
I també...

Any VI · Número 58 · 21 de març del 2015 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT · @ceeuropa

Homenatge als campions del 1997 i 1998 > Pàgina 2 · Nou patronat de la Fundació > Pàgina 6 · Dos nous ‘socis 1907’ a nivell empresa > Pàgina 7



2 21 de març del 2015OPinió / deStacatS

editorial
Un soci ho és per ambició
Per què som socis de l’Europa? Ens hem fet mai aquesta pre-
gunta? Què ens hi enganxa? Què ens fa renovar el carnet any 
rere any i assistir partit rere partit? A algunes persones els hi ve 
de família, altres per sentiment gracienc i així podríem trobar mil 
històries diferents.

No obstant, des de L’Escapvlat creiem que no ens equivoquem 
afi rmant que, en una gran majoria, un soci ho és també per ambi-
ció. Sigui de l’Europa o del club modest que sigui. Cada etapa de 
la història, cada dècada, cada context i cada situació econòmica i 
social marca el pas dels anys pels clubs. Es pot militar a Primera, 
a la Liga Adelante o a Primera Catalana, com ho va fer l’Europa 
fa just 10 anys en un ràpid pas pel pou del món territorial.

Però en l’esport, a diferència d’altres associacionismes culturals 
i socials, una part del que ens lliga als clubs és l’ambició. Somiar 
-que de moment és l’únic que no ens cobren- amb fi tes majors. 

No serà avui, potser tampoc 
demà, però segurament molts 
socis, especialment els menors 
de 50 anys, que no han viscut 
l’època a Segona A ni han vist 
l’estadi ple fi ns la bandera, 
volen recuperar la grandesa 
que l’Europa havia tingut i que, 
de tant en tant, com enguany 
jugant la fi nal de la Copa Cata-
lunya, recorda que encara té.

Quan els socis més joves comenten als més vells que volen 
veure l’Europa a Segona o a Primera, als últims se’ls dibuixa un 
somriure irònic, pensant que això ja no tornarà a passar mai. No? 
Segur? La nova generació d’europeistes té ganes de viure el que 
els més veterans ja han viscut, ho vol viure amb piles carregades, 
ambicions renovades i és per això que són socis del club: per 
aspirar a altes fi tes.

Enguany, l’Europa té tot per davant ben obert: el primer lloc de la 
lliga es troba a 5 punts, dimecres jugarà una fi nal de la Copa Ca-
talunya i, si res no es torça, disputarà el tercer play-off d’ascens 
consecutiu a Segona B. Fets que serveixen per esperonar noves 
generacions a fer-se de l’Europa en uns temps difícils on el futbol 
professional i el ‘circ’ mediàtic que els rodeja fan complicat ser de 
l’equip de casa, de l’equip de Gràcia  

Els modestos,
malgrat la seva
condició humil,
també volen
aspirar a les

màximes fi tes

l’enquesta
Aconseguirà el Filial donar caça al 
Fontsanta-Fatjó i acabar campió?

A) Sí
B) No

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el 
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Guanyarà l’Europa la Copa Catalunya?
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
17,9%

[Redacció] · Si una fi nal de la Copa Catalunya no 
és especial per sí mateixa, ho serà encara més 
la d’enguany per l’homenatge que el CE Europa 
prepara als exjugadors de les plantilles del 1997 
i 1998 que van alçar els dos primers trofeus que 
té l’entitat a les seves vitrines. Falten encara, 
però, jugadors per localitzar. El club cerca el 
seu contacte.

Minuts abans de l’inici de la fi nal de la Copa 
Catalunya 2015 entre l’Europa i el Girona que 
es disputarà al Nou Sardenya el proper 25 de 
març a les 21 hores, els ja mítics jugadors de 
les temporades 1996/1997 i 1997/1998 rebran 
l’aplaudiment i el reconeixement dels socis i 
afi cionats de l’Europa pels mèrits obtinguts en 
aquella època on van enganxar tota una nova 
generació de socis i aficionats a l’estima a 
l’Europa gràcies als dos títols consecutius de la 
Copa Catalunya.

