Carta de
drets i serveis
de lafiliat

amb tu
Unió General de Treballadors de Catalunya
www.ugt.cat

Anoia-Alt Penedès-Garraf
08800 - Vilanova i la Geltrú
Carrer de Sant Josep, 5
Tel. 93 814 1440 - Fax 93 811 5887
ugt@apg.ugt.org

Delegació de lHospitalet
08901 - LHospitalet
Rambla Marina, 429-431 bis
Tel. 93 338 9253 - Fax 93 261 2425
ugt@hospitalet.ugt.org

U.T. Terres de lEbre
43500 - Tortosa
Carrer de la Ciutadella, 13, 1a
Tel. 977 44 4456 - Fax 977 44 3381
ugt@tortosa.ugt.org

Bages-Berguedà
08242 - Manresa
Passeig de Pere III 60-62
Tel. 93 874 4411 - Fax 93 874 6261
ugt@bagesbergueda.ugt.org

Vallès Oriental-Maresme
Carrer dEsteve Terrades, 30-32, baixos.
08400-Granollers
Tel. 93 870 4258 - Fax 93 879 6517
ugt@nom.ugt.org

Terres de Lleida
25002 - Lleida
Avinguda de Catalunya, 2
Tel. 973 27 0801 - Fax 973 28 1015
tfarre@lleida.ugt.org

Baix Llobregat
08940 - Cornellà
Revolt Negre, 10-14
Tel. 93 261 9009 - Fax 93 261 9134
ugt@baixllobregat.ugt.org

Osona
08500 - Vic
Plaça dOsona, 4, 1r
Tel. 93 889 5590 - Fax 93 885 2484
osona@catalunya.ugt.org

Vallès Occidental
08202 - Sabadell
Rambla, 73
Tel. 93 725 7677 - Fax 93 725 7222
ugt@vallesocc.ugt.org

Comarques Gironines
17001 - Girona
Carrer de Miquel Blay, 1, 3r i 4t
Tel. 972 21 5158 - Fax 972 20 8171
ugt@girona.ugt.org

U.T. Tarragona
43003 - Tarragona
Carrer dIxart, 11, 3r i 4t
Tel. 977 21 3131 - Fax 977 23 4201
ugt1@tarragona.ugt.org

Delegació Badalona
08912 - Badalona
Carrer de Miquel Servet, 211 interior
Tel. 93 387 2266 - Fax 93 387 2512
badalona@catalunya.ugt.org

UGT
Rambla de Santa Mònica 10
08002 Barcelona
Tel. 93 304 68 00 - Fax 93 304 68 35
ugt@catalunya.ugt.org

UGT
Carrer de Sant Oleguer, 17
08001 Barcelona
Tel. 93 601 10 40 - Fax 93 601 10 41

Federacions Nacionals de la UGT de Catalunya
Federació Nacional de Transports,
Comunicacions i Mar (FNTCM)
Rambla de Santa Mònica, 10 3a - 08002
Tel. 93 304 68 04 - Fax 93 304 68 37
fntcm@catalunya.ugt.org
Federació de Catalunya de Treballadors
de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc
(FCTCHTJ)
Rambla de Santa Mònica, 10 - 2a - 08002
Tel. 93 304 68 02 - Fax 93 304 68 26
fctese@catalunya.ugt.org
Federació de Serveis de Catalunya (FeS)
Rambla de Santa Mònica, 10 - 1a - 08002
Tel. 93 304 68 06 - Fax 93 304 68 34
fes@catalunya.ugt.org

Federació dIndústries Afins (FIA)
Rambla de Santa Mònica, 10 - 2a - 08002
Tel. 93 301 97 00 - Fax 93 301 42 23
fia@catalunya.ugt.org
Federació de Serveis Públics (FSP)
Via Laietana, 18 - 7a - 08003
Tel. 93 295 61 00 - Fax 93 295 61 08
fsp@catalunya.ugt.org
Federació del Metall, Construcció i Afins
(MCA)
Rambla de Santa Mònica, 10 - 2a - 08002
Tel. 93 301 83 62 - Fax 93 301 06 25
mca@catalunya.ugt.org

