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Teniu a les vostres mans una guia de les Entitats que, durant el 
dia d’avui, us podreu trobar en la Mostra d’Entitats d’enguany: 
l’aparador del teixit associatiu de Santa Perpètua de Mogoda.
Més d’una quarantena d’associacions de diferents àmbits de la 
ciutat, han volgut mostrar-nos tot allò que durant l’any treballen i 
construeixen amb objectius comuns.

Són centenars de persones de diferents edats que formen part 
d’alguna associació, ja sigui esportiva, cultural, social, de salut, 
de defensa del medi ambient, del món del lleure o veïnal, entre 
d’altres.

Els centres cívics, els casals, els equipaments culturals i espor-
tius en són els principals escenaris. Avui, l’escenari és aquesta 
carpa situada a l’aparcament Garcia Nieto on podrem conèixer-
les millor, descobrir-ne de noves o simplement trobar-nos veïns, 
veïnes i coneguts que en formen part d’elles. Durant el cap de 
setmana també tindrem l’oportunitat de conèixer les entitats de 
la gent gran i la de comerciants.

La Mostra pretén ser un espai de trobada, d’interrelació entre les 
associacions però també de reconeixement a les persones que 
hi dediquen part del seu temps i, sobretot, vol fer visible i posar 
en valor el gran teixit associatiu de Santa Perpètua de 
Mogoda, allò que li dona vida a la ciutat. 

Passegeu, descobriu-les i participeu-ne!

Segur que trobareu alguna que desperta el vostre in-
terès.

Isabel Garcia Ripoll i Sandra Gómez Jiménez
(Alcaldessa  i regidora de Relacions Ciutadanes)
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A. Vecinos y vecinas 
C.J. La Florida
Ens dediquem a  dinamitzar el barri a les 
festes i dates senyalades, impartim cursos 
de balls, tenim una obra social per a totes 
les persones sòcies amb una assegurança 
de vida traduïda al decés, i protegim de les 
injustícies a la ciutadania del nostre barri i 
del poble.
Estem a Centre Civic La Florida (Av. Set 
20)
El nostre telèfon 648016632
El nostre correu avlaflorida@gmail.com

AA. VV. Lorca - Picasso
Ens dediquem a l’assessorament en 
temes socials, atenció ciutadana amb 
o sense tècnics (col·laboradors), dies a 
concretar. Cursos gratuïts de costura, tall i 
confecció i punt i llana.
Estem a Eugeni d’Ors 79 C, 3-1
El nostre telèfon 617744257 - 
615604698
El nostre correu jotagil15@gmail.com

AA. VV. Gaudeix Mas Costa
Ens dediquem a recollir inquietuds o pro-
blemàtiques del barri. Realitzem activitats 
infantils, juvenils i familiars per a dinamitzar 
el barri: dansa del ventre, ioga en família, 
aprendre a aprendre...
Estem a Centre Cívic Mas Costa (Passeig 
de Can Taió 83)
El nostre telèfon 935604904
El nostre correu 
gaudeixmascosta@gmail.com
També estem a les xarxes socials

 Associació “Gaudeix Mas Costa”

ACITA SPM
Ens dediquem a realitzar diferents tallers 
gratuïts amb personal voluntari.
Estem a Centre Cívic Can Taió (Parc 
Catalunya s/n)
El nostre telèfon 695661110
El nostre correu acitaspm@gmail.com
També estem a les xarxes socials

  Acita SPM

ADSP Junts per la Diversitat
Ens dediquem a treballar per tal que 
les persones amb qualsevol discapacitat 
puguin desenvolupar la seva vida en con-
dicions d’igualtat.
Estem a Centre Cívic Can Folguera (Pablo  
Picasso 32)
El nostre telèfon 935740681 - 
678056504
El nostre correu eladialazaro9295@
gmail.com
També estem a les xarxes socials

 Adsp Junts Per La Diversitat.

