
 

Consell de Barri de La Font del Gos 
 

Data: 10 de novembre de 2022 a les 18:30 hores. 
Lloc: Local social Font del Gos - Camí de Cal Notari, 19 

 
Assistents:  

Taula: Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Núria Carmona (Consellera 
Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Raúl Ortega (Conseller de Barri de la Font del Gos), 
Raül Ferrando (President de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Font del Gos), i Elena 
Amat (Gerent d’Horta-Guinardó). 

Ordre del dia: 

1. Repàs de projectes i actuacions al barri 

2. Cuidem Barcelona 

3. Torn obert de precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El conseller inicia la sessió i dona pas a la regidora, Rosa Alarcón, per obrir el primer 
punt de l’ordre del dia. 
 

1. Repàs de projectes i actuacions al barri 
 
La regidora explica els principals projectes i actuacions portats a terme al barri des de 
l’anterior sessió del Consell de Barri: 
 

- Centre Social de la Font del Gos: al desembre d’enguany es faran dos tipus 
d’actuacions al centre social: 
            · Arranjament de les cobertes, canelons i baixants: es repararan els 
elements que no funcionen i se substituiran les parts malmeses i obsoletes. 
            · Arranjament de paviments interiors: es repararan els elements que 
estan malament i es deixaran en bones condicions. 

- En total la inversió és de 78.000 euros. Només quedarà una cosa pendent que 
són les obres del lavabo, que no es poden fer en aquesta actuació, però que és 
el segon pas que s'haurà de dur a terme. 

- Aparcaments: es van perdre 16 places d’aparcament i actualment s’han visitat 
cinc zones per veure on pot fer la implantació de noves places.  

· Zona 1 inferior: s'ha fet una primera anàlisi d'espai, però a 
conseqüència de la forta pendent existent al terreny natural i en tractar-



se d'àmbit del Parc de Collserola, no es poden fer les dues places 
d'estacionament que es tenien previstes. 

· Zona 1 superior: no es pintarà senyalització, però si s'adaptarà per a 
l'aparcament de tres vehicles en cordó. Tampoc es retiraran els 
contenidors, però es guanyaran tres espais d'estacionament. 

· Zona 2: es poden guanyar cinc o sis places d’estacionament en cordó. 
Es farà una neteja del talús justament per poder tenir aquestes places. 

· Zona 3: s'ha estat mirant per poder fer un aparcament al talús, però hi 
ha uns fitons que han de quedar lliures d'obstacles per actuacions de 
bombers i urgències i no serà possible guanyar places d'aparcament. 

· Zona 4: té 80 metres lineals que es fan servir com a espai 
d’estacionament autoregulat. S’actuarà a dos espais a banda i banda, 
que és l’estació transformadora, i es netejaran les herbes per poder 
guanyar espai d’aparcament. 

· Zona 5: hi ha un espai senyalitzat amb 20 places d’estacionament, en 
quatre de les places existeix un muret de bloc que limita l’estacionament 
de certs vehicles, i el que es pot fer és enderrocar aquesta fila de blocs 
i, per tant, es podrà fer un espai de grava per ampliar la dimensió per a 
les places d’estacionament, que ara són molt estretes. El que no es 
podrà fer en cap cas és actuar rebaixant el terreny.  

- Actuacions de brigada: en total s’han fet set actuacions amb una inversió de 
gairebé 9.000 euros. Són actuacions de manteniment que han permès la 
canalització i recollida d’aigües fluvials a l’espai que es va fer al mandat 
anterior i l’altra és la recuperació d’ofici que s’ha fet a l’entorn “McGiver”. A la 
carretera d’Horta-Cerdanyola també s’ha fet una altra actuació i s’han retirat els 
bancs que l’associació de veïns havia demanat.  

- Valldaura Labs: La iniciativa té com a objectiu involucrar-se en la zona, com 
també brindar alguna cosa a la comunitat. Actuar a La Font del Gos pot ser una 
oportunitat per poder re-valoritzar l'espai i el barri. 
És un projecte dut a terme per un equip d’estudiants i investigadors de 
Valldaura Labs de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC). 
Valldaura Labs és un equipament (masia) ubicat al Parc de Collserola dedicat a 
la investigació sobre edificis i ciutats ecològiques. 

