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L’accés a la carretera de Vallmanya, 
tancat durant dos mesos.
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Turisme d’experiències a la nova  
ruta de l’oli i de l’aigua.
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Tres membres de la plataforma Salvem els Plans de Conill van presentar ahir una queixa formal.

segre Tàrrega

Segre Tàrrega
❘ ossó De sió ❘ La plataforma Sal-
vem els Plans de Conill va de-
nunciar ahir que el promotor 
de la planta de compostatge 
d’Ossó de Sió ha iniciat l’ac-
tivitat a la instal·lació sense 
tenir la llicència pertinent de 
primera ocupació. Membres de 
la plataforma van explicar que 
a finals del mes de maig passat 
van detectar que el promotor va 
començar a portar a la planta 
“residus orgànics en forma de 
fems procedents de les seues 
explotacions ramaderes” si bé 
van assegurar que a finals de 
juny el promotor va rebre un 
requeriment de l’ajuntament 
d’Ossó de paralització de l’ac-
tivitat. Tres membres de la pla-
taforma van registrar ahir una 
queixa formal a l’ajuntament en 
la qual reclamen que “aquest 
actuï d’ofici i obri un expedient 
sancionador al responsable dels 
incompliments” i demanen que 
“en cap cas no atorgui la llicèn-
cia de primera ocupació, fet que 
podria tenir unes conseqüènci-
es nefastes per a l’equilibri de 
l’espai i que en faria molt difí-
cil la restauració” alhora que 
l’adverteixen que, “en cas que 
es ratifiqui la sentència, aques-
ta acció suposaria una càrrega 
econòmica molt important per 
a l’ajuntament”.

Val a recordar que a comen-
çaments d’abril el jutjat con-
tenciós administratiu de Lleida 
va revocar, amb una sentència 
provisional, la llicència ambi-
ental del projecte de la planta 
de compostatge argumentant 

Els opositors denuncien l’inici d’activitat de  
la planta de compostatge d’Ossó de Sió
La plataforma Salvem els Plans de Conill presenta una queixa a l’ajuntament || El consistori va fer un 
requeriment al promotor a finals de juny perquè paralitzés l’activitat a la instal·lació

residus polèmica

que “la Declaració d’Impacte 
Ambiental (redactada per la 
Generalitat) no ha tingut en 
compte determinats elements 
sobre l’abast i les repercussions 
que aquesta instal·lació pugui 

produir en l’ecosistema, com 
pot ser l’impacte que suposaria 
el trànsit de camions, la pols, 
el soroll, els atropellaments i 
l’efecte de buit sobre les espèci-
es sensibles, entre altres”.

Al cap de pocs dies, el pro-
motor va presentar un recurs 
d’apel·lació al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TS-
JC), que ara haurà de decidir si 
ratifica o anul·la la sentència del 
jutjat contenciós administratiu 
de Lleida, mentre que la Gene-
ralitat va presentar un recurs 

de nul·litat a la sentència, que 
aquesta setmana ha estat deses-
timat, segons fonts de la plata-
forma. Membres de la platafor-
ma Salvem els Plans de Conill 
es van mostrar ahir preocupats 
perquè en l’entorn de la tanca 
de la planta de compostatge han 
trobat el cadàvers d’algunes aus 
i atribueixen aquestes morts al 
fet que la tanca no compleix la 
normativa, per la qual cosa posa 
en risc la supervivència de les 
aus que habiten en aquest espai 
natural qualificat com a zepa.

TribunalS
el promotor presenta un 
recurs d’apel·lació a la 
sentència que revoca la 
llicència ambiental

Convocat el ple per 
constituir la Diputació

administració provincial

❘ LLeiDa ❘ El ple per constituir la 
nova Diputació ha estat convo-
cat per demà a dos quarts d’onze 
del matí, segons es va publicar 
ahir al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP). Fonts de la 
corporació van explicar que el 
mateix dia, després de consti-
tuir-se la Diputació, se celebrarà 
un altre ple per aprovar el carti-
pàs en el qual es reparteixen les 
vicepresidències i els principals 
càrrecs de gestió així com els de 
confiança.