AEU, Aula d’Extensió 
Universitària
Ens dediquem a divulgar els coneixe-
ments culturals en l’àmbit municipal.
Estem a Centre Cívic El Vapor 
(Enric Granados s/n)
El nostre telèfon 935600248
El nostre correu 
aeu_santaperpetua@hotmail.com
Tenim el web 
aeu-santaperpetua.blogspot.com

2018
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AFIFAC SP (Associació de 
persones amb Fibromiàlgia i 
Síndrome de Fatiga Crònica)
Ens dediquem a oferir assessorament i 
informació sobre els SSC (Síndromes de 
Sensibilitat Central), atenció psicològica, 
diferents tipus de tallers i recolzament 
emocional.
Estem a Centre Cívic Can Folguera (Pablo 
Picasso 32) Dilluns de 18.15 a 20.30 h
El nostre telèfon 637788521
El nostre correu afifac_sp@hotmail.com
També estem a les xarxes socials

 Afifac Santa Perpètua De Mogoda

Agrupació de Pensionistes i 
Jubilats
Ens dediquem a fomentar la comuni-
cació i convivència entre las persones 
pensionistes i de la tercera edat. Realitzar 
activitats culturals i informatives.
Estem a Plaça de la Vila, 9
El nostre telèfon 935606753 
El nostre correu 
gentgran@staperpetua.cat

Agrupació Sardanista 
Santa Perpètua
Ens dediquem a la formació i divulgació 
de la Sardana.
Estem a Pl.  de l’Esglèsia, 1
El nostre telèfon 625980619
El nostre correu agrupacio@sardanista.
org
També estem a les xarxes socials

 Agrupació Sardanista Santa Perpètua  
 @asardanista_spm  sardanista.spm

AMPA Escola Els Aigüerols
Ens dediquem a col·laborar amb el 
centre en la seva organització i funciona-
ment, contribuint a millorar la vida escolar i 
vehiculant la comunicació entre les famílies 
i l’escola. Oferir eines a les mares i els 
pares per millorar la seva tasca diària com 
educadors.
Estem a Escola Els Aigüerols 
(García Nieto 1)
El nostre telèfon 655911077
El nostre correu 
info@ampaelsaiguerols.com
Tenim el web 
www.ampaelsaiguerols.com
També estem a les xarxes socials

 AMPA Els Aigüerols   @Aiguerols

Arts Humanes Bollywood
Ens dediquem a ensenyar i difondre 
aquest ball, la nostra entitat es va crear 
per a totes aquelles persones que els 
hi agradi la Dansa Bollywood.
Estem a Centre Cívic Can Taió 
(Parc Catalunya) i La Promotora 
(Pablo Picasso, 20)
El nostre telèfon 652929651 
El nostre correu 
bollywood1973@gmail.com
També estem a les 
xarxes socials

 Asociacion Arts 
Humanes
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Bailamos
Ens dediquem a la realització 
d’exhibicions, promoure i facilitar els balls 
de saló, i impartint classes als centres 
cívics La Creueta i La Florida.
Estem a Centre Cívic Can Folguera (Pablo  
Picasso 32)
El nostre telèfon 935742278 - 
640551159
El nostre correu bailamossp@gmail.com
També estem a les xarxes socials

 Bailamossp Santa Perpetua

Ball de Gitanes de Santa 
Perpètua
Ens dediquem a fer conèixer el grup de 
Ball de Gitanes de Santa Perpètua de 
Mogoda com a entitat representativa de la 
cultura popular i tradicional de Catalunya 
en l’àmbit d’aquesta dansa arrelada als 
Vallesos, i, mantenim viva aquesta tradició 
a través de les nostres danses.
Estem a Centre Parroquial (Passatge de 
la Rectoria 1)
El nostre telèfon 615505498 - 
640088304
El nostre correu balldegitanes.santaper-
petua@gmail.com
També estem a les xarxes socials

 Ball De Gitanes Santa Perpètua De 
Mogoda  @ballgitanes.spm

 balldegitanesspm

Banc del Temps de 
Centre Vila A.V.
Ens dediquem a jugar a jocs d’estratègia 
per a la gent gran per mantenir la ment 
activa.
Estem a Centre Cívic El Vapor (Enric 
Granados s/n)
El nostre telèfon 935600248
El nostre correu 
vapor@staperpetua.cat

Caminar y sentir
Ens dediquem a fer activitats a la natura, 
excursions, viatges, tallers de creixement 
personal, trobades, colonies...
Estem a Carrer Nou 42
El nostre telèfon 695469915
El nostre correu 
caminarysentir@yahoo.es
També estem a les xarxes socials