Federació de Treballadors de
lEnsenyament (FETE)
Via Laietana, 18 - 7a - 08003
Tel. 93 295 61 00 - Fax 93 295 61 08
fete@catalunya.ugt.org
Federació Agroalimentària de Catalunya
(FTA)
Rambla de Santa Mònica, 10 - 2a - 08002
Tel. 93 304 68 12 - Fax 93 304 68 31
agroaliment@catalunya.ugt.org
Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP)
Rambla de Santa Mònica, 10 - P. Baixa 08002
Tel. 93 304 68 27 - Fax 93 304 68 09
jubilats@catalunya.ugt.org

Organismes de la UGT de Catalunya

Secretariat Nacional de Catalunya

Unions

Drets de lafiliat i lafiliada

Ser afiliat o afiliada a la UGT de Catalunya obliga a:

Ser afiliat a la UGT de Catalunya dóna dret a:

 Participar en els actes i decisions del sindicat.

 A la informació sindical que emet el
nostre sindicat i especialment i de forma
personalitzada la revista Les Notícies,
editada per la UGT de Catalunya.

 Respectar les decisions i acords adoptats pels òrgans
del sindicat.
 Defensar els interessos generals del sindicat.
 Satisfer puntualment el pagament de la quota establerta
pel sindicat.
 Comunicar qualsevol canvi en la teva situació laboral,
domicili, telèfon o compte bancari on pagues la quota
sindical.
 No fomentar ni pertànyer a cap altra organització sindical
aliena a la UGT.

Actualitza les teves dades trucant a:
Departament de Dades
Tel. 93 304 68 46
Altres telèfons dinterès:
Oficina de Serveis a lafiliat i lafiliada: 93 304 68 22 / 48
Defensor de lAfiliat i lAfiliada : 93 304 68 22 / 48
Síndic del Delegat i la Delegada: 93 304 68 74

 A la participació als debats i decisions
del sindicat a través de la secció sindical
de la teva empresa i/o dels òrgans
establerts estatutàriament .
Especialment davant la signatura del
conveni del teu sector o empresa a
l'àmbit de Catalunya.
 A ser candidat o candidata a les
eleccions sindicals, tret de cas de
limitació legal.
 A acudir al síndic del delegat i la
delegada en cas de necessitar la
defensa dels teus drets com a
representant sindical davant lempresa.

 A participar activament en la negociació
col·lectiva a la teva empresa o sector.
 A la formació sindical o tècnica que
imparteixi la UGT de Catalunya.
 A gaudir dun tracte preferent en els
serveis i ofertes que des de la UGT de
Catalunya o qualsevol dels seus
organismes podem oferir al conjunt dels
treballadors i de les treballadores, molts
dels quals et detallem en aquest fulletó.
 A ser atès i atesa en qualsevol seu de
la UGT de Catalunya o bé en la teva
secció sindical a través dels
representants sindicals.

 A ser atès i atesa pel defensor de lafiliat
i de lafiliada per plantejar qualsevol
qüestió que creguis convenient en
defensa dels teus interessos com a
afiliat o afiliada davant qualsevol
organisme de la UGT.
 A la deducció de la quota sindical en la
declaració de lIRPF.
 A lassessorament laboral a preus molt
econòmics i si la teva afiliació té una
antiguitat superior a 8 anys, tens
gratuïtat a lassistència i la tramitació
jurídica, excepte la primera visita.
 Que els teus representants sindicals
siguin escoltats a lempresa prèviament
a laplicació duna sanció o
acomiadament.

Obligacions i drets  Afiliats/des

Obligacions de lafiliat i lafiliada

Tenim un pla de pensions individual per a tu

Mutualitat de Previsió Social de la UGT (MPS)

Pla de Pensions Individual de la UGT de Catalunya
Una alternativa destalvi a llarg termini per a qui no té un pla de pensions dempresa.
Amb una rendibilitat similar a la dels plans de pensions dempreses i superior a la
dels individuals.

Un servei adreçat als afiliats del
sindicat per a compensar-los de les
possibles pèrdues salarials que pot
comportar lexercici del dret de vaga
en els casos establerts en el reglament
de la Mutualitat. Per gaudir daquest
servei sha de donar dalta com a
mutualista. i abonar una quota de 9
euros (2008)

La Mutualitat té com a objectiu anar
incorporant altres serveis, per això ja
hem incorporat un servei
dassessorament jurídic telefònic de
temes no laborals per als nostres
mutualistes i nestem preparant
daltres de làmbit de serveis personals.

