
 

 

 

 

 

PROTOCOL MUNICIPAL REPRESA ESPORTIVA 
Temporada 2020-2021 

Actualitzat 15/10/2020 

 
1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document esdevé una guia per establir les mesures de seguretat, neteja i desinfecció 
enfront la COVID-19 que s’hauran de seguir per poder fer ús dels espais esportius municipals 
de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm durant la temporada 2020/21.  

Aquest document s’ha confeccionat seguint les directrius del Pla d’acció pel desconfinament 
esportiu a Catalunya dissenyat per el Consell Català de l’Esport i aprovat per el Comitè Tècnic 
del Pla PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 
potencial alt risc durant el juny de 2020 (Fase de represa). 

2. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PÚBLIQUES DE SANT HILARI SACALM  

Es consideren instal·lacions esportives municipals, subjectes a aquest protocol, les següents: 

 

Instal·lació municipal Espais Superfície m2 

CEM: Pavelló Municipal d’Esports Pista parquet  900  

Pista blava  950  

4 vestidors grans 15 (cada un) 

4 vestidors petits 11 (cada un) 

Grades pista parquet 180 

Grades pista blava 215 

CEM: Pistes de Tennis i Pàdel 3 pistes tennis 600 

4 pistes pàdel 200 



 

 

 

 

 

CEM: Sala de Tennis Taula Sala tennis taula 140 

Camp de futbol municipal “Vista Alegre” Camp + grades 8140 

4 vestidors 42 (cada un) 

Espai social - bar 105 

 

3. USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I PROTOCOLS ESPECÍFICS 

Durant la vigència d’aquest procotol, només podran utilitzar les instal·lacions esportives 
municipals: 

• les entitats esportives degudament registrades que en sol·licitin l’ús, únicament per a 
finalitats esportives, adjuntant la documentació que consta a l’Annex número 3.  

• escoles del municipi que en sol·licitin l’ús, únicament per activitats d’educació física, 
adjuntant la documentació que consta a l’Annex número 3. 

• activitats puntuals i excepcionals organitzades per l’Ajuntament, que comptaran amb 
el seu propi protocol COVID.  

Quan una entitat desitgi organitzar una activitat esportiva extraordinària que es trobi fora de la 
seva activitat habitual i regular, haurà de tornar a presentar una sol·licitud específica, 
acompanyada de l’explicació del desenvolupament de l’activitat i del protocol a seguir per 
complir amb la normativa vigent. 
 
4. FACTORS QUE CONDICIONEN EL GRAU DE RISC EN EL DESENVOLUPAMENT D’UNA 
ACTIVITAT ESPORTIVA 
 
Atenent a la diversitat d’espais i ubicacions es consideren els següents factors com a inductors 
del grau de risc per l’organització de competicions:  
 
1. Nombre d’assistents: el risc de contagi augmenta amb augment del nombre de persones 
assistents  
2. Interacció física: el risc de contagi augmenta amb el contacte físic.  
3. Distància de seguretat: la velocitat en que es dur a terme l’activitat física determina 
l’augment de risc de contagi. A majors velocitats, majors distàncies de seguretat es requereix.  
4. Durada de la pràctica: major temps d’exposició, implica major risc de contagi.  
5. Proximitat a la llar: a major proximitat de la llar, menor desplaçament i per tant menor 
interacció amb l’entorn, menor risc de contagi.  
6. Tancament del recinte: espais tancats i coberts, major risc de contagi.  



 

 

 

 

 

7. Control d’accés: accessos controlats facilita la identificació d’assistents, reduint el risc de 
contagis.  
8. Dimensió de l’espai: espais més grans faciliten els aforaments i la separació interpersonal, 
reduint el risc de contagi.  
9. Neteja, manteniment i desinfecció: bons protocols d’higiene i neteja redueixen el risc de 
contagi.  
10. Proteccions personals: personal equip amb els EPIS redueix el risc de contagi. 
 