 Caminar y sentir

Canviem
Ens dediquem a teràpies complementàries
Estem a Lluís Millet 6
El nostre telèfon 608939368
El nostre correu asociacioncanviemsta@
hotmail.com
També estem a les xarxes socials

 Associació Canviem Sta. Perpetua

2018
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Casa de Andalucía
Ens dediquem a fer classes de ball 
flamenc i sevillanes, activitats relacionades 
amb la cultura andalusa durant tot l’any, 
espectacles, festivals,…
Estem a centres cívics municipals
El nostre telèfon 630517111
El nostre correu casaandalucia.spm@
gmail.com
També estem a les xarxes socials

 Casa Andalucia Sta. Perpetua de Mogo-
da   @andaluzperpetua

 casaandaluciasta.perpetua 

Catalunya Contra el Càncer
Ens dediquem a fer conferències a cà-
rrec de persones qualificades, xerrades in-
formatives, assistència psicològica tant per 
a malalts com per a familiars i col·lectes 
per a la lluita contra el Càncer.
Estem a Centre Cívic El Vapor (Enric 
Granados s/n)
El nostre telèfon 689241015 - 
900100036
El nostre correu santaperpetua@aecc.es

Centro Cultural Andaluz
Ens dediquem a divulgar tota la cultura 
andalusa i les seves festes i dates assenyala-
des com la Cruz de Mayo, el dia d’Andalucía 
i fem la mostra gastronòmica andalusa. 
Desenvolupem un Festival Solidari per a 
diversas entitats del poble, col·laborant amb 
les que ho necessitin, i fem cursos i talleres 
de flamenco i sevillanes.
Estem a Centre Civic La Florida 
(Av. Set, 20)
El nostre telèfon 935740830
El nostre correu 
c.c.andaluz_santaperpetua@hotmail.com
També estem a les xarxes socials

 Centro Cultural Andaluz Santa Perpetua 
de Mogoda 

Club Edad de Oro
Ens dediquem a realitzar activitats d’oci i 
entreteniment. Fomentar la comunicació i 
la convivència entre les persones jubilades 
i pensionistes
Estem a Centre Cívic La Florida (Av. Set, 20)
El nostre telèfon 935740830
El nostre correu 
clubedaddeoro@gmail.com

CREM- Cercle de Recerques 
i Estudis Mogoda
Ens dediquem a  l’estudi, recerca i divul-
gació de la realitat de Santa Perpètua de 
Mogoda i els seus voltants, especialment 
en els camps de la història, la cultura, 
l’economia, la geografia, l’urbanisme, el 
medi natural, l’arqueologia, la bibliografia i 
les arts.
Estem a Centre Cívic El Vapor 
(Enric Granados s/n)
El nostre telèfon 935600248
El nostre correu cremogoda@yahoo.es

Creu Roja Mollet - 
Baix Vallès
Ens dediquem a donar respostes inte-
grals a les persones vulnerables des d’una 
perspectiva de desenvolupament humà i 
comunitari reforçant les seves capacitats 
individuals en el seu context social.
Estem a Plaça Enric Rosés 5 
(Mollet del Vallès)
El nostre telèfon 935445356
El nostre correu BaixValles@creuroja.org 
Tenim el web www.creuroja.org
També estem a les xarxes socials

 Creu Roja Mollet   @CRMollet
 creurojamollet



Voleu fer una associació?
Sou membres d’una associació?

L’Ajuntament de Santa Perpètua ofereix 
assessorament i formació través del Punt de 
Suport Associatiu.

Podeu rebre suport per constituir una 
associació, en gestions com el canvi de 
junta, modificació d’estatuts o altres 
relacionades amb el dia a dia 
de la vostra entitat.

Centre Cívic Can Folguera 
(Pablo Picasso 32)

Concertar dia i hora per atenció personalitzada 
dimarts i dijous de 16 a 21 hores 
al telèfon 93 574 37 21 o al correu electrònic 
suportassociatiu@staperpetua.cat



PROGRAMACIÓ
A partir de les 16.30 h

Obertura de la carpa amb els espais de les entitats.