 
El projecte que volen dur a terme és el Open Nature. L’objectiu d’aquest és: 

           · Re-connectar els ciutadans amb la naturalesa a través de la 
regeneració estètica i ecològica dels espais degradats en els límits urbans del 
Parc Natural de Collserola.  

                 · Educar a joves estudiants amb mètodes per re-naturalitzar la ciutat cap 
a una millor sostenibilitat urbana. 
                 · Promoure sentiments de copropietat i custòdia col·lectiva de les àrees 
verdes públiques a través de processos participatius.  
 
Es va completar amb èxit una sessió de tres grups de 35-60 joves estudiants els 
dies 20, 21 i 22 de setembre. Cada grup formava part d’una de les tres escoles 
urbanes de la Regió Metropolitana de Barcelona:  

                                · Col·legi Montserrat 
                          · Col·legi Mare de Déu dels Àngels 



                          · Col·legi Natzaret 
 
Aquestes sessions van familiaritzar els estudiants amb els conceptes de serveis 
ecosistèmics i solucions basades en la naturalesa transferibles a contextos urbans. 
Per exemple, es van dur a terme diversos exercicis sobre com utilitzar la fusta com 
a sistema constructiu i de disseny.  
També es va plantejar com es podia rehabilitar la zona, mitjançant un 
replantejament de disseny. Va haver-hi tres sessions de plantejament de disseny 
on els estudiants van ser conduïts a la zona exterior de Valldaura Labs i es van 
dividir en quatre grups. Cada grup va disposar de 25 minuts per realitzar una 
proposta de disseny i construcció ràpida a gran escala utilitzant un dels quatre 
conjunts de fusta prefabricats abans de recórrer els conjunts d’elements restants: 

                       · Components d’arc amb tacs 
                       · Marcs amb tubs apilables 
                       · Taulers amb vora natural per escriure 
                       · Seccions de tronc llescat 

 
Després d’aquest procés, Valldaura Labs va recollir els resultats per proposar un 
disseny de fabricació i instal·lació que incorpori les necessitats i idees expressades 
pels estudiants. El 21 d’octubre els integrants de Valldaura Labs i els socis del 
projecte del Parc de Collserola es van reunir amb l’Ajuntament de Barcelona 
Districte Horta-Guinardó. 
 
Durant la resta del mes de novembre els alumnes del màster i investigadors de 
l’IAAC Valldaura Labs tenen com a objectiu completar el disseny i començar a 
fabricar els elements. El projecte s’instal·larà en el recinte de la Font del Gos els 
dies 1, 2, 3 i 4 de desembre. Els estudiants de les escoles ajudaran a completar la 
instal·lació, com també el veïnat voluntari que hi vulgui participar. 
 
Està pensat que el projecte iniciï la seva construcció a principis de desembre. La 
idea és que els estudiants de les escoles també s’involucrin en la construcció de 
l’espai mitjançant tallers amb jornades de 2-3 dies, com per exemple, de plantació 
de vegetació.  
 
S’han estat fent visites per visualitzar l’espai i també per veure el tipus d’activitats 
que solen recórrer durant el dia. Els elements que s’utilitzaran per dur a terme 
aquesta construcció seran senzills. 
La proposta de disseny consisteix a fer una neteja general de l’espai, reparar la 
font de pedra que hi ha i on no hi passa aigua, en fer paviments perquè la gent 
pugui caminar còmodament, en la implantació de bancs de fusta i fer la implantació 
de nova vegetació. L’objectiu també és tenir un control d’erosió per quan plogui, fer 
la construcció d’un parell de canals que puguin guiar l’aigua i evitar que es generin 
pantans que malmetin el terreny.  
 
Durant el procés sempre es respectarà la fauna que viu en el terreny.  
 



Es va fer una mena de catàleg de les espècies que viuen en el terreny i que es 
volen mantenir com a part més important del projecte. Valorar aquestes espècies 
juntament amb les noves que es volen implementar.  

 
Per tancar aquest punt, la gerent d’Horta-Guinardó, Helena Amat agraeix la 
introducció del projecte. Aquest és un projecte amb un valor molt important de 
participació. L’objectiu de venir a introduir-lo aquí és el de poder compartir-lo i fer el 
veïnat partícip.  