5. MESURES INFORMATIVES i DE PREVENCIÓ 

1.Es posa a disposició de persones usuàries així com treballadors/es de qualsevol espai 
practicable panells i iconografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials 
establertes pel departament de salut i ministeri de salut, en concret a l’entrada i sortida de 
totes les instal·lacions referenciades a la clàusula 2. Consten les fotografies dels panells i 
iconografies a l’Annex número 4.  

2. El tècnic d’esports de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm serà el responsable municipal de 
seguiment i control del compliment del protocol de seguretat, higiene, distanciament i 
concentració de persones. Cada entitat designarà un responsable que serà encarregat de fer 
aquesta tasca dins de la pròpia organització. 

3. A les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal, on es concentra la principal pràctica 
esportiva del municipi, s’han adaptat espais de circulació per a minimitzar la proximitat de les 
persones en els seus desplaçaments dins de les instal·lacions. 

Així mateix s’ha assenyalat l’espai d’espera de la recepció del centre esportiu municipal per 
mitjà de limitacions visuals (línies al terra) respectant un mínim de dos metres de distància 
entre els uns i els altres. 

6. MESURES D’HIGIENE I CONDICIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

1. Abans de l’obertura de les instal·lacions es va procedir a fer una neteja i  desinfecció i 
control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment a totes les mesures sanitàries i 
d’higiene adoptades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de 
Sanidad. 

2. Es disposa d’un control intern específic de neteja i desinfecció de les instal·lacions esportives 
municipals. Adjuntem com a Annex número 5 els protocols de neteja i desinfecció dels 
diferents espais del Centre Esportiu Municipal i del Camp de futbol. 

3. Es disposa per a tots els usuaris i usuàries que accedeixin a les  instal·lacions on es realitzi 
pràctica esportiva o activitat física de solucions hidroalcohòliques a l’entrada de cada 



 

 

 

 

 

instal·lació així com a l’entrada de cada pista esportiva i del camp de futbol. A l’arribada i 
sortida dels centres esportius és obligatori la neteja i desinfecció de mans.  

4. S’informa, en les diferents infografies, que cal garantir el distanciament de seguretat entre 
les persones que desenvolupin qualsevol pràctica esportiva o física a instal·lacions, 
equipaments o espais esportius. 

5. Es minimitzen l’ús de portes i superfícies de contacte per accedir a les instal·lacions. 

6. Les portes d’emergència de les pistes esportives cobertes, mentre hi hagi pràctica esportiva, 
romandran obertes per poder ventilar constantment i alhora evitar que els participants toquin 
les manetes o tiradors de les portes. Els espais interiors que s’utilitzen durant tot el dia hauran 
de ser ventilats 3 vegades. En el cas que s’utilitzin puntualment, es ventilaran després de cada 
activitat durant 10 minuts.  

7. Es disposa a totes les instal·lacions de papereres, sense tapa, per poder dipositar mocadors i 
qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres es netejaran de forma freqüent, i 
almenys, un cop al dia.  

8. L’ocupació màxima dels lavabos públics serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de 
persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per 
la seva acompanyant.  

9. Queda prohibit qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part de la 
instal·lació esportiva. 

10. Es disposa de productes de lleixiu i desinfectants per a les rutines de neteja, sempre en 
condicions de seguretat i segons normativa. 

11. El material esportiu de la instal·lació es netejarà i desinfectarà després del seu ús, per part 
del personal del departament d’Esports així com per part dels responsables de les entitats 
esportives. El responsable de cada entitat s’encarregarà de mantenir tot el material desinfectat 
i ordenat. 

7. MESURES DE SALUT I SEGURETAT  

1. Protocol i declaració d’autoresponsabilitat de les entitats 

Cada organitzador i/o promotor d’activitat haurà de registrar a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, AMB ANTERIORITAT A L’ORGANITZACIÓ DE QUALSEVOL 
ACTIVITAT ESPORTIVA, la documentació que consta a l’Annex número 3, completa i signada.   