Més informació a:
MPS
Rambla de Santa Mònica, 10
planta baixa
08002 Barcelona
Tel. 93 304 68 59
Fax: 93 304 68 35
Correu electrònic:
mps@catalunya.ugt.org

Unió de pensionistes, jubilats i prejubilats
I quan passis a ser jubilat o pensionista tant a la teva federació com a la Unió de
Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la UGT de Catalunya, trobaràs atenció per als
temes específics de la teva condició i mantindràs la teva participació en els debats
i decisions del sindicat.

I també toferim
assessorament pel pla de
pensions de la teva empresa.
Informat...
Unitat Assessora de Plans
i Fons de Pensions
Carrer de Sant Oleguer, 17
08001 Barcelona
Tel. 93 601.10.40 / Fax 93 601 10 41
a/e: jfandino@catalunya.ugt.org

Mútua / Fons de pensions

La teva mutualitat

La Confederació de Treballadors
Autònoms de Catalunya (CTAC) ofereix
una sèrie de serveis generals i específics
als treballadors i treballadores autònoms
per donar respostes a aquest col·lectiu
en les seves reivindicacions davant els
governs i institucions.

La CTAC forma part de la UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos).
Més informació:
Confederació de Treballadors Autònoms
de Catalunya (CTAC)
c/ Sant Oleguer, 17
08001 - Barcelona
Tel. 93 601 10 00 / Fax 93 601 10 29
a/e: ctac@catalunya.ugt.org
autonoms@catalunya.ugt.org

Serveis que oferim:

 Formació orientada exclusivament als
autònoms.
 Assessorament jurídic fiscal,
mercantil, marques, patents, laboral,
seguretat social penal, etc.
 Constitució d'empreses:
Personalitat física: autònom i SCP.
Personalitat jurídica: S.L, S.A,
Cooperatives, Societats Laborals.
 Gestió i presentació de l'IAE, IRPF, IVA,
Seguretat Social, declaracions censals,
comptabilitat, contractes, nòmines,
reclamacions, recursos, etc.

 Assistència tècnica, reclamacions
administratives, conciliacions,
demandes, recursos, etc.
 Servei Autoempresa, informació i
orientació a les persones
emprenedores, plans d'empresa i
acompanyament.
 Serveis avantatjosos per als nostres
associats (mútues, assegurances,
microcrèdits, descomptes,...)

Troba resposta als teus
problemes específics!

Amb la teva quota gradualment tens reducció
de les tarifes, arribant a la gratuïtat a partir
dels 8 anys d'antiguitat per a temes laborals
i de Seguretat Social.
També, i amb preus molt econòmics, en
temes:









Civils
Familiars
Successions
Immobiliaris
Penals
Administratius
Fiscals
Mercantils

Gabinet Jurídic
Rambla de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 304 68 50
Fax 93 304 68 44
a/e: gjuridic@catalunya.ugt.org

Dona, a la UGT tens instruments. Fes-los servir
SIAM
Carrer de Sant Oleguer, 17 - 08001 Barcelona
Tel. 93 601 10 53 Fax 93 601 10 41
a/e: igualtat@catalunya.ugt.org
SIAM El SIAM, Servei d'informació,
assessorament i mediació per a la dona
dotat de personal especialitzat en matèria
de gènere. El SIAM té com a objectiu
principal prevenir, suavitzar i reduir els danys
específics que ocasionen la desigualtat de
gènere dins dels àmbits: laboral, familiar i
de violència de gènere. Va dirigit a les
ciutadanes de Catalunya.

Declaració de la renda
Toferim un servei de tramitació de la
Declaració de la Renda a un preu molt
econòmic. Informa-ten!