En aquest sentit, les quatre 
vicepresidències seran dos per 
a JxCat i dos per a ERC. Les de 
Junts seran per a Jordi Latorre 
la primera i la tercera per a An-
toni Navinés. Així mateix, les 
dos d’ERC seran per a Estefa-
nia Rufach, alcaldessa d’Os de 
Balaguer i per a Ferran Accen-
si, regidor de Benavent, serà la 
quarta. També la portaveu de 
la formació republicana serà la 
diputada i regidora de Cervera 
Mercè Carulla.

Firmes contra el mirador de roca regina 
i el consell farà un procés participatiu

turisme equipaments

x.r.
❘ LLeiDa ❘ El mirador que el con-
sell del Pallars Jussà vol ha-
bilitar a Roca Regina, a prop 
del congost de Terradets, ha 
motivat una recollida de fir-
mes online contra aquest pro-
jecte, els detractors del qual 
al·leguen que s’ha de preser-
var aquest espai natural. De 
moment ja acumulen més de 
1.800 adhesions contràries a 
la plataforma que es preveu 
instal·lar per sobre del congost.

Fonts del consell comarcal 
van recordar que el projecte 
“compta amb l’aval de Medi 
Ambient”. No obstant, van 
assenyalar que duran a terme 
un procés participatiu amb els 
ajuntaments i entitats ambien-
talistes de la zona “perquè la 
gent opini”. En aquest sentit, 
van assegurar que aquestes re-
unions ja s’han fet amb altres 
actuacions.

Les mateixes fonts van 
apuntar que el mirador de 

Roca Regina és “un projecte 
molt incipient”. Aquesta ac-
tuació s’emmarca en la inicia-
tiva Camins dels Pirineus que 
impulsa la Diputació amb fons 
europeus Feder. El Jussà rebrà 
350.000 euros per a iniciati-
ves relacionades amb aquest 
projecte i el mirador suposarà 
una inversió de 150.000 eu-
ros. Mentrestant, la resta es 
dedicarà a la senyalització i 
adequació de camins (vegeu 
SEGRE del 30 de juny).

Una planta de 
compostatge amb 
més de deu anys 
de tràmits
n La planta de compos-
tatge està projectada en 
uns terrenys dels Plans de 
Conill qualificats com a 
zona d’especial protec-
ció per a les aus (zepa). 
El promotor va iniciar les 
obres el juliol del 2017 
després de més de 7 anys 
en tràmits però a finals 
d’agost d’aquell any el 
consistori d’Ossó de Sió 
es va veure obligat a pa-
ralitzar-les perquè l’im-
pulsor no va respectar 
una clàusula de llicèn-
cia ambiental segons la 
qual no podia fer-se cap 
actuació durant el perí-
ode de nidificació de les 
aus estepàries, entre ju-
liol i setembre, a fi de no 
perjudicar els ocells que 
habiten a la zona. Segons 
el projecte, la planta de 
compostatge podrà trac-
tar 13.310 tones anuals 
de dejeccions ramaderes 
(al principi eren 20.000) 
procedents únicament 
de les explotacions del 
seu propietari i mai no 
podrà ser ampliada. Des 
dels inicis, la planta ha 
comptat amb l’oposició 
d’entitats i alguns veïns 
del territori.
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e. Farnell
❘ Sant EStEvE DE la Sarga ❘ L’accés al 
congost de Mont-rebei des de 
Sant Esteve de la Sarga conti-
nuarà tallat durant aquest mes 
de juliol a causa dels treballs 
d’estabilització del pendent del 
qual es van desprendre roques 
el mes de juny passat. 

L’actuació que es porta a 
terme és més “delicada” del 
que es preveia, va explicar l’al-
calde, Jordi Navarra. Els ope-
raris d’Infraestructures per 
Alta Muntanya treballen en 
grans blocs de roca que estan 
despenjats de la muntanya i és 
necessari “aconseguir treure el 
perill més imminent”. Per po-
der retirar algunes d’aquestes 
roques, els operaris utilitzen 
sistemes hidràulics, manuals 
i fins i tot pneumàtics, ajudats 
amb palanques i diferents an-
coratges per poder accedir a 
dalt del pendent i provocar la 
caiguda controlada de roques. 
Una de les pràctiques que uti-
litzen en aquest tram de via 
és el ciment d’expansió amb 
el qual a través de petites per-
foracions a la pedra aquesta 
s’esquerda i la reacció química 
provoca que es trenqui el bloc 
de roca més perillós i caigui. El 
primer edil va assegurar que el 
material queda a la carretera 
i serà retirat una vegada acabi 
l’actuació. “No podem assu-
mir que tots els divendres un 
camió i maquinària especialit-

zada vingui a retirar les pedres 
de la calçada, per la qual cosa 
fins que no s’acabin els treballs 
no es podrà obrir l’accés”, va 
dir Navarra. 