Concurs de la Mostra (proves als espais de les entitats)

A partir de les 17.30 h

Diferents actuacions a l’escenari durant la tarda:

Balls de saló amb Bailamos

Actuacions musicals amb Dominicanos de Santa Perpètua Sol y Lluvias

Balls urbans amb Urban Dance Studio i Crew Dance Studio

Actuació musical amb ACITA SPM

Balls de country amb l’associació Mogoda Country

Bollywood amb Arts Humanes 

Dansa del ventre a càrrec de Ghassaly

Flamenc i sevillanes amb el Centro Cultural Andaluz i la Casa de Andalucia

Recitals amb Òmnium Cultural

A partir de les 21 h

Actuació del grup J Boys 

Hi haurà servei de bar tota la 
   tarda amb entrepans freds 
    i calents A CÀRREC DE 
      L’ONGD AL KARIA



10

Crew Dance Studio
Ens dediquem a impartir classes de hip-
hop, balls llatins fitness, llatíns infantil. 
Estem a Centre Cívic Mas Costa (Passeig 
de Can Taió 83)
El nostre telèfon 655466955
El nostre correu crewdancestudio@
hotmail.com
També estem a les xarxes socials

 Crewdancestudio Sp 
 Crewdancestudio

Cultura Japonesa Neko-San
Ens dediquem a oferir alternatives d’oci 
i activitats per a gent aficionada al manga. 
Apropar la gent i en especial als joves a la 
cultura japonesa.
Estem a La Promotora (Pablo Picasso 20)
El nostre correu jdnekosan@gmail.com
Tenim el web www.associacio.com
També estem a les xarxes socials

 @ASCnekosan  info.nekosan

Dominicana de Santa 
Perpètua Sol y Lluvias
Ens dediquem a agrupar a totes les 
persones d’origen dominicà, realitzar xe-
rrades, activitats, festes al municipi, cursos 
i activitats infantils.
Estem a Centre Cívic Can Folguera 
(Pablo Ruiz Picasso 32)
El nostre telèfon 627174001
El nostre correu 
pasifica532017@gmail.com

“Els Comerciants” 
Associació de Comerciants 
de Santa Perpètua 
Ens dediquem a promocionar el comerç 
local.
Estem a Av. Santiga s/n, Mercat Munici-
pal, Primera planta
El nostre telèfon 935604299 - 
658470393
El nostre correu ecomerciants@gmail.
com
Tenim el web www.elscomerciants.com
També estem a les xarxes socials

 associacio.elscomerciants 
 ecomerciants

EMOTICAT Intel·ligència 
Emocional al Lleure
Ens dediquem a l’educació emocional 
amb tallers per a infants, formació en 
intel·ligència emocional per adults i edu-
cardors/es dels servies de lleure (casals, 
colònies, menjadors...)
Estem a Ramon d’Abadal, 6
El nostre telèfon  935607687- 
  637 70 45 71
      El nostre correu 
                      emoticat@emoti.cat
                       Tenim el web 
                          www.emoti.cat
                       També estem a les 
                             xarxes socials
                                Emoticat, IE al    
                                    Lleure
      emoticatie

2018
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Espiral Catalunya
Ens dediquem a donar suport familiar, 
assessorament, informació i orientació a 
les famílies i suport educatiu a infants amb 
necessitats educatives especials.
Estem a Espai d’Entitats Gilberto García 
(Parc Doctor Miró s/n)
El nostre telèfon 622197191
El nostre correu 
espiralcatalunya@gmail.com
Tenim el web www.espiralcat.com
També estem a les xarxes socials

 Espiral CatalunyaTEA
 espiralcatalunya

FAB - Federació 
d’Associacions de Barri 
Ens dediquem a recollir les peticions 
dels seus membres i fer-les arribar a qui 
correspongui (administracions públiques, 
partits polítics, sindicats, sectors em-
presarials...) sense perjudici de la funció 
reivindicativa dels seus membres.
Estem a Centre Cívic Can Taió 
(Parc Catalunya s/n)
El nostre telèfon 935443716
El nostre correu Fav.spm@outlook.es
També estem a les xarxes socials

 Fab Santa Perpètua de Mogoda

Familiars de malalts 
d’Alzheimer - Vallès 
Occidental
Ens dediquem a donar informació, 
assessorament i suport a aquelles perso-
nes que se’n cuiden d’una persona amb 
la malaltia d’Alzheimer. Sensibilitzem als 
infants i a la població en general. Alho-
ra que promovem l’abandonament de 
l’estigmatització i la inclusió social.
Estem a Centre Cívic Can Folguera 
(Pablo Picasso 32)
El nostre telèfon 935740681
El nostre correu info@afavalles.com
Tenim el web www.afavalles.com
També estem a les xarxes socials

