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Reus, a 27 de Setembre de 2007 
 
A les 18:45 s’inicia la quarta jornada monogràfica del Pla Estratègic 
del Camp de Tarragona titulada “El creixement de la població i la 
immigració: reptes futurs”.  
 
Pren la paraula el senyor César Puig, president del Grup 4 del Pla 
Estratègic del Camp de Tarragona, i dóna la benvinguda als 
assistents. I també agraeix la seva participació als tres ponents de la 
taula rodona.  
 
Tot seguit explica que la immigració és un tema molt important des 
de molts punts de vista. Ell considera que és important encarrilar bé 
aquest tema ja que d’això depèn bona part del futur.  
 
Recorda que els immigrants són persones desplaçades des de 
diferents llocs del món que arriben a un nou lloc per trobar un futur 
millor. Aleshores per al territori on es situen això comporta 
avantatges ja que disposa de més mà d’obra, però també 
inconvenients, com per exemple una major despesa en serveis 
socials. Per tant, podríem dir que el tema de la immigració comporta 
avantatges i inconvenients.  
 
I continua dient que per a analitzar tot això avui tenim una taula 
rodona de gent molt experta que ha analitzat molt profundament el 
tema de la immigració.  
 
Tot seguit explica que el primer d’intervenir en aquesta jornada serà 
el senyor Joan Alberich. En segon lloc intervindrà el senyor Oriol 
Amorós. I per últim, el senyor Joan Josep Pujadas. I també comenta 
que desprès de la intervenció de cadascun dels ponents s’obrirà un 
torn de preguntes per a que els assistents puguin participar.  
 
A continuació el senyor César Puig dóna la paraula al senyor Agustí 
Segarra, el qual disculpa l’absència del senyor Mario Rigau que no ha 
pogut assistir per temes laborals. I afegeix que el Pla Estratègic el 
que pretén fer és donar contingut al territori. Ell creu que és un bon 
moment per a especular el que volem en un futur.  
 
Tot seguit el senyor César Puig presenta al primer dels ponents, el 
senyor Joan Alberich. Explica que el senyor Joan Alberich és un 
investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB) i farà una exposició titulada “Som i serem, estem i 
estarem: una reflexió sobre el present i futur demogràfic del Camp de 
Tarragona”.  
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A continuació pren la paraula el senyor Joan Alberich i explica que la 
seva presentació es centrarà en 4 parts: som, serem, estem i 
estarem. També comenta que ell parlarà tant de la immigració 
clàssica com d’aquelles persones que fan ús del Camp de Tarragona 
sense viure-hi (vénen a treballar, vénen de vacances, ...). 
 
Comença recordant que el Camp de Tarragona està format per les sis 
comarques següents: Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix 
Camp, Tarragonès i Baix Penedès.  
 
I tot seguit entra en el primer apartat de la seva exposició: SOM, que 
es refereix a la població censada. Explica que l’any 2.001 al Camp de 
Tarragona hi havia 451.902 persones, de les quals un 95,5% eren 
nacionals i un 4,5% estrangers. En canvi, l’any 2.005 al Camp de 
Tarragona hi havia 530.115 persones, de les quals un 88,4% eren 
nacionals i un 11,6% estrangers. Això vindria a dir que de cada 100 
espanyols l’any 2.001, n’eren 108,6 l’any 2.005. I en canvi, de cada 
100 estrangers l’any 2.001, n’eren 302 l’any 2.005. 
 
Abans de continuar amb l’exposició recorda que el creixement de la 
població es pot donar degut al creixement natural (naixement – 
defuncions) i al saldo migratori (immigracions – emigracions).  
 
A continuació explica que el territori te diferències internes. En 
general es pot observar que les comarques litorals (Baix Camp, Baix 
Penedès, Tarragonès i Alt Camp) són més dinàmiques i les 
comarques interiors (Conca de Barberà i Priorat) són més estàtiques. 
Comenta que si ens fixem amb el creixement natural, la Conca de 
Barberà i el Priorat tenen un creixement natural negatiu. I en canvi el 
creixement natural de les comarques litorals és positiu. I si ens fixem 
en migracions es pot afirmar que totes les comarques del Camp 
guanyen població.  
 