Autònoms / Assessorament Jurídic / Dona

Serveis Jurídics

Els autònoms de la UGT junts sumem

Per això, toferim diferents tipus de formació
professional, sindical i dadults:
 Cursos per a persones desocupades
(Formació Ocupacional)

Institut per al Desenvolupament de la
Formació i lOcupació (IDFO)
Via Laietana, 18, 8a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 268 92 92 / Fax 93 319 745 94
a/e: idfo-ugt@idfo.com

 Cursos per a treballadors en actiu
(Formació Continuada)
Formació per a persones adultes
 Formació per a persones adultes
 Centre dAutoaprenentatge (idiomes,
informàtica, cicles formatius, grups de
conversa didiomes, accés a la
universitat, etc.)

Centre de Formació Maria Rúbies
Via Laietana, 18, 8è
08003 Barcelona
Tel. 93 310 30 94 / Fax 93 319 75 94

Assessorem els aturats en la recerca
docupació
IDFO
Via Laietana, 18. 08003-Barcelona
Tel. 93 268 92 92
a/e: idfo-ugt@idfo.com
Aquest servei sadreça a tots els aturats i en
particular als col·lectius amb més dificultats
per trobar feina. Cada persona rep un tracte
individualitzat per trobar feina o per determinar
quina formació li convé. Fins i tot sorienta a
qui desitja o està en condicions
dautoocupació.

La formació sindical garanteix els teus drets
En aquest sentit podem oferir-te una gran
varietat de cursos de tipus sociolaboral
adaptats a les teves necessitats com a
treballador/a o com a representant
sindical.

Disposem duna àmplia oferta de cursos
com per exemple:
 Funcions bàsiques dels delegats
 Tècniques de comunicació
 Prevenció de riscos laborals
 Salari, nòmina i Seguretat Social
 Mútues i accidents
 Assessorament laboral

Formació Sindical de la UGT de
Catalunya
Via Laietana 18, 8a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 268 78 36 o Fax 93 310 05 71
a/e: fsindical@catalunya.ugt.org
web: http://www.ugt.cat
-> Apartat Formació

Formació professional / sindical

La formació professional és garantia docupació i progrés

El medi ambient és cosa de tots,

La mobilitat és un dret

Tenim al teu servei

Gaudir d'un medi ambient de qualitat constitueix un dret fonamental
però només amb una interacció organitzada de tota la societat podrem
assolir els objectius per establir un desenvolupament sostenible.

per això posem a la teva disposició....

lOficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL)
Rambla de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 304 68 33 / 32
Fax 93 304 68 47
a/e: otprl@catalunya.ugt.org
Ofereix assessorament a delegats de prevenció i a treballadors sobre
implantació de la prevenció a lempresa i problemes puntuals: prevenció,
avaluació de riscos, normatives, productes químics, mútues, dades,
publicacions, etc.

PRO-RISC, Gestió integrada de prevenció de riscos, S.A.
Carrer de Sant Oleguer, 17 - 08001 Barcelona

Per això tenim el...

Tel. 93 601 10 05
Fax 93 601 10 06
web: www.pro-risc.com
a/e: tecnico@pro-risc.com

Departament de Medi Ambient
Rambla de Santa Mònica, 10 - 08002-Barcelona
Tel. 93 304 68 32
a/e: mediambient@catalunya.ugt.org

PRO-RISC és un servei acreditat de prevenció per a empreses, amb
número SP-134-B, que destaca per latenció personalitzada i vocació
cap a la qualitat en la prestació dels nostres serveis.

Ofereix:
 Informació i assessorament ambiental
 Fomentar la millora de la gestió ambiental a les empreses
 Campanyes de sensibilització i divulgació
 Organització anual dels Premis Atlas per a incentivar les millors
iniciatives mediambientals a l'àmbit sociolaboral

 Una xarxa d'agents de la mobilitat al teu territori per tal d'assessorarte i informar-te sobre els temes de mobilitat
 Negociació institucional en les lleis, decrets, acords de govern,
etc. per tal de defensar els teus interessos.
 Campanyes de sensibilització i informació on t'informen de les
millors mesures per realitzar una mobilitat sostenible i per
sensibilitzar tant els treballadors i les treballadores com als
empresaris.

Prevenció / Medi ambient

Per la prevenció de riscos i accidents laborals

Tenim lhabitatge de qualitat al teu abast

Què oferim al SIS?

La necessitat dun habitatge és molt important
per als treballadors i les treballadores. Per això,
lany 1995 vam engegar un projecte amb aquest
objectiu. Ja shan construït i lliurat més de 1.400
habitatges a tot Catalunya.

