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Bestelako lankidetzak 

Berbanet ekimena:  

Bizkaiko Foru Aldundiko  

langileen artean euskara online eta 

modu librean praktikatzeko proiektua 
 

2020an gurean ezarri zen pandemia-egoeran, lana telematikoki egitea bultzatu zen, eta 

langileen arteko aurrez aurreko elkarreraginak asko gutxitu ziren, baita Bizkaiko Foru Al-

dundian ere. Hori dela eta, Berbanet izeneko proiektua jarri zen abian. Ekimen horretan, 

euskaraz hitz egiteko ohitura handia zeukan langile bat (berbalaguna) euskaraz hitz egiteko 

ohitura gutxi zeukan langile batekin (berbalaria) harremanetan ipini zen, eta astean ordu 

erdiz, elkarrekin euskaraz hitz egiteko aukera izan zuten baliabide telematikoak erabiliz. 

Praktikaldia BFAn lanean ari diren trebatzaileek antolatu eta gidatu zuten. Ekimenak irau-

pen mugatua izan zuen, hiru hilekoa hain zuzen ere, eta egindako inkesten emaitzak azter-

tuta, langileen balorazioak oso positiboak izan ziren 

 

Gako-hitzak 

berbalaguna, berbalaria, Berbanet, euskarazko ahozko elkarreraginak, praktikaldi mugatua, 

trebatzaileak 

 

1. SARRERA 
1.1 PROIEKTUAREN ZERGATIA 
Bizkaiko Foru Aldundiak Euskararen Erabilera Normalizatzeko VI. Plangintzaldia 
(2018-2022) du indarrean. Testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 
2018ko abenduaren 21ean, 245. zenbakian. Plangintzaldiaren helburuetako bat da lan-
gileen arteko barne harremanetan euskararen erabilera areagotzea. Hain zuzen ere, pla-
naren 10.2 puntuan (Euskara lan-hizkuntza gisa), hurrengo hau ezartzen da erakunde-
aren ahozko barne-komunikazioari dagokionez:  
 

Langileen arteko ahozko harremanetan euskararen erabilerak gora egin badu ere, orain-
dik oso baxua da. Lan-bileretan, telefonoz zein harreman informaletan euskararen era-
bilera, batez beste, % 16koa da. Hortaz, ezinbestekoa da esparru horretan euskararen 
erabilera areagotzeko neurriak hartzea. Kontuan hartu behar da ahozko komunikazioa 
indartzea eta finkatzea oinarrizko urratsa dela idatzizko komunikazioa ere indartu eta 

97. zenb. 
XXIX. URTEA 

2021 URTARRILA-EKAINA 

ISSN 2530-3287 

Arantza 
Etxebarria 

Iturrate 
 

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara 
Zuzendaritza Nagusiko teknikaria 

 
arantza.etxebarria@bizkaia.eus   

 
 
  
 

 
 
 
 
   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

EUSKALDUNTZE - ALFABETATZEAREN ALDIZKARIA

mailto:arantza.etxebarria@bizkaia.eus


 

 
2 e-Hizpide, 97. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/IGGC6076 

Arantza Etxebarria Iturrate 
Berbanet ekimena: Bizkaiko Foru Aldundiko langileen artean  

euskara online eta modu librean praktikatzeko proiektua 

areagotzeko. Sailek, Euskara Zuzendaritza Nagusiarekin batera, neurriak hartuko di-
tuzte langileen arteko ahozko hartu-emanetan euskararen erabilera sustatzeko, bereziki 
barruko lan-bileretan, barruko telefono-deietan eta langileen aurrez aurreko harrema-
netan. 

 
2020an, osasun-krisiaren eraginez, langileen arteko aurrez aurreko elkarreraginak gu-
txitu egin ziren eta ahozko komunikazioari begirako interbentzioen aukera jaitsi eta bal-
dintzatu egin zen. Bestalde, Euskara Zuzendaritza Nagusiaren barruan, Hizkuntz Nor-
malizazio Atalak ustea zuen badagoela egon Bizkaiko Foru Aldundian euskarak lanean 
presentzia gehiago izan dezan ekarpenik egiteko prest dagoen langile ugari. 
 