El club ha contactat amb la majoria d’ells, però 
encara hi ha jugadors dels quals no es disposa 
cap telèfon o contacte. És per això que l’Europa 

fa una crida als propis implicats -si llegeixen 
aquest article- o a coneguts, familiars i amics 
que puguin facilitar un contacte dels següents 
jugadors: Toni, Pablo, Luís García, Ferran, Iban, 
Garrofé i el davanter Márquez. Per tal de facilitar 
el contacte d’algun d’aquests protagonistes cal 
trucar al 932 102 551 (ofi cines del CE Europa), 
al 635 542 202 (contacte de l’Agrupació Europe-
ista) o bé enviar un mail a info@ceeuropa.cat.

Ja hi ha confi rmats molts dels campions de Ca-
talunya cara a l’homenatge del dia 25. Hi seran 
presents el tècnic de la primera copa, Josep 
Moratalla, el capità que va aixecar els dos títols, 
Miquel Carvajal, i els jugadors Serafín, Torras, 
Gandoy, Colomé, Pacha, Vázquez, Raúl Verdú, 
Xavi Navarro, Albert Herrerías, Manolo, Gregorio 
Endrino, Benja i ‘Mágico’ Diaz. 

L’excapità Fernando Núñez resta pendent de 
poder compaginar la seva visita a Gràcia amb 
l’entrenament del seu actual equip -és l’únic 
jugador encara en actiu de tota aquella genera-
ció-, l’AE Prat 

Homenatge als campions del 1997 i 1998

L’onze de la fi nal del 1998 que va acabar guanyant la segona copa consecutiva

82,1%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
ofi cial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
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... qui som?
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La Cate fa més de 20 anys que tre-
balla amb atletes a Barcelona. Parla 
amb nosaltres sobre la importància 
de l’atenció quiropràctica per a es-
portistes. Té molta experiència amb 
atletes i persones que es recuperen 
de lesions esportives. La seva filoso-
fia no és només tractar les lesions, 
sinó  també mirar de prevenir-les i 
mantenir el cos i la columna al cent 
per cent.

Què fa que molts atletes vagin al qui-
ropràctic?
Normalment els esportistes van al  quiro
pràctic per  alleujar  el dolor i  els símptomes 
sense especificar associats a l’esport. Els 
quiropràctics corregeixen les desalinea
cions a l’esquena i la pelvis per assegurar 
un correcte moviment biomecànic de l’es
quelet i els teixits tous a través d’ajustos 
específics, suaus i indolors en les vèrtebres 
de la columna.
Amb més i més gent fent exercici recreatiu,  
el nombre de lesions esportives també ha 
augmentat, més comunament  a l’esquena, 
malucs, genolls i peus. La majoria d’aques

tes lesions són el resultat d’acumulació 
d’estrès als teixits tous, ossos,  i acumulació 
d’interferències en el sistema nerviós.

El perill de les lesions degudes a l’esport 
és que són causades per estrès repetitiu i 
problemes de desalineacions espinals que 
triguen a desenvoluparse i el dolor encara 
triga més temps a aparèixer. De totes ma
neres, quan aquests senyals es detecten 
a temps, es poden gestionar i reduir en un 
període curt de temps.

Mentre que  és fàcil saber quan ens fem 
un gran traumatisme, molts atletes es fan 
“minitraumes” cada dia, dels quals ni s’ado
nen. Per exemple,  córrer  fa que el sistema 
“musculo-esquelètic” hagi d’absorbir entre 
un 250 i un 300% del pes del corredor en 
els talons i les articulacions de la columna 
amb cada pas. Amb el futbol hi ha molt 
d’estrès sobre la columna,  així com en els 
tendons i lligaments del genolls, a causa 
dels freqüents i sobtats canvis en la direcció 
de córrer que fan els jugadors. Per això és 
important cuidarse la columna i eliminar 
qualsevol interferència que pugui ser oca
sionada per traumes, ja sigui greu o lleu.

Quin benefici té la quiropràctica per 
als atletes?
La quiropràctica és important per als atletes 
perquè si els cossos estan perfectament 
alineats es pot  fer front a l’estrès que cau
sa l’esport.  Malgrat això, molts pocs de 
nosaltres tenim una alineació perfecta per 
males postures, lesions en el passat i molt 
de temps en postures sedentàries.