 

 

 

 

 

Les declaracions de responsabilitat de cada participant seran custodiades per part de cada 
entitat esportiva i/o organitzador de l’activitat i podrà ser requerida, en qualsevol moment que 
es consideri oportú,  per part de l’Ajuntament i de les autoritats competents, salvaguardant la 
protecció de dades personals dels usuaris i usuàries. 

2.  Control de la simptomatologia 

Tots els usuaris/usuàries de les instal·lacions esportives hauran de declarar responsablement 
cada dia d’activitat que no presenten cap símptoma del COVID19. Quan una persona sigui 
simptomàtica (Febre > 37,3ºC o símptomes respiratoris,..) se li prohibirà l’accés a la instal·lació 
esportiva. També es prohibirà en cas que hagi estat en contacte estret amb una persona que 
sigui un cas confirmat de COVID19. 

Cada organitzador serà el responsable de custodiar les declaracions de responsabilitat de no 
patir cap símptoma. Posaran en coneixement de l’Ajuntament qualsevol indici que obtinguin 
en quant a febre i/o símptomes possibles relacionats amb la COVID19 

3. Aforaments. Distància de seguretat.  

S’ha modificat l’aforament dels espais essent aquests els següents: 

 

Instal·lació municipal Espais Superfície m2 Aforament 

CEM: Pavelló Municipal d’Esports Pista parquet  900  60 

Pista blava  950  60 

Vestidors grans (x4) 15  5 

Vestidors petits (x4) 11  2 

Grades pista parquet 180 56 

Grades pista blava 215 77 

CEM: Pistes de Tennis i Pàdel 3 pistes tennis 600 4 



 

 

 

 

 

4 pistes pàdel 200 4 

CEM: Sala de Tennis Taula Sala tennis taula 140 35 

 
Camp de futbol municipal “Vista Alegre” 

Gespa 5840 60 

Grades 435 108 

4 vestidors 42 15 

Espai social - bar 105 25 

 

A les entrades de les instal·lacions hi haurà rètols indicatius amb informació dels aforaments 
màxims permesos. 

4. Responsable de cada entitat. Formació.  

Cal que una persona responsable de cada entitat organitzadora disposi de la Formació Covid-
19: Responsables prevenció i higiene.  

5. Vestidors 

Les diferents entitats i les sessions de les escoles, només es podran utilitzar els vestidors del 
pavelló i del camp de futbol per canviar-se les sabates. Cada equip i classe, que haurà 
presentat la sol·licitud d’ús d’espai prèviament, tindrà assignat un vestidor en concret.  
 
Abans d’entrar a la zona de vestidors, caldrà desinfectar-se les mans. 
 
Les entitats i escoles procuraran que els seus usuaris i usuàries vinguin canviats de casa. 
 
En cap cas, els usuaris poden dutxar-se en els vestidors. 
 
Un mateix vestidor només pot ser utilitzat per un grup estable i permanent. No podran 
coincidir diferents grups.  
 
Els vestidors seran netejats i desinfectats de dilluns a divendres en horari de 06:00 a 07:30h al 
pavelló i de 08:00 a 09:30h el camp de futbol (Veure pla de neteja i desinfecció). 

6. Graderies  



 

 

 

 

 

Les graderies estaran sempre tancades al públic.  

8. PROTOCOL DE CONFINAMENT EN CAS DE POSITIU 

Hem preparat un pla de confinament per si es detecta un brot durant l’activitat. Aquest pla ha 
estat coordinat amb el Centre d’Atenció Primària de SANT HILARI SACALM. 

• És obligatori, abans de cada entrenament/sessió, disposar del control de la 
simptomatologia, per escrit, de tots els participants.  