Bizkaiko Foru Aldundian, langileen euskarazko trebakuntza, neurri handian, trebatzai-
leen bidez egiten da. Trebatzaileak BFAko sail guztietan aritzen dira, eta, besteak beste, 
aurrez aurreko saioak izaten dituzte langileekin astero, ikastaro hasieran berariaz eza-
rritako helburuak lantzeko. Hala ere, pandemia iritsi zenean, 2020ko martxoan, aurrez 
aurreko saioak eten egin behar izan ziren, eta euskararen erabilera sustatzeko beste 
bide batzuen bila aritu ziren. 
 
Hori dela eta, Berbanet proiektua abian jartzea erabaki zen. Proiektu horren bidez, lan-
gileen arteko ahozko elkarreraginak euskaraz sustatu nahi ziren, horrek Aldundiaren 
gainerako esparruetan ere isla izango zuela sinetsita. 
 

1.2. HELBURUAK 
Berbanet proiektuaren bidez, langileen arteko ahozko elkarreraginak euskaraz sustatu 
nahi ziren. Aurrez aurreko elkarreraginik ezean, euskararen praktika librea bultzatu 
nahi zen, lan-harreman ez-formaletan, saio telematikoen bidez. 
 

2. ABIAPUNTURAKO OINARRIAK 
Bizkaiko Foru Aldundian 9 trebatzaile aritzen dira, urritik ekainera, langileen artean 
euskararen erabilera sustatzen. Askotariko jarduerak egiten dituzte, kasuan-kasuan ko-
katuta dauden atal edo zerbitzuko beharrizanen arabera. Ikastaroaren hasieran urte 
osorako helburuak ezartzen dituzte, eta trebatzaileek hartu-eman estua izan ohi dute 
langileekin.  
 
Berbanet ekimenean, trebatzaileen sareak jokatu zuen proiektuaren bulego teknikoaren 
rola. Besteak beste, proiektuaren ezaugarriak zehaztu zituen: 

 iraupena: 2020ko urri hasieratik abenduaren 4ra 
 izena emateko baldintzak: gutxienez, B1 gaitasuna izatea euskaraz 
 maiztasuna: astean behin gutxienez ordu erdiko saioak 

 
Parte-hartzaileen artean rol biko bikoteak osatu ziren: batetik, euskara-gaitasun oneko 
hizlaria (berbalaguna) eta, bestetik, euskara-gaitasuna hobetu nahian dabilen hizlaria 
(berbalaria). 
 
Trebatzaileen sareak kudeatu zuen izen-ematea (2020ko maiatzetik ekainera), osatu 
zituen bikoteak, praktikaldiak irauten zuen bitartean jarraipen-lana egin zuen eta balo-
razio-inkesta bidali eta emaitzak aztertu zituen.  
 
Online mintza-saioak egiteko baliabide teknologikoak langile bakoitzaren esku geratu 
ziren. Lanorduetan aritu zirenek baliabide korporatiboak erabiltzeko aukera izan zuten 
(Teams, telefono arrunta edo bestelakoak), baina lanorduz kanpo aritu zirenak euren 
baliabideekin aritu ziren. Bestalde, ez zen konpentsaziorik egon proiektu honetan, 
lanorduz kanpo aritu ziren bikoteek euren denboratik atera zituzten denbora-tarteak 
mintza-saioak aurrera eramateko. 
 
 



 

 
3 e-Hizpide, 97. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/IGGC6076 

Arantza Etxebarria Iturrate 
Berbanet ekimena: Bizkaiko Foru Aldundiko langileen artean  

euskara online eta modu librean praktikatzeko proiektua 

3. PROIEKTUA GAUZATZEA 
Lehenengo eta behin, azpimarratu behar da trebatzaileek Aldundi osoan eratuta dauka-
ten sareari esker lortu zela langile askok eta askok izena eman zezaten ematea. Proiek-
tua pentsatu zenean, 40 bikote lortzea jarri zen helburu moduan. Langileak izena ema-
tera animatzeko, BFAren barruko intranetean albistea eta esteka jarri ziren, baina askoz 
eraginkorragoa izan zen trebatzaileek ahoz aho egindako propaganda. 
 