En els últims jocs olímpics de Londres, 
es van veure quiropràctics que  tractaven 
atletes d’elit, no per lesions, sinó per incre
mentar el seu rendiment esportiu gràcies al 
manteniment de l’alineació perfecta durant 
l’activitat esportiva.

Recomanaries l’atenció quiropràctica 
a gent que encara no té lesions?

La quiropràctica a Espanya ha estat 
bàsicament coneguda per ajudar en el 
dolor i les lesions, però a la resta del món 
ajuda els atletes que no tenen 
lesions a millorar el seu nivell 
de rendiment. Això passa 
perquè, quan la columna 
està perfectament alineada, 
la comunicació entre el cos i 
el cervell està al màxim nivell 
i això permet que el cos actuï 
amb el seu màxim potencial.

És com portar el cotxe al 
mecànic per revisarlo quan 
encara no està trencat o no té 
cap avaria, per assegurar-se’n 
que va bé. Nosaltres anem al 
quiropràctic, encara que no 
tinguem dolor, per comprovar 
que el nostre cos funciona al 
cent per cent. És molt més fàcil mantenir 
un bon estat de salut i prevenir lesions o 
malalties que curar-les.

Què pot fer el quiropràctic a més 
d’alleujar el dolor i incrementar el bon 
funcionament del cos?

Els quiropràctics valoren l’alineació i el 
moviment de la columna i la pelvis i n’eli
minen qualsevol causa que faci disminuir 
la comunicació entre el cervell i el cos.
Per prevenir, el quiropràctic pot donar 
una avaluació minuciosa, correccions 
posturals i consells de moviment.
Això ajuda els atletes a aconseguir el 
seu màxim potencial i rendiment, i els 
ensenya a prevenir lesions i mantenir una 
bona alineació de la columna, tant a l’hora 
de fer esport com en la vida quotidiana.

► Pots demanar una primera visita 
a la seva consulta al barri de gràcia:

ONA QUIROPRÀCTICA
Torrent de l’Olla nº100, baixos
93 219 73 21
www.onaquiropractica.com

ENTREVISTA AMB CATE SWILLINGER 
Quiropràctica a Ona Quiropràctica,

al barri de Gràcia, Barcelona
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Salta la banca al camp del líder!
POBLA MAFUMET 1 - EUROPA 2 c Un cop de cap de Cano al minut 95 de partit estreta la zona alta de la classificació

[Àngel Garreta] · Era un partit 
important. Era la visita de l’Eu-
ropa al terreny de joc del fins 
llavors líder de la categoria, la 
Pobla de Mafumet, un equip 
dissenyat per pujar. Era impor-
tant no perquè en la tarda del 
passat diumenge s’hagués de 
decidir res quant a la lliga, però 
si per saber de què és capaç 
l’Europa davant una pedra de 
toc molt similar a tot allò que 
es pot arribar a trobar en el 
sempre dur i complicat play-off 
d’ascens a Segona B.

La Pobla és el perfil d’equip 
potent que l’Europa haurà de 
sortejar si disputa la seva ter-
cera promoció consecutiva i, 
la veritat, l’equip va rendir a un 
nivell altíssim. De fet, van rendir 
tots dos conjunts a gran nivell, 
demostrant perquè el duel era 
de primer contra tercer. L’Eu-
ropa, que porta una ratxa de 
triomfs a domicili espectacular 
i, en total, fa 13 partits de lliga 
que no perd, va ser amo i se-
nyor durant la primera part del 
partit. Es va avançar al minut 
14 amb una centrada d’Ignacio 
que Poves va enviar, de cap, al 
fons de la xarxa.

Els locals van restar desapare-
guts durant els primers 45 mi-
nuts i, segurament conscients 
d’això, van sortir amb el punyal 
entre les dents a la represa.

El conjunt grana va gaudir de 
tres ocasions clares durant el 
primer quart d’hora de la se-
gona meitat, però l’Europa va 
acabar sabent tapar-li tots els 
forats a la Pobla i portar el ritme 
del joc al seu terreny.