Informació, orientació, assessorament i/o
derivació sobre:
Prestacions (pensions no contributives,
pensions contributives, atur, renda mínima
dinserció)
Programes dajut a les famílies: serveis i
ajudes
Drets i recursos per a menors: sanitaris,
tutelars, escolars, formatius,...
Serveis per a jubilats Residències, centres de
dia, servei datenció al domicili, teleassistència,
centres de jubilats, ajudes i recolzament a
lacollida residencial, habitatges tutelats...

Serveis socials i programes per a persones
amb disminució Programes específics dajudes
individuals, accessibilitat i ajudes tècniques,
oci i esport, integració laboral, educació,
formació, habitatge, transports,...
Accions de recolzament i dintegració
sociolaboral a persones amb malalties
mentals
Drogodependències. Recursos i programes
específics dins del marc de les relacions
laborals i socials
Recursos per a afectats de VIH/SIDA,
especialment dins de làmbit laboral

Serveis a persones exrecluses
Recolzament específic en el benestar social
derivat del fenomen migratori
Serveis datenció a les persones sense sostre:
menjadors, aliments i allotjament
SIS - Servei Institucional i Social
Carrer de Sant Oleguer, 17.
Tel. 93 601 10 40
ssocial@catalunya.ugt.org

Qualitat socupa de reservar el sòl, de fer el
seguiment dels projectes i permisos per a les
obres i del control de la seva execució. Cada
promoció es constitueix en règim de cooperativa
i els habitatges sadjudiquen exclusivament als
socis.
Tot això amb un nivell de qualitat i professionalitat
incomparable.

Informa-ten!
Qualitat Habitatge Social
Carrer de Sant Oleguer, 17
08002 Barcelona
Tel. 93 601 10 77 / 78 Fax 93 601 10 89
a/e: administracio@qualitat-hs.com

Serveis socials / Habitatge

SIS - Servei Institucional i Social

És un servei territorial l'objectiu del qual és oferir
orientació professional a les persones que es troben
en procés de recerca de feina, d'una banda, i d'altra
banda ofereix a les empreses informació i gestió
d'ofertes de treball.
 Assessorament a demandants: informació,
orientació, disseny d'itineraris professionals,
tècniques de recerca de feina, acompanyament.

Immigrant, a la UGT també tens un espai - vine a veurens
 Serveis a les empreses: informació de subvencions,
tipus de contractació, definició de llocs de treball.
 Gestió d'ofertes de treball: obtenint la relació òptima
entre el perfil de la persona treballadora que busca
l'empresa i el lloc de treball que cerca el/la
demandant d'ocupació.

Delegació Territorial de Badalona
C/ Miquel Servet, 211 (interior d'illa)
Tel. 93.387.22.66
Badalona
Seu de Manresa
de la U.T. del Bages-Berguedà
Pg. de Pere III, 60-62
Tel. 93.874.44.11
Manresa

Jove, tens un entorn per a tu. Vine
LAvalot és lespai de participació dels joves del
sindicat. És la primera associació sindical de joves
que es crea al nostre país per als que treballen i per
als que encara no ho fan.

EIXAM, xarxa dassessorament i mediació
sociolaboral juvenil. Servei gratuït dassessorament
i mediació sociolaboral. Si vols informació per trobar
feina, habitatge, formació, ...

Ens pots trobar a la Rambla de Santa Mònica, 10
Tel. 93 304 68 18, a/e: avalot@catalunya.ugt.org,
i a les unions territorials

Camps de treball a lestranger Camps de treball a
lestiu a Alemanya, Chiapas i Marroc. Cooperació
sindical amb El Salvador i Marroc.

La Masia Un espai propi per als joves, de cara a
lorganització dactivitats, cursos i trobades.
Formació per a joves Cada any organitzem lEscola
de Formació on es tracten diverses temàtiques
dinterès per als joves. I durant tot lany fem cursos
de formació sobre nòmines, cooperació, negociació
col·lectiva, tècniques de comunicació, etc.

Web: http://www.avalot.org/
I moltes més activitats en què participar.