Hasieran ezarritako helburua gaindituz, praktikaldian 120 langilek parte hartu zuten: 
60 berbalagunek eta 60 berbalarik. Hau da, 60 bikote egon ziren guztira. Bikote horie-
tatik 40 lanorduetan aritu ziren, eta 20 bikote, lanorduz kanpo. Berbalari guztiei bikotea 
ipintzeko zailtasunak egon ziren, 60 bikote osatzeko ez baitzen berbalagun nahiko 
apuntatu. Azkenean, lankide euskaldun zenbaiti eskatuz lortu zen berbalagun gehiago. 
Bikoteak egiterakoan, ez zitzaion erreparatu langileen hizkuntza-eskakizunari, ezta 
izena emandakoen lanpostuari ere. Bikoteak osatzeko irizpide nagusiak langileek zehaz-
tutako egun eta ordutegia izan ziren. 
 
Praktikaldia hasi aurretik, parte-hartzaile guztiei bikotekidearekin harremanetan jar-
tzeko datuak helarazi zitzaizkien posta elektronikoz, haien artean adostu zezaten zein 
baliabide erabiliko zuten elkarrizketetan eta asteko zein egun eta ordutan izango zuten 
solasaldia. Horrez gain, Berbanet ekimenaren kronograma ere azaldu zitzaien (1. iru-
dia). 1. eranskinean dago bidali zitzaien mezua. 
 

1. irudia. Berbanet ekimenaren kronograma 

 

 
 
 
Praktikaldiak hasi behar zuen egunean, trebatzaileek parte-hartzaile guztiei posta elek-
tronikoz gidoi bat bidali zieten, hizketarako hainbat gai proposatzeko, elkar ezagutu 
gabe lehenengo egunean lagungarri izango zitzaielakoan. Hona hemen parte-hartzaileei 
proposatutako gaiak: 

 Nork bere buruaren aurkezpena: nor, nongoa, non lan, azaldu lana zertan den… 
 Lana nola nahiago: bulegoan / telelanean. Bakoitzaren alde onak eta txarrak. 
 Lanera joateko garraiorik erabiltzen duen, zein, garestia den. Bilbon 30 kilome-

tro orduko muga. Iritzia eman. (Neurri hori hiri osoan izango duen lehena da 
Europan, 300.000 biztanle baino gehiagoko hirien artean) 

 COVID-19a. Okerrena pasatu den, egoera nola ikusten duen, lantokietako eta 
kaleko neurriak egokiak diren, neurriak betetzen diren, koronabirusaren uda 
nolakoa izan den, zahar-etxeetako eta eskoletako egoera nola ikusten duen… 

 Udazkena hasi da. 89 egun eta 20 ordu izango ditu. Urtarorik gustukoena zein, 
zergatik… 

 Badator Euskaraldia: zer dakizu Euskaraldiaz? Euskaraldian izena emateko 
epea zabalik. 

 Urriko azken igandean ordulariak atzeratu beharko dira. Ordu-aldaketa zer iru-
ditzen zaizu? Izaten du eraginik zuregan? 

 



 

 
4 e-Hizpide, 97. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/IGGC6076 

Arantza Etxebarria Iturrate 
Berbanet ekimena: Bizkaiko Foru Aldundiko langileen artean  

euskara online eta modu librean praktikatzeko proiektua 

Azaroan berriro ere beste gidoi bat bidali zieten parte-hartzaileei, elkarrizketetarako 
beste hainbat gai proposatzeko (ikus 2. eranskina). 

 
Berbalagunen eta berbalarien hainbat testigantza jaso zituzten trebatzaileek (bai aurrez 
aurre, bai posta elektronikoz), eta bikote batek ere ez zuen izan hizkuntzari lotutako 
arazorik. Hasieratik planteatu zen helburua ez zela berbalagunak berbalariari akatsak 
zuzentzea, beldurrak uxatzea eta euskaraz lasai hitz egitea baino.  
 
Elkarrizketak ordu erdikoak izan ziren. Egon ziren kasu bakanen batzuk non solasaldiak 
ordubetez luzatu ziren, parte-hartzaileek hala nahi izan zutelako. Kasu horiek lanorduz 
kanpoko bikoteen artean suertatu ziren. Bikote batzuek, gainera, praktikaldia amaitu 
ondoren ere astero hitz egiten jarraitu zuten, harreman berezia sortu zelako haien ar-
tean. 
 