No obstant, segueix oberta 
la via alternativa per la qual 
els visitants poden accedir des 
del Pont de Montanyana i anar 
fins a la Clua i Castellnou del 
Montsec i així poder arribar 

al pàrquing de la Masieta. Els 
accessos des d’Àger i Montfalcó 
continuen oberts. El despreni-
ment del juny va tallar la cal-
çada a un punt en el qual la via 
s’estreny per una balma, a pocs 
metres del pàrquing de la Masi-
eta, i és un dels cinc trams amb 
més risc geològic del municipi 
en els 17 quilòmetres entre el 
nucli de Moror i el congost.

L’accés a Mont-rebei estarà 
tancat almenys tot el juliol
Els treballs per a la caiguda controlada de roques s’allargaran dos 
setmanes més || Els operaris treballen penjats a la muntanya

infraestructures carreteres

Tres dels operaris treballant en un dels pendents.

InfraEStructurES pEr alta Muntanya

redacció
❘ llEIDa ❘ Prop d’un 30% dels 
ajuntaments de Lleida no van 
retre els comptes dins de ter-
mini en relació amb l’exercici 
2017, segons l’informe publi-
cat ahir per la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. En 
concret, l’estudi relata que a 
Lleida fins a 66 ajuntaments 
no van entregar la informació 
preceptiva abans del 15 d’oc-
tubre del 2018, que era el ter-
mini màxim marcat per retre 
comptes davant de l’organis-
me. Entre aquests, destaquen 
Balaguer, la Pobla de Segur, el 
Pont de Suert o la Vall de Boí. 
L’alcalde de Balaguer, Jordi Ig-
nasi Vidal (ERC) va admetre 
ahir que qüestions d’organit-
zació van retardar l’any passat 
l’entrega dels comptes generals 

de l’any 2017, però finalment 
es van presentar. Aquests re-
tards poden comportar la pèr-
dua o el retard de partides i 
subvencions procedents de la 
Generalitat, tal com ha passat 
anteriorment.

En la mateixa línia, hi ha 
sis corporacions locals que 
van incórrer també en retards 
però només en el cas dels or-
ganismes autònoms. Són dos 
organismes de Lladorre; un pa-
tronat de Sort; dos empreses 
elèctriques de Sudanell; una 
societat municipal de Tírvia; 
dos entitats dependents de 
l’ajuntament de Torrefarrera, 
i dos elèctriques de Torres de 
Segre.

El mateix informe de la Sin-
dicatura detalla també que 
tretze ajuntaments o algun 
dels seus organismes van tan-
car el pressupost de l’any 2017 
en negatiu, un fet que alguns 
edils consultats van considerar 
dins de la normalitat i sense 
efectes pel que fa als comptes 
municipals.

Gairebé 3 de cada 10 ajuntaments 
reten comptes fora de termini
Segons l’informe de la Sindicatura sobre l’exercici 2017

ajuntaments comptes

leS clauS

Terminis
z fins a 66 ajuntaments van 
presentar els comptes fora de 
termini l’any passat o bé no ho 
han fet encara.

Conseqüències
z les arques municipals poden 
veure’s afectades al retardar-se 
o dependre del compliment 
ajuts del govern.

El sector del càmping 
augura una bona 
campanya d’estiu

turisme previsions

redacció
❘ llEIDa ❘ Els càmpings de Llei-
da preveuen una bona cam-
panya d’estiu atesa la bona 
evolució de les reserves per 
a aquests mesos, segons van 
informar ahir des de la fe-
deració de càmpings. En 
aquest sentit, la previsió és 
que aquesta temporada d’es-
tiu sigui millor que la de l’any 
passat, quan aquests establi-
ments van rebre un total de 
97.957 turistes entre els me-
sos de juny i agost, que van 
generar 427.808 nits d’allot-
jament, segons les dades de 
l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE).

