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MEMÒRIA

COMISSIÓ DE DEFENSA DELS
DRETS HUMANS

D`ACTIVITATS 2.020

Terrassa, gener de 2.021

2

DEDICATÒRIA

PERE CASALDÀLIGA PLA ( 1928 – 2020 )

Dediquem la Memòria al Bisbe Emèrit de Sao Félix do Araguaia
per haver dedicat la vida a les seves causes: la terra, l`aigua,
l`ecologia, les nacions indígenes, el poble negre, la solidaritat,
la veritable integració continental, l' erradicació de tota
marginació, de tot imperialisme, de tot colonialisme,
el diàleg interreligiós i intercultural, la superació
d`aquest estat d`esquizofrènia humà que és
l`existència d`un primer món i un tercer món
(i un quart món també) quan som un sol món,
la gran família humana, fills de la vida.
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PRESENTACIÓ

Dos mil vint, ha estat un any que mai oblidarem. La COVID-19 ha
trasbalsat les nostres vides, els nostres projectes i les nostres
relacions familiars i socials. Al mateix temps, ha fet emergir greus mancances
del nostre sistema, tant en l’àmbit sanitari com econòmic, que han suposats
greus vulneracions de drets humans.
El nostre Col.legi, juntament amb el de Manresa i Sabadell, ha realitzat un
estudi d’algunes d’aquestes vulneracions, encabides dins el títol de “El Dret a la
Dignitat Humana i drets inherents a la mateixa dins la crisi sanitària de la Covid19” amb la finalitat d’ integrar-lo en el marc d’un llibre que promourà el Consell
de l’Advocacia Catalana.
El projecte d`activitats que la nostra Comissió havia dissenyat pel 2020 no ha
pogut portar-se a terme totalment degut a la pandèmia.
Del programa “Educar en Valors “ que consisteix en divulgar els Drets Humans
a la població escolar, en teníem una extensa demanda de sessions, però
només hem atès a tretze escoles durant els dos primers mesos de l’any. El “
X Cicle de Cinema, Arts Escèniques i Drets Humans “ va ser ajornat. En motiu
del Dia Internacional dels Drets Humans, vam aconseguir realitzar una sessió
de Cinefòrum a l’emblemàtica Sala Crespi de Terrassa adreçada a un centenar
d`alumnes, projectant un film de caire social amb col·loqui posterior. L`
endemà, en el mateix espai, va tenir lloc l’ acte d`entrega dels “VI Premis
Drets Humans ICATER “ en un format pràcticament idèntic al dels anys
anteriors però adaptant la forma a les condicions sanitàries vigents. Es tracta
d’un acte ja plenament consolidat en el nostre Col.legi. Les nostres reunions
periòdiques s’han continuat fent de forma virtual i les publicacions en premsa,
web d`ICATER o altres medis, han continuat amb la participació dels membres
de la Comissió. Els temes eren actuals com el dret a l`habitatge, dret de
família, noves forma de violència en xarxes, COVID i Drets Humans, la
condemna per la mort de l`advocada kurda Ebru Timtik després d`una vaga de
fam, entre altres. De cara al 2021 confiem en una normalització paulatina que
ens permeti retornar a les activitats habituals.

Dolors Teulé Vega
Presidenta de la Comissió.
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COMISSIÓ DE DEFENSA DELS DRETS HUMANS DE
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RELACIÓ

Data

CRONOLÒGIA

D`ACTIVITATS

Activitat

7 gener

Reunió de la Comissió. Acta núm. 1

10 gener

Educar en Valors. Escola Abat Marcet. Dues sessions a alumnes
de P.5. Tema : Actuar davant l`assetjament.

13 gener

Educar en Valors. Escola Heura. Alumnes amb necessitats
especials. Tema: Actuar davant l`assetjament i xerrades per la
convivència. ( Foto 1 )

14 gener

Educar en Valors. Escola Andersen. Dues sessions a alumnes de
3r i 4T de Primària- Tema :Comportament a les xarxes socials

20 gener

Educar en Valors. Escola Ponent Dues sessions a alumnes de 6’e
de Primària. .Tema: Xarxes socials.