2020ko azaroaren 16ko astean, parte-hartzaile guztiei balorazio-inkesta bat bidali zi-
tzaien (3. eranskina). Halaber, edizio pilotu honen lekukotza jasota geratzeko, bideo bat 
egin zen proiektuaren nondik norakoak azaltzeko (Bizkaiko Foru Aldundia, 2021). Bi-
deoan, hainbat berbalagunen eta berbalariren lekukotzak jaso ziren, ekimenean izan zu-
ten esperientziaren berri emateko. 
 

4. 2020KO ESPERIENTZIAREN ONDORENGOA 
4.1. EGINDAKOAREN BALORAZIOA 
Berbanet ekimenari esker, Aldundiko langileen artean sareak eratu ziren. Ekimenean 
parte hartu zuten langileek adierazi ziguten ia-ia egunero lan berbera egiten zutela eta 
lankide berberak izaten zituztela alboan. Ekimen honi esker, BFAko sail desberdinetako 
langileek elkar ezagutu zuten, Aldundiaren barruko askotariko lanbideen berri izan zu-
ten, eta ikuspuntu eta errealitate berriak ezagutu zituzten. 
 
Gainera, berbalari askok adierazi ziguten euskaraz aritzeko beldurra galdu egin zutela 
ekimen honi esker, eta lagundu egin ziela euskara gehiago egiten, ez lan-eremuan baka-
rrik, baita lan-eremutik kanpo ere. Horrenbestez, esan daiteke Berbaneti esker, BFAn 
zegoen euskara-ezagutza handiaren eta erabilera ez hain handiaren arteko tartea mu-
rriztu egin zela. 
 
Ekimenean parte hartu zuten langileen % 56k erantzun zuten azaroan bidalitako in-
kesta. Erantzun zutenen artean:  

 % 75ek adierazi zuten ez zutela arazorik izan euskara mailari dagokionez.  
 Jarduera lagungarria izan dela adierazi zuten % 92k 
 Jarduerari jarraipena emateko prest egongo liratekeela adierazi zuten % 89k. 

 
Inkesta erantzun zuten langile gehienen balorazioa positiboa izan zen, beraz, eta proi-
ektuarekin jarraitzeko asmoa adierazi zuten ia guztiek. Dedikazio orduak eta iraupena 
ez ziren izan, beraz, oztopo edo kontrako faktore. Esperientzia pilotuaren kasuan, arra-
kastaren alde jokatu zuten gertaera batzuk izan ziren: alde batetik, COVID-19aren on-
dorioz ezarri zen etxeratzea eta, gerora, Aldundiko langileek telelana eta bulegoko au-
rrez aurreko lana txandakatzea gertatu ziren; bestetik, udazkenean Euskaraldiaren edi-
zioa izan zen. Horrek guztiak ekarri zuen giro oso egokia Berbanet moduko ekimen bat 
ezartzeko, eta, aldi berean, ahalbidetu zuen trebatzaileen jarduna ere neurri batean ego-
kitu eta Berbaneten antolakuntzari denbora eskaini ahal izatea. Dena den, berbalagunen 
kopurua txikiagoa izan zen berbalariena baino.  
 

4.2. GERORA BEGIRAKOA 
Proiektuaren edizio pilotuak izandako arrakasta ikusita, beste edizio bat jarri da mar-
txan 2021eko Aste Santuko oporren ostetik ekainaren amaierara. Langileak izena ema-
tera animatzeko erabili da goian aipatutako bideoa. Edonola ere, kontuan izan da 



 

 
5 e-Hizpide, 97. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/IGGC6076 

Arantza Etxebarria Iturrate 
Berbanet ekimena: Bizkaiko Foru Aldundiko langileen artean  

euskara online eta modu librean praktikatzeko proiektua 

 

2020ko errealitatea, alegia, berbalagunen kopurua txikiagoa izan zela berbalariena 
baino. 
 
Ekimen hau beste erakunde batzuetan ere martxan jartzea gomendatzen dugu, onurak 
baino ez dituelako: erakundearen barruko langileen artean sareak eratu eta hizkuntza-
ohiturak aldatzearen aldeko aurrerapausoak ematen dira. 
 