Tot seguit passa a comentar l’estructura de la població del Camp de 
Tarragona l’any 2.001 per sexe i edat. Explica que aquesta piràmide 
indica que la població espanyola que predomina és la d’edats entre 
30 i 50 anys. Té una base molt estreta al igual que la part superior de 
la piràmide. I pel que fa a la població estrangera explica que la 
població predominant té entre 25 i 44 anys. Pel que fa a la població 
estrangera s’observa que hi ha una certa masculinització.  
 
I a continuació comenta l’estructura de la població del Camp de 
Tarragona l’any 2.005 per sexe i edat. Explica que en aquesta 
piràmide es pot veure un augment de la natalitat. Comenta que la 
demografia és una ciència cíclica. Aleshores diu que com l’any 2005 
les generacions del baby-boom estan en edats de reproduir, 
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aleshores per això es produeix aquest augment de la natalitat. També 
es pot veure en la piràmide que la natalitat de la població estrangera 
és molt més baixa que la natalitat de la població nacional. I també es 
pot observar que es manté l’estructura masculinaritzada en la 
població estrangera. Explica que en un futur és possible que 
s’equiparin les quotes de sexe en la població estrangera. Tot seguit 
comenta que si s’observen la piràmide de població per sexe i edat i 
per comarques es pot veure que les comarques litorals són més 
dinàmiques que les interiors, les quals tenen una estructura més 
envellida.  
 
A continuació entra amb la segona part de l’exposició: SEREM. 
Comença explicant que l’Idescat va fer unes projeccions per tal de 
saber la població que hi hauria l’any 2.015. Ells van preveure que 
com a màxim hi haurien 656.500 persones. I ja es pot dir que s’han 
quedat curts. I si es mira la possible piràmide de població que pot 
haver per al 2.015 es pot dir que s’observa una base de la piràmide 
més gran i això possiblement serà degut als naixements de les 
generacions del baby-boom que estan en edat de ser pares i als 
naixements de pares i mares de nacionalitat estrangera.  
 
Tot seguit entra amb el tercer apartat de la seva exposició: ESTEM. 
Primer de tot comenta que és important per al tema de la planificació 
captar la població que encara no està censada en un lloc però que en 
fa ús.  
 
A continuació passa a parlar del nou model territorial, on està la 
mobilitat com un tema clau. Pel que fa a les dinàmiques territorials 
destaca:  
 

- La població i les activitats productives han sofert una forta 
redistribució sobre el territori, fruit de l’expansió de les 
dinàmiques metropolitanes. 

- Dos processos paral�lels i coincidents en el temps, però no 
coordinats entre sí, que provoquen la separació física entre el 
lloc de residència i el lloc de treball: augment de la mobilitat 
per motius laborals.  

- Un altre element que ha contribuït a l’ús extensiu del territori 
català és la generalització de la disponibilitat d’una segona 
residència per les llars catalanes. 
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I pel que fa a les implicacions territorials destaca: 
 

- Trencament del model tradicional de mobilitat, basat en la 
proximitat i la centralitat de la residència habitual 

- Pèrdua de la importància de l’assignació territorial de la 
població    a partir del lloc on està censada 

- Multiplicació de les experiències territorials de la població: nous 
espais, nous usos... 

 
Tot seguit introdueix el concepte de població vinculada i el defineix 
com un conjunt de població amb un cert vincle amb un municipi ja 
sigui perquè hi resideix, o, de no ser així, hi treballa o hi estudia o hi 
té una segona residència (INE, 2001). Ell considera que aquest 
concepte és important de cara a la planificació de demanda de serveis 
i equipaments.  
 
Al Camp de Tarragona hi havia una població resident de 451.902 
persones i en canvi una població total de 773.183. Per tant, es pot 
parlar d’una població vinculada de 321.281 persones. Cal destacar 
també que en primer lloc referent a població vinculada està Barcelona 
però que Tarragona està en segon lloc, Calafell en quart lloc, Salou 
en sisè lloc, ... 
 
Tot seguit planteja si caldria considerar migració aquesta població 
vinculada. I diu que probablement no com ho entenem nosaltres però 
que sí que s’ha de considerar. 
 
I per últim passa a comentar el quart apartat de la seva exposició: 
ESTAREM. I breument comenta les tendències futures sobre la 
mobilitat habitual i no habitual de la població.  
 
