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DES DE L’ALCALDIA
Salutació de l’Eduard Guiteras i
Paré, alcalde
I bona hora. Ja tenim aquí l'any 2017, per a molts de
nosaltres un any amb moltes esperances de canvi,
per començar a crear un nou país, una república
catalana de tots i per a tots, no serà fàcil, i ningú ha
dit que ho seria, l'estat espanyol no ens ho posarà
gens senzill com ja estem veient, està pressionant a
tots els poders fàctics per treure'ns del cap que això
de la independència no és un camí viable, ens diuen
que només ens portarà a vagar per l'espai sideral
pels segles dels segles.
Jo el que penso, és que tenen molta por de perdre
l ’ última gallina dels ous d'or que els queda,
aquests que mal governen Espanya de fa segles i
que prefereixen que aquest vaixell s'enfonsi abans
de crear un estat modern, acceptant que dins d'aquest estat existeixen altres nacions com la nostra i
que formem part d'uns països catalans amb una
llengua comuna, amb les seves varietats dialectals.
Hi ha obres que tothom veu cabdals per el desenvolupament de l'estat com és el corredor del mediterrani però aquest estat tot el que no passi per Madrid

No, ells han de demostrar qui mana en aquest estat,
prefereixen crear obres faraòniques insostenibles
que les hem de pagar entre tots, amb clàusules que
si els seus empresaris amics no en treuen prou rendiment o són deficitàries, vindrà el papà estat i pagarà el que calgui amb els diners dels contribuents, i
aquí no passa res.
Per tot això i perquè amb un estat català amb la separació de poders pertinent, el poble serà qui controlarà als seus governants i aquests no tindran l'excusa de passar la pilota de la culpa a Madrid, com s'ha
estat fent fins ara. Aquí també tenim els nostres casos de corrupció, això sí, amb el vist i plau de les
clavegueres de l'estat, quan no han fet prou bondat
ha començat a aparèixer brutícia arreu, i són molts
els que han quedat ben emmerdats, fins i tot molts
d'innocents, amb falses acusacions per part de mitjans afins a la unitat de la pàtria espanyola peti qui
peti.
Catalans i catalanes, que la por no ens faci traïdors,
lluitem per la nostra llibertat com a poble, la tenim a
tocar.
Visca la República Catalana

no interessa, per més productiu i beneficiós que sigui.
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Pedalada dels Bikers de Castellcir
2016
El dissabte 5 de novembre, els Bikers i l ’
Ajuntament de Castellcir, varem organitzar, un any
més, la pedalada del poble.
Aquest any, però, donada la duresa de les edicions
dels últims anys, varem optar per fer-la una mica
més relaxada.
El nou repte va ser anar de Castellcir fins al mar, fins
al Maresme, concretament fins a Mataró. Una espectacular travessa, “ de Castellcir al Maresme ” .
A les 08:00 hores vam sortir de la plaça de l ’ Era,
en un dia gris i sota una constant amenaça de pluja,
un total de 18 Bikers.
Baixant cap a Sant Andreu, primer, i remontant pel
mas del Bosch, després, vam enfilar la dura pista
fins el camí de Barnils, arribant al Coll del Marsó, i
desgrimpant el seus cingles, vam abandonar l ’
Altiplà del Moianès. Ja al pla de Sant Miquel, i passant per la bonica ermita de Sant Miquel Sesperxes,
vam anar vorejant per superpanoràmiques pistes,
els impressionants Cingles de Bertí, amb el Montseny com a teló de fons, vam visitar l ’ ermita de Sant
Pere de Bertí i el castell de “ el Casclar ” . Per una
espectacular pista que talla de forma atrevida el cingles, vam baixar com cabirols, per empinats i divertits camins al poble de la Garriga.
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A partir d ’ aquest moment la sortida ja va ser més
planera i relaxada, 20 kms vam fer per travessar els
boscos i conreus de la gran plana vallesana, seguint
el curs del riu Congost, fins arribar al poble de Llinars del Vallès.
La serralada de “ el corredor ” era ja l ’ últim obstacle que ens separava de la Mediterrànea.
Vam arribar al cor de aquests boscos laberíntics a
través del famós “ dragon khan ” , un singular corriol, sorprenent, llargíssim i molt divertit, per gaudir
finalment d ’ un bon dinar al poblet de Dosrius.
Una molt dura pujada desprès de dinar, ens va fer
posar les piles ràpidament, i ja de baixada cap a
mar, a través de corriolets de bosc, primer, i pistes
sorrenques, desprès, vam arribar a la ciutat de Mataró.
Per fi, ja estàvem a dalt de l ’ autocar, agradablement cansats, però satisfets, desprès de 70 kms i
1500 mts de desnivell acumulat.
Pensem que aquest any tambè hem aconseguit fer
passar un dia agradable als nostres companys
d ’ aventura. Moltes gràcies als incondicionals que
vau venir i tambè als que no us va estar possible.
Fins l ’ any vinent.
Bkc Castellcir

SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Concert solidari organitzat
Castellcir amb Tothom

per

Aquest any la festa del tió es va fer a les 7 de la tarda a la plaça de l ’ Era, amb la claror de l ’ arbre de

El passat dissabte 5 de novembre va tenir lloc el

Nadal i l ’ escalfor del foc cada grup de nenes i nens

Concert Solidari organitzat per Castellcir amb Tot-

cantaren cançons per desvetllar les ganes de cagar

hom al casal de Castellcir, a càrrec de l ’ escola Mu-

de la soca.

nicipal de Música de Parets. Va haver-hi una gran

Agraïr a totes les persones que any rere any fan

afluència de gent que va col·laborar amb l ’ entrada

possible aquesta festa.

inversa.

Cantada de nadales
El dia 24 i en sortir de la missa del Gall, veïns del

Tió de Nadal
El dia 24 de desembre, com es va fent des d ’ uns

municipi es van reunir al costat de l ’ arbre de Nadal
per fer la Cantada de Nadales, agraïm la col·
laboració de tots els que vareu participar.

quants anys, es va tornar a celebrar la festa màgica
del tió de nadal. El tió que espera tot un any a mostrar la seva esplèndida capacitat d ’ oferir llaminadures a totes les nenes i nens que li canten una cançó
mentre animosament van picant .
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Primer campionat comarcal de tennis taula
El dia 28 de desembre el club de Tennis taula del
Moianès va organitzar el primer campionat comarcal

V Ofrena de la branca de pi de
Centelles a Santa Coloma Sasserra
Diumenge, 29 de gener va tenir lloc l ’ ofrena d ’ u na

al Casal de Castellcir. Hi hagué una gran participa-

branca de la Festa del Pi de Centelles a Santa

ció, el casal quasi que queda petit per atendre les 50

Coloma Sasserra.

persones inscrites. Els partits

L ’ esdeveniment organitzat per l ’ Associació per a

tant de competició

individual com de parelles es jugaren amb 6 taules.
El primer i segon classificat de cada competició reberen un trofeu cedit per la Diputació de Barcelona.
Es compta també amb la participació de grans es-

la defensa del territori ARA O MAI va comptar amb
la presència d ’ una cinquantena de persones que,
provinents de Centelles, van caminar fins a Santa

portistes internacionals que disputaren uns partits

Coloma, on es va dur a terme l ’ ofrena i un esmor-

d ’ exhibició. Al finalitzar tots els participants ho cele-

zar de germanor.

braren amb neules, torrons , magdalenes i begudes.
Manifestem la nostra gratitud envers el club de Tennis taula del Moianès que presidit pel Josep Badó
estan fent una molt bona feina de promoció i difusió
d ’ aquest esport.