21 gener

Educar en Valors. Escola Salvador Vinyals i Galí. Tres sessions a
alumnes de 1r. i 2n. de Primària. Tema: Actuar davant
l`assetjament.

23 gener

Publicació en el Diari de Terrassa de l`article “ Governar amb
respecte, humanament” de Joan Tamayo.
Reunió de la Comissió. Acta núm. 2

27 gener

Educar en Valors : IES Mont Perdut. Sessió a 15 alumnes de 3r.
d`ESO. Tema : Drets i deures dels infants. ( Foto 2 )

4 febrer

Educar en Valors. Escola Marià Galí i Guix. Dues sessions a 50
alumnes de 3r. de Primària. Tema: Assetjament. ( Foto 3 )
Reunió de la Comissió. Acta núm. 3

5 febrer

Educar en Valors .Col·legi del Sagrat Cor. Una sessió a 80
alumnes de 6è de Primària. Tema: Assetjament. Total uns 80
alumnes a la Sala d`Actes. ( Foto 4 )

12 febrer

Educar en Valors. Escola Vallès. Dues sessions a alumnes de 5è
de Primària. ( Foto 5 )

17 febrer

Educar en Valors. IES Mont Perdut. Sessió
Greuges.

18 febrer

Educar en Valors. Escola Ramon Pont. Sessió a 25 alumnes de
3r. de Primària. Tema : Assetjament. ( Foto 6 )

a. Síndica de
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Reunió de la Comissió. Acta 4.
19 febrer.

Educar en Valors. Col·legi de les Salesianes. Quatre sessions a
un total 150 alumnes, dels cursos 4t, 5è i 6è. Tema : Assetjament
i xarxes socials. ( Foto 7 )

3 març

Reunió de la Comissió. Acta núm. 5

4 març

Educar en Valors. Escola L`Avet. ( Foto 8 )

21març

Publicació en el Diari de Terrassa l`article “Un gran músic i una
gran persona” de M. Teresa Rojas, com Obituari per la mort del
músic Sr. Josep Freixas Vivó, dilluns 16 de març passat.

25 març

Publicació en el Diari de Terrassa l`article “ Derecho de familia vs
Covid-19” d`Abel Molina.

14 abril

Reunió de la Comissió, de forma virtual. Acta núm. 6

17 abril

Participació en el Foro del CICAC sobre ciberassetjament “ Noves
formes de violència. El delicte des de la xarxa” del Sr. Abel Molina
amb participació i divulgació de les activitats de la Comissió.

5 maig

Reunió de la Comissió on line. Acta núm.7.

19 maig

Reunió de la Comissió on line. Acta núm. 8

2 juny

Reunió de la Comissió on line. Acta núm. 9

12 juny

Publicació en el Diari de Terrassa de l`article “ Covid-19, sense
drets humans ni dignitat “ de Joan Tamayo.

16 juny

Reunió de la Comissió presencial. Acta núm. 10

18 juny

Signatura d`un text conjunt amb les Comissions de Drets Humans
dels Il·lustres Col·legis d`Advocats de Sabadell i Manresa,
relacionat amb el Dret a la Dignitat Humana i Drets, durant la crisi
sanitària de la COVID-19.

26 juny

Publicació en el Diari de Terrassa de l`article “ Terrassa necessita
un pla de xoc social urgent” de Joan Tamayo.

30 juny

Reunió de la Comissió. Acta núm. 11.

30 agost

Publicació a la web d`ICATER l`article de Joan Tamayo
“Comunicat de la Comissió de DDHH de l’ICATER condemnant la
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mort de l’advocada kurda EBRU TIMTIK després de 283 dies en
vaga de fam”
8 setembre Reunió de la Comissió. Acta núm. 12.
24 setembre Publicació de la Comunicació núm. 58/2020 d`ICATER de 24 de
setembre “ VI Premi DDHH ICATER, Convocatòria “
29 setembre Reunió de la Comissió. Acta núm. 13
20 octubre

Reunió de la Comissió. Acta núm. 14

3 novemb

Reunió de la Comissió. Acta núm. 15

17 novemb. Reunió de la Comissió. Acta núm. 16
1 desemb.