La presidenta de Càm-
pings de Lleida, Marta Cor-
tina, va explicar que l’aposta 
“per un turisme natural s’ha 
anat consolidant i estem ex-
perimentant un auge que està 
marcant un canvi de tendèn-
cia”. Cortina va apuntar que 
“el paisatge i la cultura fan 
del Pirineu un lloc d’excel-
lència on poder disfrutar de 

la naturalesa i els nostres vi-
sitants troben als càmpings i 
resorts una diversitat d’allot-
jaments i serveis més sosteni-
bles i estretament relacionats 
amb la tranquil·litat i el lleure 
més hedonista”.

S’ha de recordar tam-
bé que des del Patronat de 
Turisme de la Diputació de 

Lleida preveuen que aquest 
estiu es repeteixin les bones 
dades d’ocupació de la tem-
porada passada i calculen, a 
més, que les comarques del 
Pirineu i del pla rebran uns 
615.000 turistes, que suposa-
ran 1,7 milions de pernocta-
cions, al marge de les segones 
residències.

pernocTacionS
l’any passat van rebre 
gairebé 100.000 turistes, 
que van generar 427.000 
nits d’allotjament

Presenten el projecte de modernització de l’Urgell
❘ MollEruSSa ❘ El president dels Regants del Canal d’Urgell, 
Amadeu Ros, va presentar ahir el projecte de modernitza-
ció de la zona regable a l’assemblea de síndics de les cinc 
comarques. El projecte planteja una inversió de més de 936 
milions per implemantar la modernització i 369 milions més 
per adequar l’interior de les finques al reg modernitzat, per 
la qual cosa la inversió total serà de 1.305 milions.

El PSC de la Seu critica un augment de massa salarial
❘ la SEu D’urgEll ❘ El grup de Compromís x la Seu va lamentar 
que el cost dels polítics alliberats es multipliqui per dos i 
passar així de 61.186,95 euros del 2015 als 124.313,11 euros 
aprovats al ple del cartipàs celebrat dimarts a l’ajuntament de 
l’Alt Urgell. Així mateix, la despesa es veurà incrementada 
en més de 50.000 euros davant de l’anunci de la contractació 
d’un nou gerent.

Arranca la Ruta de la Tapa de les Borges Blanques
❘ lES borgES blanquES ❘ L’ajuntament de les Borges ha organitzat 
per a les nits del 12, 13, 19, 20 i 26 de juliol la cinquena edició 
de la Ruta de la Tapa, en la qual els establiments oferiran 
fins a 28 varietats de tapes, que es vendran a 2,5 euros amb 
una beguda.

canal D’urgEll
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a. guerrero
❘ soses ❘ Un operari de recs va 
salvar la vida ahir a la tarda a 
un conductor de 69 anys veí de 
Soses després que aquest cai-
gués amb el cotxe a l’interior 
d’un canal en aquesta localitat 
del Baix Segre. 

L’accident es va produir a les 
16.49 hores quan, per causes 
desconegudes, un turisme de la 
marca Audi es va precipitar dins 
de l’aigua de la séquia que hi ha 
al costat del camí del Riu, se-
gons van informar els Bombers 
de la Generalitat i els Mossos 
d’Esquadra. Un operari de la co-
munitat de regants de la séquia 
Remolins de Soses es va tirar a 

l’aigua i va tallar el cinturó de 
seguretat del cotxe per treure 
la víctima, segons van explicar 
fonts solvents.  

El cotxe va quedar parcial-
ment enfonsat i, pel que sem-
bla, l’operari i l’home van po-
der sortir per la porta esquerra 
posterior. Després de ser atès in 
situ, el conductor, que presen-
tava ferides de caràcter lleu, va 

ser evacuat al CAP d’Alcarràs 
per ser sotmès a una revisió, se-
gons el Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM).

Fins al lloc també van acudir 
els Bombers de la Generalitat i 
patrulles dels Mossos d’Esqua-
dra. Posteriorment, es va des-
plaçar una grua per extreure el 
vehicle però a causa de la zona 
en la qual es trobava el cotxe 

va haver d’acudir-hi una segona 
grua, més gran, per procedir a 
la retirada del turisme.