5. AZKEN HITZAK 
Amaitu aurretik esan behar dut ekimen honen lekukotza paperera ekarri besterik ez 
dudala egin nik. Hona hemen ekimenaren benetako antolatzaile eta sustatzaile izan di-
renak, BFAko trebatzaileak hain zuzen. Hauek gabe, proiektua ez zen posible izango: 
 

Saioa Altuna Zugazaga, Alex Cabello Lopez, Sara Errasti Mendizabal, Adela 
Hamu Uriatxe, Maite Ingunza Renteria, Marivi Jaio Enbeita, Amaia Ugarteburu 
Iturbe, Igor Zaballa Hortala, Ainhoa Zarandona Azarloza.  
(AURTEN BAI - ULIBARRI A.I.E. enpresako trebatzaileak). 

 
Halaber, ezin dut aipatu gabe utzi Xabier Arauzo Uriarte Bizkaiko Foru Aldundiko 
Euskara zuzendari nagusia, proiektu honen bultzatzailea eta babeslea. Eskerrak eman 
behar dizkiogu, nik neuk eta trebatzaileek, hasiera-hasieratik proiektu honetan 
sinesteagatik eta, gure moduan, pauso txikiekin aurrerapauso handiak lortzen direla 
pentsatzeagatik. 
 
 
Erreferentziak 
 

Bizkaiko Foru Aldundia.(2018). Euskararen Erabilera Normalizatzeko VI. Plangintzaldia (2018-

2022) https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/21/I-

1185_eus.pdf?hash=fe60051e2e5076529307d31fce0eb1ae 

Bizkaiko Foru Aldundia. [Bizkaia]. (2021, martxoaren 9a). Berbanet. [Bideoa]. 

https://youtu.be/HP8xZ8-AAmw  
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1. eranskina. Parte-hartzaileei bidalitako lehenengo mezua 

 
Egun on: 
 
BERBANET ekimenean parte hartzeko izena eman zenutelako idazten dizuegu. Izan ere, zuek adierazitako aukerak aintzat hartuta, 
bikote izatea egokitu zaizue, eta abian jartzeko garaia heldu da. 
 
Hona hemen ekimenaren nondik norakoak: 
 
Nork osatzen duzue bikotea? 
 

Berbalaguna Berbalaria 

XXXX 
Luzapena: 

XXXX 
Luzapena: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
Noiz hasiko da ekimena? 
Urriaren 5eko astean izango duzue lehen hitzordua, baina aste honetan harremanetan jarri behar duzu zure bikotekidearekin 
eguna, ordua eta komunikatzeko era (telefonoz, Teams, Zoom…) adosteko. 
 
Eta noiz bukatuko da? 
Abenduaren 4an, Euskaraldiaren amaierarekin batera. Ekimen horrek dirauen bitartean (azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitar-
tean), azken hitzordua egin behar duzue. 
 
Zertaz hitz egin behar duzue? 
Solasaldi bakoitzean zeri buruz hitz egin bikotean erabakiko duzue, lehenengo saiorako trebatzaileok solasaldia bideratzeko gaiak 
bidaliko dizkizuegu, nahi izanez gero horiek ere erabiltzeko. Aurrerantzean, laguntzarik behar izanez gero, jarri gurekin harrema-
netan. 
 
Zer egin behar duzue zehatz-mehatz? 

1. Aste honetan: 

 Jarri harremanetan bikotekidearekin eta adostu eguna, ordua eta komunikatzeko era. 

 Bidali trebatzaileoi mezu bat adostutakoaren berri emateko. Bete taula hau eta helarazi lehenbailehen: 
 

Berbalaguna Berbalaria Eguna Ordua Komunikatzeko era 

 
2. Urriaren 5etik abenduaren 4ra bitartean, astero, 30 minutuko solasaldia egin adostutako eran. 

 
Ekimenaren balorazioa egingo da? 
Bai, azaroaren 16tik abenduaren 19ra bitartean balorazio-fitxa bat betetzeko eskatuko zaizue. 
 
Zein da, ondorioz, BERBANET programaren kronograma? 
 