Publicació en el Diari de Terrassa de l`article “ No tenir casa
mata“ de Joan Tamayo.
Reunió de la Comissió. Acta núm. 17

3 desembr. Comunicació 75/2020 d`ICATER de 3 de desembre “ Guanyadors
dels VI Premis Drets Humans ICATER 2020: Salvador Domingo i
Fundació privada Universitat Internacional de la Pau, acte
d`entrega divendres 11.”
10 desemb. Publicació en el Diari de Terrassa de la notícia “ Un documental
de drets humans per a joves”
Cine - Fòrum. Projecció del curtmetratge “ Grietas “ a la Sala
Crespi a les 11,30 amb assistència d`uns 80 – 100 alumnes de
l`IES Jaume Cabré, amb col·loqui posterior. ( Foto 11 )
11 desemb. Publicació en el Diari de Terrassa de la notícia “ Els advocats
expliquen els drets humans als joves”
Acte d`entrega dels VI Premis Drets Humans ICATER 2020 a la
Sala Crespi.
14 desemb. El diari digital Malarrassa publica la noticia “ L`advocat Salvador
Domingo i la Universitat de La Pau reben els premis Drets
Humans de l`ICATER.
El diari digital El Mon –Terrassa publica la notícia “ Salvador
Domingo i Universitat Internacional de la Pau, premis Drets
Humans.
El diari Terrassa.digital.Cat publica la notícia “ L`ICATER celebra
la 6 ª edició dels premis de defensa dels Drets Humans.
Canal Terrassa i Ràdio Municipal de Terrassa també van cobrir la
notícia publicant un reportatge filmat i entrevistes als premiats.
15 desem.

Reunió de la Comissió. Acta núm. 18.
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ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

REUNIONS DE LA COMISSIÓ

18 reunions de la Comissió. Quinzenals des de dos quarts de quatre de la
tarda a dos quarts de cinc. Una hora de durada.
Lloc : Seu d`Icater a una sala docent les primeres reunions de l`any i
domiciliàries de forma virtual la resta de l`any

ESTUDI SOBRE EL DRET A LA DIGNITAT HUMANA I DRETS INHERENTS
A LA MATEIXA, DURANT LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID – 19..

Estudi realitzat conjuntament amb les Comissions de Drets Humans dels
Col·legis d`Advocats de Manresa i Sabadell, sobre les vulneracions d`aquests
drets. Estudi que va ser presentat a resta de Col·legis d`Advocats catalans ,
dins el marc de les Jornades de Juntes de Govern. L`objectiu de l`estudi és
integrar-lo en un llibre que promourà el Consell de l`Advocacia Catalana.

ARTICLES PUBLICATS AL DIARI DE TERRASSA


23 gener. Diari de Terrassa “ Governar amb respecte, humanament” de
Joan Tamayo.



21 març. Diari de Terrassa “ Un gran músic i una gran persona “ de M.
Teresa Rojas



25 març. Diari de Terrassa “ Derecho de família vs COVID-19” d`Abel
Molina



12 juny. Diari de Terrassa “ Covid-a9 sense drets humans ni dignitat” de
Joan Tamayo.



26 juny. Diari de Terrassa “ Terrassa necessita un pla de xoc social
urgent” de Joan Tamayo.
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30 agost. Web d`ICATER “ Comunicat de la Comissió de DDHH
d`l`ICATER condemnant la mort de l`advocada kurda Ebru Timtik,
després de 283 dies en vaga de fam “ de Joan Tamayo.



1 desembre- Diari de Terrassa. “ No tenir casa, mata “ de Joan Tamayo.