Precedents
El mes de desembre passat, 

un mosso d’esquadra que es tro-
bava fora de servei va ajudar la 
conductora d’un cotxe que va 
quedar atrapada en un llac ge-
lat després de patir una sortida 

de via a la carretera C-28 a la 
Bonaigua, a Alt Àneu. I al maig 
del 2016, un jove d’Aitona i dos 
mossos van salvar la vida d’un 
nen de sis anys que havia caigut 
al riu Segre per accident mentre 
jugava amb els seus amics. El 
nen va poder agafar-se a unes 
canyes i amb l’ajuda d’una corda 
que hi havia al cotxe patrulla 
van aconseguir rescatar-lo.

Imatge del cotxe a l’interior del canal de reg.

maite monné

Un operari de recs salva un 
conductor caigut al canal a Soses
El treballador es va tirar a l’aigua i va tallar el cinturó de seguretat del vehicle per 
poder treure la víctima || El xòfer, veí de la localitat, va ser atès en un CAP

successos emergències

pallars Digitalagents rurals

guàrDia civil

S’esfondra el sostre d’un concessionari de cotxes a Tremp
❘ tremp ❘ Diversos cotxes 
del taller i el concessiona-
ri Renault de Tremp van 
resultar danyats ahir des-
prés que s’esfondrés el sos-

tre de la nau, al carrer de 
les Adoberies. El succés es 
va produir a les 8.25 hores 
després que cedís el reves-
timent de la paret de l’edi-

fici contigu. Els trossos van 
caure sobre el sostre del 
taller, que es va esfondrar. 
Cap persona hi va resultar 
ferida.

Marihuana a                     
Os de Balaguer

Verí en un vedat 
d’Agramunt

❘ os De balaguer ❘ La Guàr-
dia Civil va detenir la 
setmana passada un 
home de 32 anys nas-
cut a Albània després 
de descobrir que te-
nia una plantació amb 
2.427 plantes de ma-
rihuana, que estava 
amagada en un bosc a 
Os de Balaguer.

❘ agramunt ❘ Els Agents 
Rurals han denunciat 
una persona a l’àrea de 
caça de la Donzell, nu-
cli d’Agramunt, després 
que el sorprenguessin 
posant verí per matar 
fauna amb l’objectiu 
d’eliminar els depre-
dadors que s’alimen-
ten d’espècies com les 
perdius.

Cervera ofereix   
naus a l’empresa 
incendiada

iberspa

❘ cervera ❘ La Paeria de Cerve-
ra ha informat Iberspa, l’em-
presa la nau de la qual es va 
incendiar la setmana passa-
da, la possibilitat de traslla-
dar-se a dos naus del polígon. 
Per la seua part, l’empresa ha 
anunciat a l’alcalde, Ramon 
Augé, que duran a terme la 
reparació de la seu actual i 
que, provisionalment, tras-
lladaran la producció a altres 
plantes del grup, informa X. 
Santesmasses.

Incendi en una       
casa d’Agramunt

emergències

❘ agramunt ❘ Un incendi va 
afectar ahir l’habitació d’un 
habitatge situat al carrer Es-
tudis Vells d’Agramunt. Els 
Bombers van rebre l’avís a les 
15.04 hores i fins al lloc del 
succés van desplaçar quatre 
dotacions.

Cau amb el parapent 
i truca al 112

organyà

❘ organyà ❘ Un parapentista va 
resultar ferit ahir a la tarda 
a Organyà. L’accidentat va 
trucar al 112 perquè el res-
catessin. Un helicòpter dels 
Bombers el va evacuar fins a 
la Seu d’Urgell. Es va fractu-
rar la tíbia.

ferIt lleu
l’home, de 69 anys, va 
resultar ferit lleu i va ser 
evacuat en ambulància           
al cap d’alcarràs
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Justícia. Amb 28 anys de processos, dicten 
que Julio Iglesias és el pare de Javier Sánchez.