Malgrat tot, quan el 0-1 sem-
blava el marcador final, un in-
sistent doble remat a l’àrea es-
capulada va significar l’empat 
dels locals al minut 89. Lluny de 
rendir-se pel fort cop que supo-
sava el gol a un minut de com-
plir amb el temps reglamentari, 
l’Europa va saber defensar-se 
en un parell d’accions a pilota 
aturada en els primers dels cinc 
minuts d’afegit i, gairebé sobre 
el xiulet final, va acabar forçant 
un córner a favor. En aquesta 
acció, la darrera de totes, Javi 
Lara va posar la pilota al primer 
pal i el capità Cano, amb el 
cap, va enviar la pilota al fons 
de la xarxa davant el deliri dels 
jugadors i l’afició present 

Esclat eufòric de Cano, la resta de jugadors i el públic de l’Europa desplaçat a la Pobla de Mafumet després del gran cop de cap del capità al minut 95 a la sortida d’un córner

Sergio s’estrena oficialment sota pals
A pocs minuts de sortir els 
jugadors a la gespa del Muni-
cipal de la Pobla de Mafumet i 
un cop finalitzat l’escalfament, 
el porter Rafa Leva va notar 
molèsties i va comunicar als 
tècnics que no podia comen-
çar el partit. Sobtadament, 
el porter Sergio va passar 
de lluir el 13 a la samarreta 
a portar l’1 sota pals. El jove 
porter, fitxat aquest estiu i que 

va patir a inicis de temporada 
una llarga lesió -fet que va 
obligar al fitxatge d’un tercer 
porter, Víctor Cócera- va viure 
el seu moment de glòria i va 
debutar oficialment amb la 
samarreta de l’Europa.

Sergio no va tenir feina al 
primer temps però va resultar 
providencial en dues inter-
vencions a la represa  

Canvi d’horari també contra el Gavà
El partit de lliga Europa-Rubí 
es juga en dissabte a la tarda 
per donar temps de recupe-
ració física als jugadors de 
l’Europa de cara a la final de 
la Copa Catalunya 2015 que 
es disputarà al Nou Sardenya 
el proper dimecres 25 de 
març a les 21 hores contra 
el Girona. Pel mateix motiu, 
el següent partit a casa -per 
calendari se’n disputen dos 

de consecutius igual que a 
la primera volta es van jugar 
els dos a fora- també variarà 
l’horari.

Després de l’esforç de la Co-
pa Catalunya, es guanyi o es 
perdi, el club busca el màxim 
descans dels jugadors. Així, 
l’Europa-Gavà del 29 de març 
passa de l’horari habitual de 
les 12 a les 18 hores  
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Presentada a Gràcia la gran fi nal!
L’Ajuntament de la Vila va acollir l’acte ofi cial de la FCF per posar en relleu la Copa Catalunya

Els presidents dels clubs fi nalistes, les autoritats municipals i els representants federatius al balcó de l’Ajuntament de Gràcia el dia de la presentació de la fi nal

[Roger Sánchez] · La seu de l’Ajuntament de 
Gràcia va acollir aquest passat dimarts al mig-
dia l’acte de presentació de la fi nal de la Copa 
Catalunya. Representats federatius, esportius i 
municipals, acompanyats dels presidents d’Eu-
ropa i Girona, van donar visibilitat al partit que es 
jugarà el dia 25 al Nou Sardenya (21 hores).

L’acte va comptar amb la presència del secretari 
general de l’Esport, Ivan Tibau, el president de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya, 
Gerard Esteva, i el president de la Federació 
Catalana de Futbol, Andreu Subies, a més de 
representants dels dos clubs fi nalistes, entre els 
quals hi havia els dos presidents, Guillaume de 
Bode i Francesc Rebled, l’entrenador i el capità 
escapulats, Pedro Dólera i Àlex Cano, i el direc-
tor esportiu gironí, Quique Cárcel. Representant 

la Fundació Privada Esportiva Europa hi era tam-
bé el seu nou president, Jesús Maria Turró. 

Entrades anticipades a preu de soci fi ns el 
dia 22 de març

La Federació Catalana de futbol ha decidit am-
pliar la data límit d’entrades anticipades a preu 
de soci (5€ la general i 10€ tribuna) fi ns el proper 
dia 22 de març. Es poden comprar a les ofi cines 
del club (c/ Secretari Coloma, 140) de dilluns a 
divendres d’11 a 14 i de 17 a 20 hores, al bar de 
l’estadi Nou Sardenya i el proper dissabte 21 de 
març a la tarda durant el partit Europa-Rubí de 
Tercera Divisió.