• Si algun dels participants ens fa arribar la documentació indicant que ell o algun dels 
familiars té algun dels símptomes s’activaran els següents passos: 

1. El participant no podrà accedir a l’entrenament. 
2. Els pares portaran el seu fill/a al CAP i ells faran un diagnòstic de la situació. 
3. El CAP es posarà en contacte amb nosaltres i ens indicarà els passos a seguir. 
4. En cas de realitzar la prova PCR tardarà dos dies hàbils a sortir el resultat, durant 

aquest temps no podrà participar a l’activitat. 

Si es confirma un cas de COVID-19 aquest grup s’haurà de dissoldre durant 15 dies i haurem de 
seguir el següents passos: 

• Des del CAP de Sant Hilari es notificarà a l’entitat que hi ha un cas. Tot el grup 
deixarà de realitzar l’activitat. 

• L’entitat posarà en coneixement a l’Ajuntament. 
• Des de l’entitat es farà arribar un llistat dels participants que han estat en 

contacte amb aquest participant. 
• Procedirem a trucar a tots els pares i mares perquè vinguin a recollir els seus 

fills, en el cas que l’activitat s’estigui duent a terme.  
• En aquest cas el grup quedaria dissolt durant 15 dies i haurien d’estar en 

quarantena. 

Si algun dels participants mostra alguns dels símptomes de forma continuada s’activaran els 
següents passos: 

• Caldrà avisar al coordinador o responsable de l’entitat. 
• Aquest responsable anirà cap a la ZONA de CONFINAMENT amb el participant 

(caldrà designar una zona). 
• Procedirem a trucar als pare/mare/tutor legal perquè vinguin a recollir els seus 

fills.  
• Els pares aniran amb el seu fill al CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA i ells faran una 

valoració. 
• Si s’ha de fer alguna actuació el CAP ho notificarà. 



 

 

 

 

 

 
9. RÈGIM SANCIONADOR 

És d’obligat compliment les disposicions establertes en aquest protocol, i seguir totes les 
mesures de seguretat, neteja i desinfecció recollides per l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm, així com per part de les autoritats competents, cas contrari l’Administració tindrà  
potestat per sancionar el seu incompliment. 

Si els responsables de l’entitat es troben davant d’un incompliment d’aquest protocol i no 
es veuen capacitats per fer-lo complir, hauran de trucar immediatament als Vigilants 
Municipals perquè intervinguin.  

  

 
 

Sant Hilari Sacalm 

Revisat i actualitzat en data 15/10/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1. PROTOCOL ESPECÍFIC DELS PAVELLONS I LA SALA DE TENNIS TAULA DEL CENTRE 
ESPORTIU MUNICIPAL. 

INTRODUCCIÓ  

El present document esdevé una guia per establir unes mesures de seguretat que s’hauran de 
seguir per ús de les instal·lacions esportives del Centre Esportiu Municipal durant els 
entrenaments i partits de competició de la temporada 2020-2021.  

REUNIÓ INFORMATIVA 

S’ha dut a terme una reunió informativa amb les entitats esportives usuàries de les 
instal·lacions per informar del contingut del present protocol.  

ARRIBADA AL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL (CEM) 

Abans d’accedir al CEM, els organitzadors hauran de prendre la temperatura a tots els 
integrants de l’activitat o bé obtenir-ne el document de declaració responsable de no tenir cap 
símptoma compatible amb el COVID19 en aquell mateix moment.  

Tots els usuaris de més de 6 anys hauran de portar mascareta per entrar al CEM.  

Tots els usuaris hauran de desinfectar-se les mans abans d’entrar al CEM. 

ACCÉS A CADA ÀREA ESPORTIVA 

Accés pels abonats del CEM (piscina coberta, sala màquines o activitats dirigides): accés 
principal del CEM, zona delimitada per l’accés.  

Accés a la pista de parquet: accés principal del CEM, zona delimitada per l’accés. 

Accés a la pista blava: accés per la porta gran de la pista blava. 

Els pares/mares/tutors poden accedir momentàniament al vestíbul del CEM únicament per 
acompanyar als menors fins a l’entrada de la instal·lació a la que es dirigeixin.  