COMUNICACIONS


D`ICATER

24 setembre. Comunicació núm. 58/2020 “ VI Premi Drets Humans
ICATER “



3 desembre. Comunicació núm. 75/2020 “ Guanyadors dels VI Premis
Drets Humans ICATER 2020, Salvador Domingo i Fundació Privada
Universitat Internacional de la Pau, acte d`entrega divendres 11 “

PROGRAMA “ EDUCAR EN VALORS “

Programa divulgatiu a les escoles des de 2011, a centres educatius de la
demarcació col·legial. A inicis d`any, comptàvem amb una llarga llista de
peticions per part d`escoles i instituts. . Al llarg d`aquests dos mesos vam fer
les següents sessions,



10 gener

Escola Abat Marcet, sobre “Actuar davant l`assetjament”

2 sessions a alumnes de P.5.


13 gener.

Escola l`Heura, sobre “ Actuar davant l`assetjament i

xerrades per la convivència. Alumnes amb necessitats especials.


14 gener.

Escola Andersen, sobre “ Comportament a les xarxes

socials”. Dues sessions a alumnes de 3r i 4t de Primària.


20 gener.

Escola Ponent, sobre “ Xarxes socials”. Dues sessions a

alumnes de 6è. Primària.


21 gener.

Escola Salvador Vinyals Galí. Sobre “ Actuar davant

l`assetjament”. Tres sessions a alumnes de 1r i 2n de Primària.
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27 gener.

IES Mont Perdut, sobre “ Drets i deures dels infants”. A un

grup de 15 alumnes de 3r. d`ESO.


4 febrer.

Escola Marià Galí Guix. sobre “ Assetjament”. A dos grups

de 50 alumnes de 3r.Primària.


5 febrer.

Escola Sagrat Cor, sobre “ Assetjament” a un grup de 80

alumnes de 6è de Primària.


12 febrer.

Escola Vallès. Dues sessions a alumnes de 5è de Primària.



17 febrer.

IES Mont Perdut. Una sessió sobre les funcions de la

Síndica de Greuges de Terrassa.


18 febrer.

Escola Ramon Pont. sobre “Assetjament” Una sessió de

25 alumnes de 3r. de Primària.


19 febrer.

Salesianes de Rubí. Sobre “Assetjament i xarxes socials “

amb quatre sessions d`un total de 150 alumnes de 4t, 5è i 6è de
Primària.


4 març.

Escola L`Avet.

Aproximadament hem arribat a uns 700 alumnes durant els dos primers mesos
de l`any.

CINE FÒRUM I DRETS HUMANS


No ha estat possible l`organització del X certament del Cicle de Cinema,
Arts Escèniques i Drets Humans, malgrat tenir el programa dissenyat.



10 desembre. Cine – Fòrum a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere.
Projecció del curtmetratge “ Grietas “.
Assistents un centenar d`alumnes de l`IES Jaume Cabré.
Presentació del documental, col·loqui posterior i assistència del director
Xuban Intxausti.
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VI PREMI DRETS HUMANS ICATER 2020

L`acte d`entrega va tenir lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere. Pel
Premi a l`Advocacia Compromesa es va premiar al lletrat Sr. Salvador Domingo
Vallejo i pel Premi a la Solidaritat a la Fundació Privada Universitat
Internacional de la Pau (UNIPAU) de Sant Cugat del Vallès.
En el decurs de l`acte també fou entregat el Diploma a la Justícia Gratuïta a la
lletrada Sra. Anna Rodríguez Sánchez.
Va complementar una ponència del President d`UNIPAU Sr. Arcadi Oliveras
Boadella sobre “ Els Drets Humans després de la pandèmia”.
Tancament musical a càrrec del Duet DOCROCK.