 
La regidora, Rosa Alarcón, pren el torn de paraula. Saben que el gran tema que 
tenen aquí és el d’afectació de les cases i que és un procés llarg i lent que es va 
treballant. Més enllà d’això, hi ha un element que és molt important i que és la 
relació de la Font del Gos amb la muntanya. Aquesta és una bona oportunitat per 
recuperar memòria històrica. És una forma de relació del barri amb la muntanya 
que pot ajudar a apagar la conflictivitat. Amb aquest projecte es podrà recuperar la 
Font de Dalt i a veure si això obre portes a poder recuperar la Font de Baix.  

 
2. Cuidem Barcelona 

 
El conseller introdueix el segon punt de l’ordre del dia i dona el torn de paraula a la 
Sra. Marta Fabra per explicar el projecte de neteja Cuidem Barcelona. 
 
El Pla Cuidem Barcelona no només consisteix en la neteja i regularitat de residus, sinó 
també en el manteniment de l’espai. 
S’han fet passejades amb el veïnat per identificar els problemes que el ciutadà detecta 
sobre els problemes de neteja. Es farà una campanya de comunicació amb les noves 
actuacions de la nova contracta de neteja.  
 
El nou pla de neteja instaurat el passat 12 de setembre amb els següents recursos: 
 

- 307 milions d’euros d’inversió anual en recollida i neteja 
- 14% més d’inversió respecte al contracte anterior 
- 400 persones més a la plantilla respecte a les 4.000 del contracte actual 
- 2.110 persones treballant al dia a la ciutat 
- 290 persones més de neteja 
- 40 persones més per informar a la ciutadania 
- 25.000 contenidors 
- 600 nous vehicles elèctrics arribant als 870 respecte als 270 del contracte 

anterior. 
 

Barcelona es divideix en quatre zones de neteja, i cada zona consta d'una empresa 
contractada per a dur a terme el projecte de Cuidem Barcelona, en el cas de la Font 
del Gos, que forma part de la Zona Nord, l'empresa serà Valoriza.  
 
A nivell d’implantació, el barri de la Font del Gos, ha començat la seva nova contracta 
al setembre. L’adhesió de nous vehicles elèctrics es farà de forma gradual per falta de 
subministrament, com també els contenidors. El 75% dels vehicles de neteja seran 
elèctrics, però els de recollida seran un 44%. 



 
L'import del contracte de neteja actual és de 268.767.060 milions d'euros i la inversió 
del nou contracte de neteja és de 307.074.412 milions d'euros, en tota la ciutat. En el 
cas d'Horta-Guinardó són uns 54.000.000 milions d'euros l'any. 
 
Una nova mesura d’aquesta contracta és la implantació de vehicles elèctrics. El 
contracte actual té un total de 270 vehicles elèctrics i la nova contracta comptarà amb 
un total de 870 vehicles. D'aquests, 160 aniran destinats a la recollida i 710 a la neteja.  
 
Els serveis de neteja consistiran en: 
 

- Neteja bàsica:  
               · Escombrat manual o motoritzat 
               · Escombrat mecànic: mixta o dual 
               · Neteja amb aigua 

- Neteja complementària 
               · Neteja de taques i racons 
               · Neteges excepcionals 

- Altres: repàs de tardes, zones verdes, neteja sota, neteja immediata, neteja en 
dies festius, buidats extres de papereres, etc. 

 
Tots els vehicles gaudiran d’un GPS perquè així es puguin controlar de forma òptima. 
Actualment, el servei de neteja dels parcs també l’assumirà Cuidem Barcelona i no 
Parcs i Jardins com feia anteriorment.  

 
I també hi haurà mesures de reforç mitjançant serveis ordinaris: 
 

- Aigualeig intensiu en punts crítics: cada tarda de dilluns a dissabte 
- Encarregats d’inspecció d’incidències:  
- Neteja sota contenidors i entorns 
- Brigades comunitàries 

 
Al barri de la Font del Gos s’implementarà el següent sistema de neteja: 
 

- Torn diürn:  
 
     · Mixta: 3 dies a la setmana 
     · Manual: 3 dies a la setmana 
 

Alguns carrers tindran serveis reforçats amb: 
 
                 · Mixta: 3 dies a la setmana 
                 · Manual: 3 dies a la setmana 

     · Mecànica: 2 dies a la setmana 
     · Aigualeig: 1 dia a la setmana 
     · Parcs Viaris: 2 dies a la setmana 
 

A les Zones Verdes es farà neteja els 7 dies de la setmana. 