Abans d’accedir a la zona esportiva concreta, caldrà canviar-se el calçat respecte el que es 
portava al carrer.  



 

 

 

 

 

No es podrà portar el calçat esportiu posat de casa. 

En el cas de les pistes del pavelló, caldrà deixar les motxilles/bosses en algun lateral de la pista. 

És d’obligat compliment respectar els aforaments permesos.  

ACCÉS ALS SERVEIS (WC). 

Es podrà fer ús dels serveis públics, però només hi podrà accedir una persona. Caldrà rentar-se 
les mans amb sabó o desinfectar-les abans i després de cada ús.  

SORTIDA DE L’ACTIVITAT 

La sortida dels abonats del CEM s’haurà de fer per la única sortida habilitada a la zona de 
recepció, havent-se de desinfectar les mans abans de sortir. 

La sortida dels usuaris de les pistes, podrà fer-se per la mateixa sortida que els abonats del 
CEM, o bé per la porta de sortida d’emergència de la pista de parquet, o bé per la porta gran 
de sortida de la pista blava.  

En tots els casos, caldrà posar-se la mascareta (majors de 6 anys) i desinfectar-se les mans 
abans de sortir. Els pares/mares/tutors no podran entrar a recollir els usuaris, s’hauran 
d’esperar a l’exterior.  

NETEJA I DESINFECCIÓ DEL MATERIAL 

Cada entitat o cada usuari, al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el material 
utilitzat. 

Cada entitat facilitarà als seus usuaris els productes desinfectants pel material utilitzat. 

MESURES DE SEGURETAT 

És d’obligat compliment les disposicions establertes en el protocol general i en el protocol 
específic d’aquesta instal·lació esportiva. És obligat complir amb totes les mesures de 
seguretat, neteja i desinfecció recollides per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm així com per 
part de les autoritats competents. En cas contrari, l’Administració tindrà potestat per 
sancionar el seu incompliment.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ANNEX 2. PROTOCOL ESPECÍFIC CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL VISTA ALEGRE 

INTRODUCCIÓ  

El present document esdevé una guia per establir unes mesures de seguretat que s’hauran de 
seguir per ús de les instal·lacions esportives del Camp de Futbol Municipal durant els 
entrenaments i partits de competició de la temporada 2020-2021.  

REUNIÓ INFORMATIVA 

S’ha dut a terme una reunió informativa amb l’entitat esportiva usuària de les instal·lacions per 
informar del contingut del present protocol.  

ARRIBADA AL CAMP DE FUTBOL 

Abans d’accedir al centre esportiu, els organitzadors hauran de prendre la temperatura a tots 
els integrants de l’activitat o bé obtenir-ne el document de declaració responsable de no tenir 
cap símptoma compatible amb el COVID19 en aquell mateix moment.  

Tots els usuaris de més de 6 anys hauran de portar mascareta per entrar al camp.  

Tots els usuaris hauran de desinfectar-se les mans abans d’entrar al camp. 

Els pares/mares/tutors poden accedir momentàniament a la zona d’entrada (davant del bar) 
del camp únicament per acompanyar als menors fins a l’entrada de la instal·lació a la que es 
dirigeixin.  

ACCÉS A CADA ÀREA ESPORTIVA 

Abans d’accedir a la gespa, caldrà canviar-se el calçat respecte el que es portava al carrer.  

No es podrà portar el calçat esportiu posat de casa. 

És d’obligat compliment respectar els aforaments permesos.  

ACCÉS ALS SERVEIS (WC). 



 

 

 

 

 

Es podrà fer ús dels serveis públics, però només hi podrà accedir una persona. Caldrà rentar-se 
les mans amb sabó o desinfectar-les abans i després de cada ús.  

SORTIDA DE L’ACTIVITAT 

La sortida dels usuaris es farà per la única porta d’entrada-sortida, segons els horaris establerts 
pel Club.  