 Associació Familiars Alzheimer   
 afavalles

Gegants de Santa Perpètua
Ens dediquem a passejar els nostres 
gegants arreu de Catalunya i a l’estranger. 
Estem a la Granja Soldevila
El nostre telèfon 630949703
El nostre correu 
gegantsdesantaperpetua@gmail.com

 gegants.perpetua   gegants_spm

Gent Gran i 
Pensionistes
Ens dediquem a vetllar pels drets de la 
gent gran. Promoure i difondre activitats 
recreatives i culturals.
Estem a Plaça Miquel Martí i Pol, s/n
El nostre telèfon 935748204
El nostre correu casaldelagentgran@
gmail.com

11
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Ghassaly
Ens dediquem a ensenyar i exhibir la 
dansa del ventre.
Estem a Centre Cívic Can Taió (Parc 
Catalunya s/n)
El nostre telèfon 935443716
El nostre correu 
danzadelvientreghassaly@gmail.com
També estem a les xarxes socials

 Danza del vientre Ghassaly

Iniciatives Solidàries
Ens dediquem a integrar i incloure als 
joves immigrants i persones amb risc 
d’exclusió social.
Estem a Castell de Can Taió
El nostre telèfon 935605463 - 
647974513
El nostre correu sp@iniciatives.org
Tenim el web www.iniciativessolidaries.org
També estem a les xarxes socials

 Iniciatives Solidàries

Leminu Marandé
Ens dediquem a treballar, des d’aquest 
grup de dones, per aconseguir una bona 
educació dels nostres fills i filles sense 
perdre les seves arrels. També ens inte-
ressa molt fer xarxa amb altres entitats 
de Santa Perpètua per facilitar la inclusió 
de la cultura soninke al municipi. Arribar a 
altres dones, l’entitat està oberta a qual-
sevol dona que estigui interessada.
Estem a Centre Cívic Can Folguera 
(Pablo Picasso 32)
El nostre telèfon 631663088 - 
935740681
El nostre correu 
leminumarande@gmail.com

Mogoda Country
Ens dediquem a ballar i ensenyar a ballar 
Country Catalan Style.
Estem als centres cívics La Creueta, Can 
Folguera i El Vapor
El nostre telèfon 647768864
El nostre correu 
mogodacountry@gmail.com
Tenim el web 
mogodacountry.wordpress.com
També estem a les xarxes socials

 Mogoda Country Santa Perpetua- 
Daring Boots 

Mogoda Gospel
Ens dediquem a cantar música Gospel a 
través del nostre cor de veus.
Estem a Centre Cívic La Creueta (Parc del 
Doctor Miró s/n)
El nostre telèfon 649339833 - 
689501235
El nostre correu mogodagospel@gmail.
com
Tenim el web https://mogodagospel.
wordpress.com
També estem a les xarxes socials

 Mogoda gospel   MogodaGospel

Moguda Gatuna
Ens dediquem a la defensa, protecció, 
adopció i atenció dels gats del carrer.
El nostre telèfon 611431291
El nostre correu info@mogudagatuna.
org
També estem a les xarxes socials

 Moguda Gatuna Associació 
 @MogudaGatuna  moguda_gatuna
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Òmnium Cultural
Ens dediquem al foment, desenvolupa-
ment i defensa de la llengua i la cultura 
catalana en tots els àmbits.
Estem a Carrer Salut 151(Sabadell)
El nostre telèfon 937250742
El nostre correu sabadell@omnium.cat
Tenim el web www.omnium.cat/ca/seus/
sabadell/
També estem a les xarxes socials

 Associació   @Associació

ONGD AL KARIA 
Ens dediquem a la cooperació interna-
cional al desenvolupament amb l’objectiu 
de col·laborar i acompanyar les poblacions 
rurals no industrialitzades dels països en 
vies de desenvolupament. Per aquesta 
raó, l’associació engega projectes que 
desenvolupen noves oportunitats educa-
tives, culturals i econòmiques, de forma 
progressiva, sostenible i no agressiva, i 
amb perspectiva de gènere. Treballem a 
Marroc, Senegal, Perú, Equador i Líban.
El nostre telèfon 633858405
El nostre correu alkaria@alkaria.org
Tenim el web www.alkaria.org
També estem a les xarxes socials