Per una part diu que els models teòrics dels processos de 
metropolinització del territori indiquen: 

- Doble procés paral�lel: 
•  Població de nacionalitat espanyola: desconcentració de la 

població cap a àrees perifèriques 
•  Població de nacionalitat estrangera: reconcentració als 

nuclis urbans 
 
I per una altra part comenta la perduració del model d’ús extensiu del 
territori, però amb un cert estancament de la mobilitat habitual. 

- Crisi del turisme “fordista” de masses 
- Progressiva transformació de segones residències a primeres. 
Certa consolidació de la xifra d’habitants. 
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I per acabar la seva exposició comenta les següents conclusions:  
- El Camp de Tarragona ha experimentat un fort creixement de 
població en els darrers 5 anys (2001-2005), el més elevat de tots 
els àmbits territorials (116,9), i superior també al del conjunt de 
Catalunya (110,0). 
-  La immigració és un dels principals factors de creixement, en 
tant que la xifra de població de nacionalitat estrangera s’ha 
multiplicat per 3 durant aquest període. 
-  Aquesta mateixa tendència es repeteix en les projeccions 
elaborades per l’IDESCAT per l’horitzó de l’any 2015, en què el 
creixement previst és, entre 2003 i 2005, de 134,6 (Catalunya, 
121,6). 
-  Ara bé, existeix una certa dualitat entre les comarques litorals, 
que es mostren molt actives demogràficament, enfront d’un cert 
estancament de les d’interior. 
- No obstant, les xifres de població han d’incorporar, cada cop 
més, tota aquella població que, no residint en el territori, en fa ús 
a partir de la seva mobilitat habitual i no habitual. 
- Sota aquest prisma, la població del Camp de Tarragona 
augmenta fins gairebé un 75%, xifra que encara és molt elevada 
en municipis costaners, el nombre d’usuaris dels quals triplica la 
xifra oficial de població. 

 
Tot seguit pren la paraula el senyor César Puig per obrir un torn de 
preguntes.  
 
El primer en preguntar és el senyor Oriol Amorós i pregunta si és 
força segura l’afirmació que la població immigrant tendirà a ocupar 
nuclis urbans.  
 
I el senyor Joan Alberich respon que segons les dades que tenen 
aquesta afirmació sembla força fiable. Posa l’exemple del Casc Antic 
de Barcelona on és més fàcil trobar un immigrant que un nacional 
degut possiblement a la desvalorització de la zona, al preu de 
l’habitatge, ... 
 
A continuació pregunta el senyor Joaquim Margalef si les previsions 
que es fan són bastant fiables.  
 
I el senyor Joan Alberich contesta que les projeccions el que fan és 
allargar la sèrie actual, però estan molt marcades per la realitat 
actual.  
 
El senyor Joan Josep Pujada pren la paraula per comentar que les 
projeccions són una metodologia de treball però mai l’encertaran del 
tot.  
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I a continuació pren la paraula un altre dels assistents per comentar 
que ell creu que els polítics haurien de planificar una mica més.  
 
Tot seguit pren la paraula el moderador de la taula, el senyor César 
Puig, per presentar al pròxim ponent, el senyor Oriol Amorós, 
secretari per a la immigració de la Generalitat de Catalunya, el qual 
farà una presentació que porta per títol “Els plans territorials 
d’integració de les persones immigrants”.  
 
El senyor Oriol Amorós comença agraint als coordinadors que l’hagin 
invitat i comenta que tindrà que marxar abans de finalitzar l’acte per 
motius d’agenda.  
 
Tot seguit explica que centrarà la seva intervenció amb 4 punts:  
 

- Què ens ha passat? 
- Quina és la situació actual? 
- Què ens demana la gent? 
- Què hem de fer? 

 
A continuació explica que segons Oliver hem tingut un creixement 
econòmic extraordinari, un augment de l’ocupació anual del 3%, la 
qual cosa comporta una baixada de l’atur i un augment de la taxa 
d’activitat femenina remunerada. I també una arribada important 
d’immigració degut al buit demogràfic. També comenta que s’esperen 
4 milions de persones des d’ara fins al 2.020 pel que fa a immigració 
a Espanya.  
 