Des del club es fa una crida a tots els graciencs 
i europeistes per intentar omplir l’estadi 
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La Fundació Europa ja té nou patronat
L’ens es reforma i es presenta en societat buscant ampliar encara més els horitzons socials i formatius

La Fundació Privada Espor-
tiva Europa és una entitat 
vinculada al CE Europa, 
sense ànim de lucre, des-
tinada a la promoció social 
del CE Europa. 

Dins la mateixa es pro-
mouen diferents activitats 
relacionades amb l’esport, 
es donen a conèixer pro-
grames d’inserció social, es 
concedeixen beques espor-
tives per a famílies sense 
recursos i es dóna suport 
amb el nom i material del CE 
Europa a diferents equips 
esportius de caràcter inte-
grador i desenvolupador de 
les capacitats personals.

La Fundació està dirigi-
da, tal com marquen els 
seus estatuts, pel president 
de torn del CE Europa, i 
compta amb socis d’honor 
anomenats patrons i que 
són tots aquells particulars 
o empreses que, en funció 
de la seva necessitat d’ac-
ció social, col·laboren amb 
la Fundació i formen part 
del seu desenvolupament 
socio-esportiu.

Per tal d’informar-se sobre 
les activitats socials i es-
portives de la FPEE o per 
tal de vincular-se com a 
patró del seu projecte, cal 
contactar amb el depar-
tament d’administració (c/ 
Secretari Coloma, 140. De 
dilluns a divendres d’11 a 14 
hores i de 17 a 20 hores), a 
administracio@ceeuropa.
cat o bé per telèfon al 932 
102 551 

Què és la Fundació?

[Àngel Garreta] · La Fundació 
Privada Esportiva Europa ha 
formalitzat el seu nou patronat. 
La presidència de l’ens estarà  
cedida a mans del doctor Jesús 
Maria Turró. 

Nou membres formen part de 
la nova FPE Europa. La pre-
sidència d’aquesta Fundació, 
que per estatuts recau sobre 
la figura del president de torn 
del CE Europa però que pot ser 
delegada a un membre patro-
nal, tindrà com a cap visible el 
doctor Jesús Maria Turró. For-
maran part dels nou membres, 
compaginant tasques, dos di-
rectius del CE Europa, el propi 
president Guillaume de Bode i 
el tresorer Robert Biete.

Els patrons de la FPEE van 
celebrar una reunió als des-

patxos del CE Europa per a, 
posteriorment, reunir-se amb 
la primera plantilla del club per 
ser presentats davant jugadors 
i tècnics. La Fundació enge-
garà des d’ara noves línies 
d’actuació social i esportiva 
amb aquests nous membres i 
càrrecs patronals recentment 
formalitzats:

PRESIDENT: Jesús Maria Turró 
 
VICEPRESIDENTS: Xavier 
Pascual i Marc Maria Sanllehy
 
ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA: 
Giovanni Laudati
 
SECRETÀRIA: Marta Lagarda
 
VOCALS: Antoni Riera, Jordi 
Grimau, Guillaume de Bode i 
Robert Biete 
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Engel&Völkers es converteix en nou ‘soci 1907’
[Redacció] · El Club Esportiu 
Europa i la immobiliària Engel 
& Völkers MMC Barcelona 
han signat un conveni de col-
laboració en el marc d’expansió 
i creixement institucional que 
l’entitat està realitzant darre-
rament sota la campanya ‘soci 
1907’. Engel & Vöelkers és 
una immobiliària amb més de 
35 anys d’experiència interna-
cional.

La nova empresa col·laboradora 
del club és una de les agències 
immobiliàries amb més èxit 
a tot el món. En l’actualitat a 
Barcelona ofereix una àmplia 
cartera d’immobles i deman-
da de compradors nacionals 
i internacionals en les zones 
properes a l’àmbit d’infl uència 

de l’Europa: Gràcia, Sagrada 
Família, Guinardó i Horta.

