloure les organitzadores i facilitadores de les dinàmiques. 
Seguidament es relacionen les entitats participants: 
 
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 
Agència de l'Energia de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona- Dte. les Corts i Hàbitat Urbà- 
Associació de Dones Elisenda de Montcada 
AuS 
AVV Camp Nou 
Banc solidari de serveis gratuïts 
Barcelona Camina 
Biblioteca les Corts Miquel Llongueras 
Centre Cívic Can Deu 
Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" 
CiU les Corts 
Ciutat Humana 
Club Esportiu Mediterrani 
COAMB 
CSS Maternitat-Sant Ramon 
El Racó de les Corts 
Espai Jove Bacardí 
Fuelfor.net 
ICV-EUiA les Corts 
Naturcat - Geeni 
PSC les Corts 
Saba Aparcaments 
TO Ariadna 
 
 

10. RESULTATS DE LA VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 
Es va passar un qüestionari a tots els assistents perquè poguessin fer la valoració dels 
següents ítems de la sessió: durada de la sessió, espai, organització, la dinamització, 
informació, temps per participar, valoració global, si tornarien a participar, l’edat i el sexe. 
Els resultats són els següents: 
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Barcelona, 15 de juliol de 2014   