El senyor Amorós recorda que els immigrants han vingut al nostre 
país perquè els hem demanat que vinguin, és a dir, és cert que hi ha 
gent que ha volgut marxar del seu país, però també és cert que 
nosaltres els hem reclamat.  
 
A continuació explica que actualment, en concret l’any 2.006, els 
padrons municipals només van créixer 52.000 persones. Van haver 
entrades però també sortides. I també destaca que van haver 40.000 
entrades legals.  
 
Comenta també que Catalunya està evolucionant d’una immigració 
il�legal (precarietat laboral, economia submergida, ...) cap a una 
situació de fluxos més legals.  
 
També apunta que al 2007 hi haurà més immigracions per motivació 
familiar que per motivació laboral. Ell considera que el pes de la 
migració familiar cada vegada esdevé un pes més important.  
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Tot seguit explica que per al govern, el que la població pensi de la 
immigració és important. I ell comenta que perceben que per a la 
població el tema de la immigració és un tema molt important. També 
explica que ha notat que les persones comencen a opinar del tema de 
la immigració per experiències personals, no només per ideologia. 
També perceben que la població de Catalunya, a diferència d’altres 
llocs, entén que a un immigrant se l’ha de curar quan està malalt 
independentment de la seva situació administrativa o del seu origen. 
Afegeix que el que els demana la població és un ordre en el flux i 
unes accions d’integració. I també comenta que Marroc, Equador i 
Romania són els orígens més importants quan a immigració pel que 
fa al Camp de Tarragona. 
 
A continuació comenta el concepte de ciutadania, el qual considera 
molt important.  
 

- A Catalunya ja hi ha moltes persones d’origen immigrant que 
ja no ho són. 
- Necessitem que aquestes persones es sentin que formen part 
de la societat catalana. 
- Necessitem que tothom els consideri que formen part de la 
societat catalana. 
- Ser ciutadà comporta un sentiment de pertinença, diferent de 
la nacionalitat 

 
I tot seguit passa a parlar sobre les polítiques que s’estan fent 
actualment des de la Generalitat.  
 
Ells creuen que hi ha 5 eixos importants que són:  
 

- Instruments de gestió de les polítiques 
- Polítiques de gestió en fluxos migratoris 
- Polítiques d’Acollida 
- Polítiques d’Igualtat 
- Polítiques d’Acomodació 
 

Des del govern creuen que la secretaria per a la immigració no ha de 
ser molt gran. També pensen que és important que les persones 
immigrants tinguin els mateixos drets i deures que els nacionals. El 
que volen és que la persona immigrant vagi per exemple a aprendre 
català al mateix lloc que va una persona que ha nascut a Catalunya. 
Per a tot això, faran molt d’esforç en les polítiques transversals. Es 
crearà l’Observatori per a la Immigració, la Taula de Ciutadana i el 
Pacte Nacional de la Immigració. Pel que fa al Pacte Nacional de la 
Immigració comenta que ha de ser fonamentalment una eina útil. 
Caldrà pactar uns documents que siguin un marc de referència amb 
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el màxim consens. Per exemple, la llengua d’acollida ha de ser el 
català, ha d’haver facilitat per a accedir als serveis públics, ... Ell creu 
que caldria fer una aposta clara en tot allò que incentivi la legalitat. 
També caldria augmentar la taxa d’ocupació femenina immigrant.  
 
També comenta que caldria evitar els conflictes per recursos públics 
escassos. Per exemple, l’escola bressol, ... 
 
I ja acabant defineix la societat de Catalunya dient que “Som 
diferents, vivim junts”. Ell creu que no s’ha de veure això com una 
cosa negativa, sinó com una cosa positiva. Hi ha diferents llengües i 
hi ha diversitat cultural.  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor César Puig per obrir el torn de 
preguntes.  
 
Un dels assistents, el senyor Josep Oliveras, pregunta com es 
tradueix la transversalitat de la qual parlava abans als municipis.  
 
I el senyor Oriol Amorós contesta que ell prefereix que les polítiques 
d’acollida, ... es gestionen des dels ajuntaments, consells comarcals, 
... I referent a la Llei d’Acollida aclareix que actuarà a l’exterior i que 
treballarà a través d’ens locals.  
 