 

 
 
Zalantzak argitzeko eta laguntzeko, hemen izango gaituzu trebatzaileok. 
 
Ondo izan! 
 
OHARRA: 
Lehenengo saioaren ondoren, zuekin harremanetan jarriko gara inongo arazorik izan duzuen jakiteko eta konponbidea jartzeko. 
  

Irailaren 28tik urriaren 4ra Urriaren 5etik azaroaren 15era Azaroaren 16tik 19ra Azaroaren 20tik abenduaren 4ra

• Adostu eguna 
eta bidea 
(teams, zoom, 
tfnoa...)

• Trebatzaileei 
jakinarazi

Bikotea 
sortu

30 minutu 
euskaraz

Asteroko 
hitzordua

Balorazio-fitxa 
bidali

Ebaluazioa Azken hitzorduaEuskaraldia
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2. eranskina. Parte-hartzaileei bidalitako bigarren gai-sorta 

 

 

Salmahairik gabeko azoka 

Durangoko Azokak atari digital baten bidez egingo ditu 55. edizioko salerosketa guztiak, baina Platerue-
nan eta Landako Gunean hainbat zuzeneko emanaldi egingo ditu, sarrera mugatuekin. 
 
- Izan zarete inoiz? Eta, aurten animatuko al zarete zerbait erosten? Arrakasta izango duela uste duzue? 
 

 

Gozogintzaren agur gazia 

Elgoibarko Muruamendiaraz gozotegiak ateak itxi ditu. 85 urte pasatu dituzte Debabarreneko zein Debagoie-
neko otorduak goxatzen. Errelebo faltak, ordea, bidea amaiarazi die. 
 
- Zuen inguruan ere hainbat saltoki desagertu direla uste dut. Baten bat aipatuko? 
 

«Neguan berriro ere zortzimilako batera itzuliko naiz» 

Neguko espedizioen ikur bilakatu da Alex Txikon alpinista. 2016an Nanga Parbatera igo zenetik, beste lau 
saiakera egin ditu neguko espedizioetan: K2ra eta Everestera, hain zuzen ere. 
 
- Mendizaleak al zarete zuek ere? 
 
 

La Perla Talasoterapia (Plan erosoagoa, seguru) 
 
Kontxako badiaren inguru zoragarrian dago La Perla Talaso-Sport Zentroa, hiriko talasoterapia zentrorik onena 
Europa osoan. La Perlan itsasoko onurak eta sasoian jartzeko programak bateratzen ditugu. La Perla paregabeko 
zentroa da Europa osoan, eta itsasoaren uraz baliatzen da, erlaxazio-terapia eta suspertze fisikorako programarik 
onenak eskaintzeko.  

- Erlaxatzeko ezer egiten duzu? Zer? 

 

Arraldeko sasien emariak 

Folletoi kostunbrista bat sortu zuten 'Goenkale'-rekin, egunerokoa, eta hizkuntza bizikoa. Fenomeno bi-
lakatu zen: 100.000 ikus-entzule baino gehiago zituen lehen urteetan. 
 
-Telebistazaleak zarete edo izan zarete? Zein telesaio izan duzue gustukoen? 
 

 

Azukrea, plastikoa eta XXI. mendeko beste pandemia batzuk 

Osasuna ala ekonomia. Osasuna eta ekonomia. Garaiotako eztabaida nagusietako bati beste elementu bat gehitu dio 
Espainiako Gobernuak asteon. Azukreak eta edulkoratzaileak —zero, light eta gisakoak— dituzten freskagarrien 
BEZa igo nahi du, edari horien kontsumoa murrizteko, azaldu duenez, XXI. mendeko beste pandemia bati —obesita-
teari— aurre egiteko. 

- Baten batean harrapatuta? 
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3. eranskina. Balorazio-inkesta 

 
 

BALORAZIOA BAI EZ BAI/EZ 

Gustura aritu zara?    

Euskaraz aritzeko zailtasunik 

izan duzu? 

   

Jarduera lagungarria da euska-

raz aritzeko? 

   

Jarduerari jarraipena emango 

zenioke? 

   

Zer aldatu beharko genuke hurrengorako? 

a) Asteko saioen iraupena. 

b) Saioen maiztasuna. 

Besterik. 

 