 
Hi haurà més reacció reactiva. Hi haurà una acció immediata en el canvi de torn. 
Mentre no s'implanta del tot,  hi haurà un aigualeig intensiu en punts crítics. També hi 
haurà encarregats d’inspecció que detectaran les necessitats de neteja per a després 
comunicar al servei. 
 
El torn nocturn es basarà en el sistema d’aigualeig, és a dir, neteja amb aigua i es farà 
de forma setmanal. Constarà de 16 aigualejadors a diferència dels 6 que hi havia a la 
contracta anterior. 
 
El nou servei de neteja també comptarà amb millores, com per exemple tenir més 
capacitat per atendre actuacions immediates, escombradores adaptades pel carril bici i 
la intensificació dels serveis de neteja dels residus al voltant dels contenidors. El servei 
de neteja de la temporada d'estiu s'ha allargat un mes, fins a l'octubre. 
 
A nivell de la Unió Europea s’han marcat uns objectius; l'any 2025 aconseguir un 55% 
de reciclatge, al 2030 un 60% i al 2035 un 65%. En aquest context pel que fa la 
recollida hi haurà diversos aspectes destacats: 
 

- La recollida selectiva 
- Qualitat 
- Tecnologia 
- Informació i educació 
- Sostenibilitat 

 
Respecte als contenidors, s'han augmentat una sèrie d'estratègies: 
 

- Augmentar el nombre de contenidors 
- Agrupar els contenidors en 5 fraccions 

 
El servei de neteja de contenidors també s'intensificarà i es durà a terme un cop al 
mes a diferència de la contracta anterior que era quadrimestral. 
 
Respecte al servei de recollida de residus se substituiran 1.000 contenidors de càrrega 
bilateral per contenidors de càrrega lateral a la zona, minimitzant la presència de 
lixiviats, permetent unes opcions de càrrega més ràpides i conseqüentment reduint el 
soroll. 
Al barri s'implementaran un total de 246 contenidors de recollida selectiva i 4.800 
contenidors nous a la zona. Això s’implementarà al desembre. 
 
Els operaris de neteja sortiran des de diversos punts del barri. 
 
Tanmateix, la recollida de andròmines es manté els dilluns, a la Zona Nord, de 20h a 
22h i s'especifica que els mobles s'han de deixar davant el portal de cada casa i reitera 
que el veïnat respecti el dia escollit per així evitar la recollida d’aquestes andròmines 
cada dia. 
 



Ara el contenidor groc també és de reciclatge, per tant, la boca del contenidor serà 
més gran. Els contenidors orgànics tindran una boca més petita. Pel que fa al rebuig i 
orgànic la recollida és nocturna. 
 
Abans de fer una nova ubicació de contenidors s’avisarà prèviament.  
 
Amb tot això es farà un control de qualitat per poder garantir la qualitat del servei i 
s'impliqui una exigència i eficiència per poder justificar la gran inversió que es fa 
contractant aquestes empreses. Els resultats d'aquests controls es compartiran 
públicament. 
 
Per a qualsevol dubte o incidència el ciutadà es podrà comunicar amb els serveis de la 
neteja de l'Ajuntament a través de les xarxes socials municipals i al 010. 
 
La regidora obre un torn de paraula. 
 

3. Precs i preguntes 
 

Intervenció Resposta 
Veí: està interessat en el procés de terra 
compactada. 

Els dies 1, 2, 3 i 4 de desembre el 
veïnat podrà participar en el projecte. 
 
Regidora: es farà una difusió per a tot 
el veïnat. 

Veí: demana recuperar la Font del Gos, 
ja que està enterrada.  

Regidora: el laboratori els està donant 
l’oportunitat de recuperar-ne una part. 
S’ha de veure com funciona i, en funció 
d’això, poder mirar altres projectes.  

Antonio: reivindica la desaparició de 
l’ermita.  

Regidora: Ho veuran amb profunditat. 