Activitat anglès per a joves i adults
Continuen les sessions gratuïtes per aprendre i practicar l ’ anglès adreçades a joves i adults a càrrec de
professores especialistes. Les classes es fan a
l ’ escola La Popa. Adults dilluns de 19:30 a 21:00.
Joves dijous de 20:00 a 21:30. Encara queden places
disponibles, les persones interessades han d ’ enviar
un correu de sol·licitud a castellcir@diba.cat.
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Arribada dels Reis d’Orient
El dia 5 de gener a les 7 de la tarda els reis mags
d ’ Orient tornaren a enfilar la carretera per arribar a
Castellcir dalt de les lluents carrosses carregades de
caramels i regals. Poc abans les famílies acompanyaven la seva mainada a il·luminar amb les atxes i
fanals el carrer Major, després de sentir els 3 petards que anunciaven la imminent arribada dels reis.
Obrien la comitiva 9 músics que amb les gralles i els
tabals convidaven a moure els peus i picar les
mans . Cada carrossa estava precedida pel patge
reial i anava flanquejada per joves amb torxes, i cada rei, saludava i repartia caramels.
A l ’ arribar a la plaça de l ’ Era entraren a
l ’ Ajuntament

on

foren

rebuts

per

l ’ Alcalde

i regidores. L ’ alcalde feu el discurs de benvinguda
i els lliurà la clau mestra que obre totes les portes de
les cases. Tot seguit els reis tornaren a pujar a les
carrosses i es dirigiren al Casal on s ’ instal·laren
als trons per anar parlant amb cadacun dels nens i
nenes i lliurar-los els regals.
Felicitar a totes les persones que s ’ impliquen tant
intensament per fer una rebuda tant solemne i animada de ses majestats.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Instal·lació d’una marquesina a la
Quintana
Aquest mes de gener s'ha instal·lat a la zona de la
Quintana una marquesina, per protegir de les inclemències del temps a tots els nois i noies que esperen agafar el bus per anar a l'institut. Fa molts anys

Animo a tots aquells que encara no han fet aquest
pas, a que el donin, que és molt important seleccionar i posar cada cosa al contenidor corresponent,
hem posat contenidors de selectiva a tots els punts
on tenim els contenidors de rebuig, no és cap esforç
i és un bé molt gran per a tota la comunitat.

que des de l'Ajuntament s'havia demanat, però a
causa de les retallades mai ha estat concedida.

NO SIGUIS INSOLIDARI I PARTICIPA EN EL BÉ

Com a conseqüència de la insistència d'algunes fa-

COMÚ, FES-HO PELS TEUS FILLS I NÉTS

mílies de les urbanitzacions del Prat, Roureda i de la
Penyora, els fills de les quals són els que esperen el
bus a la Quintana, l'Ajuntament ha decidit portar a
terme aquesta demanda.
Aquesta marquesina no l’ h a pagada la Generalitat
ni l'empresa de bus que ofereix el servei, continua
sense haver-hi subvencions en aquest àmbit. Qui
l ’ ha pagada, doncs?
Aquesta marquesina l ’ he m pagada amb els diners
que ens han retornat de la recollida selectiva del
vidre, paper, cartró i envasos. Sí, gràcies a tots els
que reciclem ha estat possible aquesta inversió, moltes gràcies i moltes felicitats a tots vosaltres. Espero
que cada vegada siguem més els que tinguem
aquesta consciència, reciclar és bàsic pel futur que
volem deixar als nostres descendents, és rendible i
beneficiós per a tots.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Entra en funcionament el Consell
Comarcal del Moianès

Va remarcar el fet que aquest procés de transició

El dia 24 de gener, a les 12 del migdia, a Can Car-

els habitants del Moianès continuïn rebent la presta-

ner, Moià, es va realitzar una de roda de premsa

ció de serveis sense veure’ s afectats.

amb l ’ objectiu de presentar la posada en funciona-

Va exposar també que s ’ està a punt d ’ aprovar el

ment del Consell Comarcal del Moianès, així com la

Pressupost del 2017 que serà aproximadament

presentació del Pla d ’ Ac ció del Consell Comarcal

d ’ un milió vuit-cents mil euros.

del Moianès 2017.

També va agrair el suport rebut per part dels repre-

La presentació va comptar amb la presència de:

sentants polítics i equips tècnics dels tres Consells

El President del Consell Comarcal del Moianès, Dio-

comarcals ( Bages, Osona i Vallès Oriental ) , la Ge-

nís Guiteras Rubio, la Vicepresidenta 1era i respon-

neralitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona,

sable de l ’ Àrea de Serveis a les persones, la Sra.

en tot el procés i període de transició.