AMIC (Associació dAjuda Mútua dImmigrants
a Catalunya)
Rambla de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 304 68 41 / Fax 93 304 68 25
a/e: amic@catalunya.ugt.org

15 anys treballant, més de 55 oficines i 35
professionals a tot Catalunya. El nostre objectiu
és afavorir i ajudar limmigrant a comprendre i
resoldre els aspectes dificultosos de la seva vida
com a persona, com a immigrant i com a
treballador. Orientar-lo per conèixer el medi i
aprofitar al màxim els recursos que ofereix, per
assolir un alt grau dacomodació i dadaptació
a aquest país. Lassessorament jurídic, social i
laboral representen els eixos del nostre treball
quotidià.

També disposem de la Xarxa Jurídica dAtenció
a lImmigrant.
És un servei datenció jurídica orientat a resoldre
tots els problemes legals, en particular la
tramitació de tota la documentació necessària
per a disposar dels permisos de treball, de
residència, targeta destudiant, reagrupament
familiar, etc.
El servei no esta orientat a resoldre tots els
dubtes legals, només aquells destrangeria.

Joves / Immigrants

Xarxa Xaloc

Per a la teva família: automòbil, llar, defensa jurídica
i assistència jurídica telefònica, comunitats de
propietaris, animals de companyia, assistència en
viatge, responsabilitat civil privada, de caçador i
pescador, embarcacions desbarjo, estalvi i inversió
i serveis mèdics.

Per a la teva empresa: convenis col·lectius
daccidents laborals, accidents individuals,
assegurances col·lectives de mort per qualsevol
causa, plans de pensions i jubilació, externalització
de premis de jubilació.

ICPA
Corredoria dassegurances
Carrer de Sant Oleguer, 17
08001 Barcelona
Tel. 93 601 10 63 / Fax 93 601 10 67
a/e: icpa@icpa.es
www.icpa.es

Atenció a lAfiliat

Vacances / Residències

Tenim descomptes i preus especials
per a tu a:

Residències de temps lliure Els
nostres afiliats tenen accés a places
en les residències de temps lliure de
tot lEstat. De totes les residències
disponibles a Catalunya, lOficina de
Serveis gestiona les places per a la
temporada alta (juliol i agost).

 Oci
 Automoció
 Espectacles i activitats culturals
 Teatre
 Museus
 Clíniques dentals
 Òptiques
 Medicina alternativa
 Estètica

Ligüerre de Cinca Centre de vacances
al Pirineu aragonès. Disposa
dallotjament tipus bungalous,
càmping o albergs. Els afiliats de la
UGT hi tenen descomptes.

A més daquesta guia general, tenim
acords i altres avantatges per sectors
i territoris.

Per a tots els serveis que oferim, i
daltres que estem incorporant, pots
adreçar-te a:
Oficina de Serveis de lAfiliat
Rambla de Santa Mònica, 10
Planta Baixa
Tel. 93 304 68 22 / 48
Fax 93 304 68 54
a/e: ofserveis@catalunya.ugt.org
atencioafiliat@catalunya.ugt.org
I a la seu de la UGT de la teva localitat
(adreces i telèfons a la primera
pàgina)

Assegurança / Serveis de lAfiliat

Si vols una assegurança de confiança truca a...

Exemple de despesa mitjana anual estimada duna família
formada per matrimoni i 1 o 2 fills
Concepte
Assegurança vehicle
Assegurança llar
Dentista
Compra de vehicles
Ulleres o lents
Parcs diversió
Vacances
Centres esportius
Teatres-museus

Descompte afiliat
10 al 40%
10 al 20%
10 al 30%
5 al 10%
10 al 30%
20 al 30%
5 al 15%
9 al 15%
10 al 25%

L'ús d'un o més serveis és equivalent a la quota sindical de tot l'any.
...I a més no oblidis que:
 A la UGT existeix una quota adaptada a cada situació laboral (activa, atur, jubilat i
autònoms) amb quotes reduïdes per a contractacions parcials, desocupació i, jubilacions.
 En cas de mort per accident, tens una assegurança de 3000 euros si fa entre 1 i 2
anys que ets afiliat, i de 6000 euros a partir de dos anys, sense límit d'edat.
I recorda que la quota sindical desgrava a la Declaració de la Renda.
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