Merche: comenta que no s’ha fet res del 
que va reivindicar a l’anterior Consell de 
Barri.  
Demana posar “bádenes” per la gent que 
va a córrer. 
Per altra banda, pensa que no es fa 
neteja al barri, perquè està molt brut. 
Creu que només venen els dimecres i 
que només es netegen els carrers de 
baix. A dalt no han passat camions 
d’aigua ni de recollida de brossa. A part, 
hi ha un contenidor amb la porta 
trencada fa temps que no s’ha arreglat i 
que desprèn molt males olors.  
Van dir que augmentarien la neteja de la 
zona de verd espontani i no s’ha fet. Hi 
ha branques per tot arreu.  

Regidora: sobre el coixí berlinès, es 
farà un estudi sobre els llocs on és 
necessari posar-ne i serà relativament 
ràpid que es pugui posar en marxa.  
Sobre la neteja del barri, no és només 
un problema d’aquest barri, sinó de tot 
el Districte en general. El procés de 
canvi acaba de començar i no es 
notarà fins al març. S’ha de tenir 
paciència.  
A mitjans desembre es començaran a 
substituir els contenidors. S’agafarà el 
pla d’ubicacions proposades i es 
podran fer canvis en ubicacions. Es 
treballarà in situ. Es farà una sessió 
específica de contenidors. 
Sobre el verd espontani, aquest és el 



Es va demanar que es traguessin les 
pedres del carrer de dalt i tampoc s'ha 
fet. 
Fa temps que es va demanar 
l’arranjament de les places d’aparcament 
i no s'ha fet. Es va posar un senyal i no 
ha servit de res. 
Parada del 185: no tenen la parada ni 
l'autobús que van dir que els posarien. 
La Font del Gos no és el final de la línia, 
ja que sinó, no s'haurien de pagar dos 
bitllets. El final de la línia està a 
Canyelles. El més lògic és posar el servei 
final a la Font del Gos. 
Millores del local: no s'han fet. 
Ha escoltat que replantejaran diverses 
parts. Demana que si es posa terra sigui 
un terra amb cara i ulls. Demana posar 
banys. Tampoc tenen persianes. També 
fa falta que s'arregli el sostre. Porten un 
any així. També, la persona que ve a 
netejar no compleix les seves 
atribucions. 
Aparcament: li sembla vergonyós no tenir 
la decència de canviar un senyal que 
posi que es pot parar. Els veïns de dalt 
no poden ni parar el cotxe. 
Zona Verda: la Font del Gos hauria de 
tenir el dret de poder aparcar a la zona 
d’Horta. 

gran repte del Districte. És un repte que 
la nova contracta ha d’assumir.  
Per altra banda, el model de papereres 
que s’implementarà en aquest barri 
serà diferent de la resta de la ciutat en 
general, són papereres pensades 
perquè els senglars no les puguin tirar.  
Sobre les places aparcament: es va fer 
una reunió. Els informes són públics i, 
per tant, se'ls facilitarà. Els criteris pels 
quals els bombers han decidit les 
places d'aparcament són professionals 
i tenen molt a veure amb els incendis a 
la muntanya. Ja es va fer una reunió 
amb Bombers i Guàrdia Urbana i es 
tornarà a fer per acabar de deixar-ho 
clar. És una decisió que té a veure amb 
la seguretat.  
Respecte a l’autobús 185, no és fàcil, 
no s’ha pogut fer perquè significava 
allargar un recorregut que no es podia 
fer. Els estudis que ha fet TMB diuen 
que es perd molt temps en anar a dalt i 
baixar. Però, sobre el tema de 
cobrament a Canyelles faran alguna 
cosa al respecte a forma immediata. 
Faran venir els representants de TMB 
perquè els expliquin. 
Tanmateix, es millorarà el sostre de 
local, ja que és necessari. La inversió 
serà de 78.000 euros. És a dir, no és 
una reforma petita. Queda pendent el 
bany i ho tenen en compte. També 
treballaran el tema de la neteja. 
Pel que fa a l’Àrea Verda tenen raó. 
S’ha implementat en tot el districte 
l’Àrea Verda, l’única zona que no s’ha 
implantat sense parlar-ho amb els 
veïns és aquí. Si tenen Àrea Verda la 
gent que ve de fora no vindrà en aquest 
entorn. S’ha de parlar tranquil·lament. 
La decisió està en mans del veïnat. A la 
Font del Gos hi ha problemes 
d’accessibilitat. Faran un desbordament 
a Horta perquè hi puguin aparcar.  
Sobre la senyalització que demana, 
s’ho apunta i es mirarà. 