Anna Guixà Fisas, el Vicepresident 2n i responsable

La Vicepresidenta primera i alcaldessa de Sant Quir-

de l ’ Àrea de Territori, Sr. Salvador Tressera Purtí,

ze, Anna Guixà, va iniciar la presentació del Pla

el President de l ’ Assamblea d ’ Alcaldes, el Sr.

d ’ Acció 2017, centrant-se especialment en l ’ àrea

Pere Genescà Girbau.

de serveis a les persones i promoció de l ’ activitat

s ’ està implantant de la millor manera per tal que

explicar

econòmica. En aquest sentit va destacar que des del

l ’ assumpció de competències i inici de prestació de

gener el Consell Comarcal ha assumit la coordinació

serveis del Consell Comarcal del Moianès, així com

de la gestió dels serveis socials dels municipis del

el manteniment del Consorci del Moianès, com la

Moianès, i que les competències d ’ Ensenyament

part de promoció econòmica del Consell Comarcal,

s ’ assumiran a partir del curs escolar 2017-2018.

destacant que el Consell mica en mica va adquirint

També va detallar els diferents projectes que ja

competències pròpies d ’ un Consell Comarcal, així

s ’ han dut a terme en aquest sentit, o que s ’ hi està

com iniciant la prestació de serveis i realització de

treballant. ( Projecte Educació a temps complert,

projectes que tot i no ser obligatoris, per la trajectòria

obertura de l ’ O ficina Comarcal de Joventut , Xarxa

del territori de treballar conjuntament s ’ han decidit

impulsors de la Garantia Juvenil , etc... )

El

president

Dionís

Guiteras

va

prestar des del Consell.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
I en quant a promoció de l ’ activitat econòmica va

I ja va anunciar que a partir del juliol el Consell Co-

fer menció de les persones contractades en progra-

marcal del Moianès disposarà d ’ O ficina Comarcal

mes de foment i ocupació per part del Consell. Entre

del Consumidor i d ’ O ficina Comarcal d ’ Habitatge.

el 2016 i 2017 s ’ han contractat un total de 21 per-

També va informar que s’ e stà elaborant un estudi

sones, s ’ ha iniciat el curs de proves d ’ accés a

per analitzar les ubicacions dels serveis Consell Co-

cicles formatius de Grau Superior, pel fet de ser

marcal.

comarca també s ’ ha pogut formalitzar el Contracte

Per

Programa de Turisme 2016-2019 per a realitzar acci-

d ’ Alcaldes i alcalde de Granera, Pere Genescà va

ons de promoció i difusió comarcal, i també que en

explicar el funcionament de l ’ Assemblea com un

breu s ’ iniciarà la redacció del Pla Estratègic Co-

òrgan molt important i representatiu en el que sem-

marcal.

pre s ’ ha intentat deixar de banda els colors polítics,

El Vicepresident segon i alcalde de l ’ Estany, Salva-

i en la que la prioritat és que tots els 10 municipis

dor Tresserra, va parlar dels projectes i serveis de

s ’ hi sentin representats. També es va explicar que

l ’ àrea de Territori, destacant que ja es constitueixi

el Consorci del Moianès continuarà prestant serveis

la ponència ambiental comarcal, que des de l ’ àrea

de promoció econòmica ja que el Consell Comarcal

aquest any s ’ han prioritzat la mancomunació de

encara no té la capacitat per assumir-los, i per altra

tres serveis en els que s ’ està treballant: l ’ O STEM

banda serveis que prestava fins ara a partir de

( O ficina de Serveis Tècnics del Moianès ) que té

l ’ 1 de gener els prestarà ja el Consell Comarcal

com a objectiu mancomunar entre d ’ altres els ser-

( J oventut , gent gran, dinamització comunitària.. ) .

veis d ’ arquitectura, enginyeria, la gossera, i els

Es va explicar que el Consorci podia continuar per-

serveis informàtics... També va parlar de les inversi-

què amb la creació de la comarca ha permès que el

ons concedides en el marc de les Meses de Concer-

Consorci es pugui adscriure al Consell .

tació per un valor de 310.000€, i de diferents estudis

Els representants del Consell Comarcal van agrair

que s ’ estan duent a terme: l ’ estudi del Pla Cultu-

als 19 consellers comarcals per la feina realitzada

ral del Moianès, l ’ estudi per la millora del transport

durant aquest any i mig .

públic, l ’ inventari de camins...