La signatura del conveni ha 
tingut lloc a les ofi cines d’Engel 
& Völkers Barcelona, amb pre-
sència del president Guillaume 
de Bode en representació del 
CE Europa i de Marc Maria 
Sanllehy com a vicepresident 
del nou patronat de la Fundació 
Privada Esportiva Europa. 

Han representat l’empresa 
Joan-Galo Macià, director ge-
neral d’Engel & Vöelkers MMC 
Barcelona i el director de divisió 
de Gràcia i Badalona, Ignacio 
Pérez-Portabella. El club va fer 
obsequi al nou ‘soci 1907’ del 
llibre del Centenari, ‘Història 
d’un històric’ 

Mutuarisk se suma a les empreses col·laboradores
[Redacció] · El Club Esportiu 
Europa i la corredoria d’asse-
gurances Mutuarisk han signat 
un conveni de col·laboració pel 
qual aquesta important empre-
sa especialitzada en mediació 
d’assegurances es converteix 
en nou ‘Soci 1907’ de l’entitat, 
amb qui col·laborarà de forma 
estreta a partir d’aquesta ma-
teixa temporada.

La sala de premsa de l’estadi 
Nou Sardenya va acollir la 
trobada entre el president de 
l’Europa, Guillaume de Bode, 
el vicepresident de la Fundació, 
Marc Maria Sanllehy i el direc-

tor general de Mutuarisk, Fede-
rico Vidal. Davant els records, 
trofeus i imatges històriques de 
l’entitat es va signar el conveni 
que unirà totes dues entitats a 
partir d’ara.

Mutuarisk posa a disposició 
de particulars, empreses i ins-
titucions un servei integral per 
satisfer totes les necessitats 
d’assegurances que requereix 
la família, negoci, el patrimoni 
o l’estalvi. 
A la imatge lateral es pot veu-
re un moment de l’acte de 
signatura a les instal·lacions 
europeistes 
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[Àngel Garreta] · El Club Espor-
tiu Europa va retre homenatge 
a l’exdirectiva Elvira Montardit 
en els instants previs de la 
disputa del partit Europa-Prat. 
Montardit passarà a la història 
per haver-se convertit en la pri-

mera dona directiva de l’entitat 
al llarg de la seva història.
Instants abans de la disputa de 
la jornada número 27, el Nou 
Sardenya va poder dedicar un 
sentit aplaudiment a una dona 
estimada per l’europeisme i 

que ho ha donat tot pels colors 
de l’entitat. Elvira Montardit, 
sòcia des del dia 1 de setembre 
del 1979, amb l’actual número 
85 de carnet, va ser la primera 
dona directiva del club. Va 
ocupar el seu més alt càrrec 

com a secretària de la junta la 
temporada 1999/2000, amb el 
president Conrad Pugés.
L’any 2009, en el primer dels 
actes de la Diada del Soci, 
Montardit va rebre una insígnia 
de plata a més de 25 anys de 

fidelitat com a sòcia del club. 
Contra el Prat, va ser objecte 
d’un nou reconeixement, enca-
ra més públic, sobre la gespa 
del Nou Sardenya, fent el ser-
vei d’honor del partit i rebent un 
ram de flors 

Merescut homenatge a Elvira Montardit, la primera dona directiva

L’Europa recupera els estatuts del club del 1952
[Redacció] · Els estatuts del 
club són un tema de moda. A 
finals del 2014 es van aprovar 
en Assemblea Extraordinària 
els més moderns i actualitzats 
que ha tingut mai l’entitat.

Ara, una petita troballa històri-
ca realitzada pel soci i historia-
dor Xavier Vidal permet al CE 
Europa recuperar els estatuts 

que va tenir l’any 1952. A nivell 
d’hemeroteca l’Europa pot 
afegir a la seva documentació 
històrica els ‘manaments’ que 
tenia fa més de mig segle 
enrere.

Entre els diferents capítols 
destaquen factors com la con-
creció exacta dels membres 
directius del club, que havien 

de ser una xifra determinada: 
un total de ni més ni menys 
que 19 persones, destacant fi-
gures com la de ‘comptador’.

Aquests estatuts estan signats 
pel president Miquel Iglesias 
Puig el 7 de novembre del 
1952. El 4 de maig del 1953 
van haver de passar aprovació 
del ‘Govierno de Província’ 