Glòria: es queixa que no s’ha fet res del 
que van dir que farien respecte a 
l’anterior Consell ja fa sis mesos. 
Demana l’informe que van fer els 
Bombers per declarar que a la zona de 
dalt del barri no es pot aparcar. És un 
informe públic i li haurien de donar. En 
comptes d’això, els han posat una zona 
d’aparcament que no compleix cap dels 
requisits. Els estan fent incomplir la llei. 
Demana replantejar la zona de dalt 
respecte als aparcaments. La zona que 
els han posat d’aparcament, a la zona de 
baix està trencada des del primer dia. 
Ningú ha fet res i ja ha passat un any. Es 
troben els cotxes destrossats.  
Respecte a la neteja, els escombriaires 
només han passat a netejar una vegada 
després de l’última sessió de Consell.  
Per altra banda, els arbres van creixent i 
se’ls ha de tallar les branques.  
Vol saber quin criteri hi ha per saber si 
una zona es pot fer aparcament o no.  

Regidora: Amb el tema d’aparcaments 
es farà reunió amb Guàrdia Urbana.  
També, al desembre es farà la inversió 
per a la millora del local. 
Combinat amb Decidim, des del 
Districte s’està preparant una 
campanya pel tema de civisme amb 
pedagogia, es milloraran els recursos 
que es tenien. 
  

Veïna: Comenta que no hi ha 
contenidors al carrer de dalt. Els 
escombriaires no fan la seva feina i està 
ple de rates. 
Els arbres estan malalts i els cauen les 
fulles. Els escombriaires no escombren. 
És perillós perquè la gent ensopega i es 
fa mal. 
 

Marta: proposa compartir els itineraris 
de neteja perquè el veïnat pugui veure 
la planificació i les actuacions que es 
fan. 
 
Regidora: es farà sessió específica per 
estudiar la ubicació dels nous 
contenidors i es compartiran els 
itineraris de neteja. 
 

Olivia: comenta que a la part de baix de 
la muntanya es fan botellots i les 
ampolles es queden allà, ningú les recull. 
La muntanya està plena d’ampolles. 
Tanmateix, es van a fer carreres il·legals 
que provoquen contaminació acústica.  
A la zona d’aparcaments no hi ha cap 
suport per retenir la terra, allà hi passen 
els senglars que tiren la terra a les 
voreres la qual cosa provoca que cada 
vegada hi hagi menys carrer.  
També, demana que s’instal·li un cartell 
perquè la gent sigui més cívica. 

Regidora: sobre les carreres i 
l’incivisme, Guàrdia Urbana en pren 
nota. 
També prenen nota sobre la contenció 
de terra.  



Raül: reclama que no es treguin els 
contenidors d’orgànica. 
La il·luminació és poc efectiva, n’hi ha 
poca. Demana ni que sigui il·luminació 
LED i que podin els arbres que tapen la 
il·luminació del barri.  
Sobre el projecte de Valldaura Labs, no 
veu clar el projecte de la font, ja que creu 
que es necessitarà un bon manteniment 
de forma posterior. Si es fa la restauració 
de la font, però ningú hi torna, es tornarà 
a tapar. 
Vol saber què passarà amb les cabres i 
si en tindran.  
 

Regidora: la poda d’il·luminació és el 
gran repte. Es tenen moltes 
esperances amb la nova contracta de  
neteja. S’ha de tenir en compte la 
ubicació del barri, els arbres creixen 
molt i tapen les il·luminacions que 
provoquen un ambient més fosc. 
S’ha fet reclamació a Parcs i Jardins i 
no s’ha aconseguit, és un repte que 
tenen.  
També, el projecte de les cabres ha 
estat un projecte nou i es revisarà el 
que ha funcionat i el que no.  
 

 
 
Es dona per conclosa la sessió a les 20:45 h 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=v6ZNWs04_P8 