10

acabar,

el

president

de

l ’ Assemblea

SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Servei d'Informació i Atenció a les
Víctimes de Trànsit (SIAVT)
El Servei Català de Trànsit ha ampliat en les últimes
setmanes el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit ( SIAVT ) , que es va posar en marxa de manera pionera a tot l'Estat l'any 2012 i que
ara es vol potenciar i estendre encara més amb la
col·laboració dels ajuntaments i consells comarcals.

El Consorci del Moianès atén 489
visites d’usuaris de Castellcir
Des de gener a setembre del 2016 un total de 59
alumnes de Castellcir han assistit a diferents cursos
del Consorci del Moianès. Durant aquest mateix període l ’ entitat ha atès 489 visites d ’ usuaris
d ’ aquesta població, 62 de les quals han estat pel
Servei d ’ O cupació del Moianès, amb 6 insercions

El Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de
Trànsit ofereix orientació jurídica, legal, psicològica,
sanitària i assistencial a totes les persones víctimes
o afectades per un accident de trànsit i és un ele-

laborals detectades d ’ usuaris procedents de Castellcir. Des de l'Àrea de turisme s'han comptabilitzat
164 visites a Esplugues i l'Àrea d'emprenedors i em-

ment necessari de suport a les víctimes i als seus

preses ha realitzat 32 visites i ha concedit subvenci-

familiars perquè puguin realitzar els tràmits necessa-

ons per valor de 62.234,10 €. D'altra banda, l'Oficina

ris i rebre informació sobre els drets que els reconeix

Local d'Habitatge ha pogut concedir un total de

la legislació vigent, i rebre suport i atenció psicològi-

4797,24 € d'ajuda.

ca.
El SIAVT posa a disposició del ciutadà un telèfon
gratuït,, el 900 100 268,, al qual es pot trucar de dilluns a diumenge de 9 a 20h. L'atenció s'estén a la
pàgina web victimestransit.gencat.cat ( resposta en
mínim 24 h ) i també es fa una atenció presencial.

Els 19 alumnes del Curs de guies
visiten Esplugues
El passat 1 d'octubre els alumnes que van participar
al Curs de guies i informadors turístics del Moianès,
realitzat del 20 de setembre al 15 d'octubre, van realitzar visites a diferents indrets de la comarca. En el
cas del municipi de Castellcir van poder fer la visita a
Esplugues ( Ecomuseu del Moianès ) .
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
19 participants a l'Espai
Moianès de Castellcir

Edu

El projecte Edu. Moianès té per objectiu treballar
amb infants de primària, de 6 a 12 anys, per tal de

Previsió d’activitats
19 de febrer de 2017, IV Duatló de muntanya
de Castellcir

combinar el reforç escolar amb activitats d'oci.

Carnaval: dia 24 de febrer a les 4 de la tarda

L'Espai Edu Moianès de Castellcir es fa els dimecres

per la plaça Abat Escarré i el casal, l"Associació

de 3 a 2/4 de 5 a l'escola a La Quintana i actualment

Despertaespurnes" engrescarà la rua del Rei Car-

hi participen 19 infants.

nestoltes i tot seguit es farà el ball de disfresses al

Actualment hi ha 76 infants participant en els dife-

casal.

rents espai de joc i estudi de l'Edu Moianès que es-

Organitza

tan en funcionament a Castellterçol, a L'Estany, a
Santa Maria d'Oló, a Castellcir, a Monistrol de Calders, a Moià i a Sant Quirze Safaja.

AMPA

de

l ’ Escola

la

Popa

i

l ’ Ajuntament; més informació a les cartelleres habituals.

Setmana per la igualtat de gènere: Entre el 4
i el 12 de març s ’ estan preparant un seguit d ’
activitats per promoure la igualtat de gènere; més
informació a les cartelleres habituals.
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SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
Regidoria cultura, esports, joventut i comunicació
2/12/16 Reunió oberta a tothom a la sala Sant Jordi
de totes les persones interessades en col.laborar en
la preparació de la rebuda dels reis d ’ O rient.