 /AlkariaONGD   @Alkaria_ONGD
 alkaria.ong

Salón de los Héroes
Ens dediquem a passar bons moments 
jugant a jocs de taula, rol i wargames, 
aprofitem el nostre temps lliure en realit-
zar aquesta activitat per a conèixer gent 
nova i divertir-nos una bona estona. Si 
t’interessen jocs com Catan, Agrícola, 
Terraforming Mars, Gaia Project o d’altres 
pots venir a jugar amb nosaltres. 
Estem a Espai d’Entitats Gilberto García 
(Parc Dr. Miró s/n) Dimecres de 17 a 20h i el 
primer dissabte de cada mes de 15 a 22 h 
El nostre correu salondelosheroes.sh@
gmail.com
També estem a les xarxes socials

 @salondelosheroes  @salondlosheroes
 elsalondelosheroes

SPSolidària
Ens dediquem a la cooperació inter-
nacional com a ONG, col·laborem en 
l’enfortiment i la capacitació de les comu-
nitats del Sud, reforçant la cohesió social i 
impulsant el seu desenvolupament global 
com a mitjà per a la superació de les des-
igualtats; i estem compromesos amb la 
sensibilització del Nord, donant a conèixer 
aquesta realitat.
Estem a Centre Civic La Florida 
(Av. Set, 20)
El nostre telèfon 687188408
El nostre correu info@spsolidaria.org
Tenim el web spsolidaria.org
També estem a les xarxes socials

 Santa Perpetua Solidaria 
 @spsolidaria
 spsolidaria

2018
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Urban Dance Studio
Ens dediquem a fer tallers de dances 
urbanes
Estem a Centre Cívic La Creueta 
(Parc del Doctor Miró s/n)
El nostre telèfon 605674902
El nostre correu 
urbandancestudiosp@hotmail.com
També estem a les xarxes socials

 @Urban_dance_Studio_SP
 Urban_dance_Studio

Voluntaris de 
Protecció Civil (AVPC)
Ens dediquem a promoure i realitzar acti-
vitats de caràcter voluntari dins els serveis 
preventius que poguessin sorgir dins el 
municipi. Col·laborar amb el municipi amb 
l’elaboració i desenvolupament dels plans 
d’emergència.
Estem a Passeig de La Florida 89
El nostre telèfon 93 544 86 42
El nostre correu 
protecciocivil@staperpetua.cat
Tenim el web pcsantaperpetua.org
També estem a les xarxes socials

 Protecció Civil Santa Perpètua  
 @pcsantaperpetua  pcsantaperpetua

2018

PARTICIPA AL CONCURS 

DE LA MOSTRA!
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Quan? De 16.30 a 20.30 hores

COM? 
Cal anar als espais de les entitats de la Mostra. Allà s’ha de fer la prova que 
ens expliquin i un cop feta correctament demanar que ens posin un segell a 
un dels requadres que hi ha al final d’aquest fulletó.

Els fulletons estaran a disposició al punt d’informació i als espais de les 
entitats durant tota la tarda. 

Quants més segells s’aconsegueixin es tindran més possibilitats d’obtenir 
premis.

Quan s’hagin obtingut un mínim de 10 segells es podrà participar en el 
concurs de premis dipositant una butlleta a la urna que us facilitarem al 
punt d’informació. Si aconseguiu 15 segells, podreu participar amb dues 
butlletes. Si feu 20 proves o més podreu dipositar tres butlletes.

Participants i premis 
Poden participar totes les persones i de totes les edats que portin aquest 
fulletó. Els premis d’aquest concurs són cedits per les diferents entitats que 
participen en la Mostra i per la Regidoria de Relacions Ciutadanes.
Trobareu el llistat detallat al punt d’informació de la Mostra. 

Sorteig
El sorteig es farà a l’escenari a partir de les 20.30 h. S’extrauran les butlle-
tes i si la persona premiada està present podrà escollir un premi del llistat. 
S’extrauran tantes butlletes com premis tinguem a la llista. Si no està pre-
sent se’l trucarà a posteriori per oferir-li els premis que hagin quedat sense 
adjudicar.



ACONSEGUEIX ELS SEGELLS! (mínim 10)