Tot seguit pren la paraula un altre dels assistents i diu que amb 
l’Estatut s’ha incorporat el concepte de ciutadania, el qual ha donat 
avenços importants. Però tot i això, encara hi ha temes a solucionar, 
com per exemple que hi ha immigrants que vénen per reagrupació 
familiar que no poden accedir al mercat laboral.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Oriol Amorós i comenta que 
ell és conscient que la Llei d’estrangeria causa alguns problemes però 
que amb moltes coses no poden intervenir des de la Generalitat ja 
que depenen del Govern de l’Estat. També afegeix que està d’acord 
en que no és correcte desvincular dret de residència amb dret de 
treball.  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Agustí Segarra per felicitar al 
senyor Oriol Amorós i per comentar que ell creu que el teixit 
empresarial del país ha d’assumir el perfil d’immigració que ve.  
 
El senyor Oriol Amorós comenta que està d’acord i afegeix que cal 
augmentar la taxa d’activitat femenina, cal incidir en el model 
productiu, cal incidir en la compatibilitat de la vida familiar i laboral, 
... 
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Tot seguit pren la paraula el senyor César Puig per presentar a l’últim 
dels ponents, al senyor Joan Josep Pujadas, catedràtic d’Antropologia 
a la Universitat Rovira i Virgili, el qual farà una presentació que porta 
per títol “Immigració, la cohesió social i els reptes de l’educació”.  
 
El senyor Pujadas comença la seva intervenció recordant que 
recentment ens estem estrenant com a societat multicultural.  
 
Ell vol transmetre una inquietud que és la que ens ha generat veure 
com ciutadans francesos (fills d’antics immigrants) es van manifestar 
en una revolta a les rodalies de París. Aleshores ell es pregunta com 
s’hauria de gestionar la incorporació d’aquestes persones immigrants. 
Caldria generar com a “guetos” per als immigrants o adaptar el que 
ja existeix actualment per a atendre’ls? El senyor Pujadas creu que 
Catalunya ha de tenir en compte els models que no funcionen per 
aprendre i que no ens passi el mateix.  
 
Tot seguit passa a definir el concepte de cohesió social i diu que és el 
grau de consens dels membres d’un grup social en la percepció de la 
seva pertinença a un projecte comú. És una mesura de la intensitat 
de la interacció social dins del grup. Afegeix que cohesió social i 
integració social són dos termes sinònims. I que desigualtat, 
discriminació o exclusió són els termes antònims de cohesió. El 
senyor Joan Josep Pujadas creu que una societat cohesionada és una 
societat democràtica.  
 
Tot seguit explica una anècdota que es pot trobar al llibre de Hans 
Magnus titulat “La gran migració”.  Pensem en una situació de 2 
passatgers que van a fer un viatge amb tren i tenen tot el 
departament per a ells sols. A la primera parada del tren pugen 2 
nous viatgers i els pregunten si es poden col�locar amb ells al 
departament que estan. Els viatgers inicials diuen que sí de mala 
gana i retiren els seus efectes personals cap a una banda. Què passa 
quan el tren torna a parar i tornen a pujar 2 viatgers nous? La 
resposta que ens diria la empírica seria que la capacitat de l’ésser 
humà per a desenvolupar un sentit de propietat és molt ràpida. Per 
tant, possiblement els dos 2 viatgers nous serien rebuts malament. 
Aquest autor diu que tot país té unes persones que es senten 
propietàries i que és així des de l’inici del món. 
 
El senyor Joan Josep Pujadas també comenta que l’Anna Cabré deia 
que la immigració és una necessitat degut a que ens reproduïm poc.  
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Afegeix també que la convivència participativa es veu reptada per les 
dificultats que planteja el multiculturalisme. La convivència comporta 
una actitud oberta i entendre que els immigrants no ens venen a 
prendre res. Simplement que els necessitem i els hem cridat.  
 
Tot seguit planteja la pregunta de si la societat catalana és una 
societat cohesionada. I ell creu que caminem cap a la cohesió social, 
però que encara queda molt camí per a recórrer. Ell creu que som un 
país molt cohesionat si ens comparem amb la majoria de països del 
món, però escassament cohesionat si ens comparem amb els països 
nòrdics, Suïssa o Holanda.  
 