Ensenyament
12/12/16, Gestió de la tallada de l ’ arbre de Nadal
de la propietat del sr. Joan Massagué, que es va
instal·lar a la Plaça de l ’ E ra i es va guarnir amb els
Desitjos dels nens i nenes de l ’ escola la Popa, la
llar d ’ infants i la gent gran del taller de memòria.

20/12/16 Amb la col.laboració del Quim Font, aquest
any la preparació de les atxes per rebre els reis es
va fer conjuntament amb l’ e scola la Popa. El fet de
realitzar l ’ activitat a l ’ e scola facilità que fossin
moltes les nenes i nens que van disposar d ’ u na
atxa per rebre ses majestats.
27/01/17 Reunió oberta a tothom a la sala Sant Jordi
per preparar activitats per la igualtat de gènere la
primera quinzena del mes de març.

27/12/16, Organització del taller de titelles de dit dels
Reis Mags.

19/01/17, Assistència al Consell escolar de la ZER a
l ’ Estany.
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SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
Benestar social
10 i 17 de desembre, recollida solidària de joguines
per Càritas. Volem agrair la col·laboració de tothom
qui va fer possible que molts nens i nenes poguessin
tenir alguna joguina per Nadal.

Recapte d ’ aliments Tió solidari per Càritas. Durant
el mes de desembre i fins al 9 de gener varem tenir
a l ’ entrada de l ’ Ajuntament el Tió solidari i es va

18/12/16, A l ’ espai escènic de Castellterçol es van

recollir el següent:

celebrar els 25 anys dels Arrels, amb un emotiu

7 caixes de cereals, 10 pots de llegums cuites, 3

homenatge a tots els membres de les juntes que hi

paquets de galetes, 2 unitats de fuet, 17 paquets de

han passat durant els anys. Varem gaudir de

pasta, 5 paquets d ’ arròs, 3 paquets de farina, 11

l ’ espectacle del Cor Vakombà i berenar.

bricks de llet, 5 pots de cacau, 3 pots de crema de
xocolata, 3 pots de llet de nadó, 11 briks de caldo i 6
packs de briks de sucs petits.
Volem donar les gràcies a tota la gent que ha col·
laborat.
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SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
Territori Rural

17/1/17, Reunió amb representants de l ’ ADF i el

Durant la primera setmana de novembre es va dur a

Tècnic de la Diputació, per posar en comú els criteris

terme la recollida de mostres per fer les analítiques

per arranjar els camins del municipi.

de les fonts ( Font del Poble, Selva Negra, Sant An-

19/1/17, Reunió al Consell Comarcal del Moianès

dreu, Fonts Calents,Tosca) .

per planificar el camins que han de sortir al catàleg

12/11/16, Assistència a l’ A ssemblea General de

de camins de la comarca.

L ’ Associació de Propietaris Forestals de la Gava-

23/1/17, Junta ADF.

rresa Moianès, que aquest cop es va celebrar al
Centre Recreatiu de Sta. Maria d ’ O ló.
18/11/16,

Junt amb l ’ A lcalde ens varem reunir

amb tots els veïns de la Vall Marfà per tal de posar
en comú temes sobre el territori, com la contaminació de la Riera de la Tosca, i altres aspectes que s ’
han d ’ acabar de concretar.
28/11/16, Reunió amb el Sr. Francesc Morell Miró,
Gerent de l ’ Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, amb el Sr. Ricard Carles,
Responsable tècnic de projectes GCenginyeria, i
amb el Sr. Carles Carbonés, cap de la Brigada municipal, per fer treball de camp per elaborar el DUPROCIM.
30/11/16, Reunió de la Junta de l ’ ADF.
27/12/16, Treball de Camp a la Franja de la Penyora, amb la tècnica de la Diputació, la direcció d ’
obres, i l ’ industrial que ho durà a terme.

15

Ajuntament
de
Castellcir

Dades de la publicació:
Edició: Ajuntament de Castellcir
Impressió: Gràfiques Ister
Distribució: gratuïta
Dipòsit legal: B.13464.2012
Autor del dibuix de la portada: Lluís Gros Pujol