NETEJA I DESINFECCIÓ DEL MATERIAL 

Cada entitat o cada usuari, al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el material 
utilitzat. 

Cada entitat facilitarà als seus usuaris els productes desinfectants pel material utilitzat. 

MESURES DE SEGURETAT 

És d’obligat compliment les disposicions establertes en el protocol general i en el protocol 
específic d’aquesta instal·lació esportiva. És obligat complir amb totes les mesures de 
seguretat, neteja i desinfecció recollides per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm així com per 
part de les autoritats competents. En cas contrari, l’Administració tindrà potestat per 
sancionar el seu incompliment.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER PART DE LES ENTITATS ESPORTIVES DEL 
MUNICIPI 

A. DECLARACIÓ D’AUTORESPONSABILITAT 

MODEL D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE MESURES QUE REGIRAN EL DESENVOLUPAMENT 
DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA DURANT L’ETAPA DE REPRESA A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES DE SANT HILARI SACALM 

  

En/na…........................................................................ amb núm. de DNI/NIE 
................................................. 

actuant com a president/a de l’entitat......................................................................... amb núm. 
de CIF ............................................ 

a l’empara de les de les facultats que li confereixen els estatuts de l’entitat. 

D’acord amb la Resolució SLT/1429/2020 del 18 de juny del Departament de Salut que regula 
la situació actual de represa, 

 Dono compliment sota la meva responsabilitat al següent: 

  

⬜ Declaració responsable de que les persones integrants de la meva entitat ( membres i 
associats) no formen part de grups de risc o conviuen amb grups de risc. 

⬜Declaració responsable conforme en els arxius de l’entitat que presideix consta declaració 
jurada dels associats/persona responsable de l’associat (en cas de menors d’edat) conforme 
accepten la participació en l’activitat esportiva pròpia del Club, es responsabilitzen en complir 
les condicions de participació i expressen la responsabilitat davant la possibilitat de contagi 
pel Covid-19. 



 

 

 

 

 

⬜Declaració responsable de garantir la traçabilitat dels grups estables i dels esportistes que 
hi participin mitjançant la protocol·lització de les mesures que permetin identificar els 
esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de 
risc. Es deixa registre documentat. 

⬜Declaració jurada de compromís de revisió diària de l’estat de salut (simptomatologia i 
temperatura) i raó de l’absència dels esportistes. Es deixa registre documentat. 

⬜Declaració jurada conforme , com a entitat promotora de l’activitat, es compleix amb els 
compromisos i obligacions legalment establerts. 

⬜Declaració d’haver llegit i acceptat els protocols proporcionats per l’administració local 
sobre l’adaptació de l’activitat a la COVID-19. 

⬜Declaració responsable de controlar i complir amb l’aforament màxim establert per 
l’administració local essent responsable l’entitat de les possibles sancions que es puguin 
produir per incompliment de les mesures establertes. 

⬜Declaració responsable comprometent-se a lliurar a requeriment de l’administració local, 
tota aquella documentació necessària i justificació que es sol·licita en els controls aleatoris 
que l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i/o les autoritats competents realitzin. 

⬜ Declaració responsable conforme l’entitat disposa de personal que s’ha format com a 
responsable de prevenció i higiene. 

⬜ Declaro que la persona de contacte designada per l’entitat 
és:__________________________________________________________________ 

  

amb número de telèfon de contacte al mòbil: _______________________________ 

  

B. INFORMACIÓ ESPORTIVA DE L’ENTITAT 
• Informació del nombre d’equips, participants i equip tècnic.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Informació dels horaris (entrada i sortida) de tots els equips durant els entrenaments i 
partits previstos durant la temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Altra informació d’interès: 
 

I, perquè consti, signo la present 

 ………..…………..……., ....….. de ….………..………de .................. 

 Signatura: 

 
 

 



 

 

 

 

 

ANNEX. 4 IMATGES DE LES SENYALS i INFOGRAFIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX 5. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ  

 

 

 

 

 