A continuació cita unes paraules del senyor Alejandro Toledo, ex-
president de Perú que diuen “Para que el sistema democrático tenga 
legitimidad requiere que la población se sienta retribuida por la 
democracia y que los recursos del crecimiento los sienta en sus 
bolsillos. No es suficiente el logro macroeconómico. Ésta es la única 
vía para lograr la cohesión social que constituye la base de la 
democracia.” 
 
Per al senyor Pujadas és molt important la percepció que els 
ciutadans tenen de la igualtat d’oportunitats.  
 
A continuació comenta que la Fundació Jaume Bofill està portant a 
terme un projecte que consisteix en estudiar la trajectòria com a 
ciutadans de diferents joves estrangers i poder percebre quina és la 
seva percepció del procés.  
 
El senyor Pujadas creu que conflictes com els de París són deguts a 
aquelles persones que tenen la percepció que són exclosos, sense 
necessitat que aquestes persones siguin les més pobres o les més 
marginades.  
 
Tot seguit comenta que hi ha vegades que bones polítiques no donen 
graus de satisfacció als seus usuaris si no les reben adequadament.  
 
També destaca que hi ha algunes polítiques de cohesió social que 
caldria considerar com per exemple combatre la pobresa i l’exclusió, 
generació d’ocupació, intensificació d’inversions en educació i salut, 
ampliació de les inversions públiques, generació d’espais per a la 
formació de consensos, fomentació de la participació ciutadana, ... 
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També comenta algunes dades significatives del Camp de Tarragona 
com:  

- Taxa d’estrangeria (2006) del 13,3% per sobre de la 
mitjana de Catalunya (12,8%). Al Tarragonès i  Baix 
Camp supera el 14%.  

- Taxa d’universitaris per sota de la mitjana de Catalunya,   
només el Tarragonès s’hi acosta. 

- Taxa de comprensió del català per sobre de la mitjana de 
Catalunya. 

 
I afegeix que una mala metodologia seria pensar que els deutors de 
la nova realitat multicultural són els immigrants estrangers.  
 
A més a més comenta que el Camp de Tarragona és un satèl�lit de 
Barcelona amb el sentit que hi ha persones que viuen al Camp de 
Tarragona però que treballen a Barcelona.  
 
També considera que més enllà de fotografies fixes cal pensar en 
models d’interpretació dinàmics de la població. Cal pensar a nivell de 
fluxos.  
 
I també afegeix que ell està d’acord amb el senyor Joan Alberich 
quan afirmava que els immigrants tendeixen a instal�lar-se als nuclis 
urbans.  
 
També comenta que les taxes d’estrangeria ens mostren que són més 
altes en zones de servei turístic que en zones d’indústria i agricultura, 
tot i que cal reconèixer que els immigrants són vitals per a 
l’agricultura, però quantitativament és així.  
 
I ja per acabar la seva intervenció, el senyor Joan Josep Pujadas 
comenta que l’arrelament és la fita última de la integració i que 
aquest és un procés lent que requereix prèviament del sentiment de 
ser membre d’una societat que pel fet de ser democràtica no exclou.  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor César Puig per dóna passa al torn 
de preguntes.  
 
El senyor Joan Josep Pujadas comenta que hi ha un problema 
pendent que és un element de preocupació que seria la discriminació 
escolar i la “guetificació” de l’escola pública on es concentren els fills 
d’immigrants. Per exemple, explica que a Tarragona hi ha 7 escoles 
amb taxes d’estrangeria superior al 70%. Per tant, és cert que el 
sistema educatiu català haurà de millorar molt referent a tot això.  
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Tot seguit pren la paraula el senyor Joaquim Margalef i comenta que 
referent a les revoltes de París que s’han comentat abans, no sap fins 
a quin punt aquestes revoltes tenen a veure amb la immigració.  
 
I el senyor Joan Josep Pujadas afegeix que està d’acord amb el que 
comenta el senyor Joaquim Margalef amb el sentit que hi ha molts 
joves inquiets i que no tenen res a veure amb la immigració.  
 
I per últim pren la paraula el senyor César Puig, el qual dóna per 
finalitzada la quarta jornada monogràfica del Pla Estratègic del Camp 
de Tarragona agraint la presència als assistents a les 21h.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 