35
Cine. Roden aquest mes a Gimenells escenes 
de ‘Las niñas’, un film sobre la pubertat.

41

bteAm pIctuReS

Lectura entre capbussades
Una trentena de piscines públiques de sengles localitats de Lleida disposen aquest estiu d’un servei 
de biblioteca || Aquesta temporada també s’ha reforçat l’oferta de revistes en català

política cultural activitats

J.b.
❘ LLeIDA ❘ Les bibliopiscines, tot 
un clàssic de l’estiu a Lleida, 
serveixen per atansar els fons 
de les biblioteques als usuaris 
dels espais més visitats el juliol 
i l’agost: les piscines públiques. 
Una activitat lúdica i de lleure 
que, a més, fomenta la lectura 
sobretot entre els usuaris més 
joves. El Servei de Biblioteques 
del departament de Cultura 
de la Generalitat ha impulsat 
aquest servei literari aquest es-
tiu en una trentena de piscines 
públiques de sengles localitats 
de Lleida. 

Així, les bibliopiscines poden 
gaudir-se a Agramunt, l’Alba-
gés, Albesa, Alguaire, Almenar, 
Artesa de Segre, Balaguer, Be-
lianes, Bell-lloc d’Urgell, Cas-
telldans, el Palau d’Anglesola, 
Juneda, la Pobla de Segur, la 
Seu d’Urgell, Puigverd de Llei-
da, Torregrossa, Tremp i també 
a la piscina municipal de Par-
dinyes, a la capital del Segrià. 

A més, la biblioteca Ramon 
Berenguer IV d’Almenar i la 
Joan Maluquer d’Artesa de Se-
gre ofereixen també l’activitat 

de biblioplaça, amb servei de 
consulta i préstec a la plaça de 
la Biblioteca en el primer cas i 
de consulta de llibres i revistes 
a la plaça de l’Ajuntament en 
el segon. 

A les comarques del Pallars 
i l’Alta Ribagorça, el bibliobús 
Pere Quart que funciona al 
llarg de l’any oferint el servei 
itinerant de biblioteca, al juli-
ol i l’agost estaciona també a 
les piscines d’Alins, Barruera, 
Escaló, Espot, Esterri d’Àneu, 
Isona, Llavorsí, Rialp, Salàs de 
Pallars i Talarn.

D’altra banda, en col·labora-
ció amb l’Associació de Publi-
cacions Periòdiques a Català, 
s’han reforçat les col·leccions 
de revistes en català de les bi-
blioteques públiques que oferei-
xen aquesta activitat de lectura 
a l’aire lliure amb tretze títols: 
Cavall Fort, Cocoter, Cuina, 
Descobrir, Diari Bitxos, El Ta-
tano, Enderrock, Fosbury, Re-
porter Doc, Sàpiens, Namaka, 
Piu Piu i Petit Sàpiens.

La biblioteca municipal de Pardinyes s’encarrega del servei de bibliopiscina en aquest equipament d’estiu al barri lleidatà.

mAGDALenA ALtISent

SeGRe tàRReGA

Animació a la lectura ■ En alguns casos, el servei de bibliopiscina no només ofereix als usuaris una 
àmplia oferta de llibres i revistes per consultar entre capbussó i capbussó sinó també activitats 
d’animació a la lectura per als més petits. És el cas de les piscines d’Agramunt (a la imatge), on els 
nens també poden gaudir de tallers o contacontes.

també eL bibLiobúS
el bibliobús pere Quart de 
l’Alta Ribagorça i els pallars 
visita les piscines de deu 
localitats del pirineu bibLiotequeS d’eStiu

Bibliopiscines
z Aquest servei funciona entre 
altres localitats a Agramunt, Al-
besa, Alguaire, Almenar, Artesa 
de Segre, balaguer, Juneda, 
castelldans, la pobla de Segur, 
tremp, la Seu d’urgell i la pisci-
na de pardinyes, a Lleida.

Biblioplaça
z Servei de consulta i préstec a 
la plaça de la biblioteca d’Alme-
nar i la plaça de l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre.

Bibliobús Pere Quart
z  Itinerant per les piscines 
d’Alins, barruera, escaló, espot, 
esterri d’àneu, Isona, Llavorsí, 
Rialp, Salàs de pallars i talarn.

BiblioCursa
z nens i joves han de superar di-
ferents proves a través de la lec-
tura de llibres de la seua edat, a 
la biblioteca d’Alpicat i a les de 
balaguer i Solsona en forma de 
trivial.

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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