13

COMUNICACIONS D`ICATER
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PUBLICACIÓ EN LA PÀGINA WEB D

COMUNICAT DE LA COMISSIÓ DE DDHH DE L’ICATER CONDEMNANT LA
MORT DE L’ADVOCADA KURDA EBRU TIMTIK DESPRÉS DE 283 DIES EN
VAGA DE FAM

31/08/2020
(foto: Halkın Hukuk Bürosu)

La Comissió de defensa dels DDHH del Col·legi d’Advocats de Terrassa
manifesta l seu rebuig i indignació per la mort de l’advocada kurda EBRU
TIMTIK de 42 anys en un hospital d’Istanbul després de 238 dies en vaga de
fam per demanar un “judici just” i que se li revoqués la condemna a 13 anys de
presó per presumpta pertinença a una organització terrorista. L’Associació
d’Advocats Progressistes d’Istanbul (Turquia) va denunciar, que en el procés hi
va haver falta de transparència i parcialitat del tribunal a l’hora d’acceptar la
declaració de testimonis anònims, així com, la impossibilitat que va tenir la
defensa, per accedir a les proves.

La defensa de Timtik va presentar un recurs d’apel·lació que el Tribunal
Regional de Justícia d’Istanbul va rebutjar a l’octubre, cosa que confirmava les
condemnes per ella i altres processats a penes que oscil·len des dels tres fins
als divuit anys de presó per terrorisme. El Tribunal Suprem del país té pendent
resoldre un segon recurs.

Davant del rebuig dels tribunals, Timtik es va declarar en vaga de fam el 2 de
gener, juntament amb l’advocat Aytac Unsal. L’objectiu de la protesta era
“reforçar la seva demanda de processos justos a l’administració de justícia de
Turquia” i ja en aquell moment, tots dos van insistir que “persistirien” en el
dejuni fins i tot, si comportava la mort. A finals de juliol Timtik i Unsal van
haver de ser hospitalitzats davant del deteriorament de la seva salut.

Eren Keskin, la vicepresidenta de l’associació de drets humans IHD va
manifestar “… s’ha arribat al cim de la injustícia. No oblideu que us pot passar
demà. No us quedeu callats, alceu la veu“,
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Erinç Saçkan, president del col·legi d’advocats d’Ankara va manifestar també
:..”No han escoltat durant mesos els crits per a un judici just. Es van tapar les
orelles i els van donar l’esquena. Han matat la justícia i la consciència”, ha
reaccionat”

Timtik és la quarta persona kurda presa a Turquia que mor aquest any en vaga
de fam, després de la mort de dos músics de la banda Grup Yorum, que havien
estat prohibits i exigien justícia i “judicis justos” també.

La mateixa Unió Europea amb el seu “doble discurs” ja ha denunciat, en
diverses ocasions, les deficiències pròpies del Sistema Judicial turc

No entenem com en aquesta Europa suposadament “democràtica” i baluard
històric de revoltes per a la llibertat i els DDHH, es deixi morir a persones que
reclamen el compliment de tots els drets fonamentals que fonamenten la
dignitat humana.

Com a advocats i advocades que defensem els drets humans de totes les
persones, sense cap discriminació, no podem consentir que per interessos
polítics, la JUSTICIA , no es tregui la vena dels ulls i els estats actuïn de forma
arbitraria.

COMISSIÓ DEFENSA DELS DDHH DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE
TERRASSA
30 d’agost de 2020.

39

40

DIARI – EL MON- TERRASSA
9 DESEMBRE 2020

La Comissió de Defensa dels
DDHH del Col·legi d'Advocats
de Terrassa ja porta quasi 10 anys
fent divulgació i sensibilització a
les escoles de Terrassa, a través del
Programa d'Activitats d'Educació
de l'Ajuntament de Terrassa.
Aquest any, s'ha organitzat una
sessió de Cine-Fòrum dels Drets
projectant el documental Grietas,
dirigit per Xuban Intxausti i
produït per Mediapro sobre els 40
anys de legalització d'Amnistia
Internacional a Espanya. Tindrà
lloc aquest dijous 10 de desembre.
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El documental explica 5 històries
reals
de
vulneracions
(escletxes) dels
DDHH d'una
forma crua. Hi assistiran els
alumnes de secundària de l'IES
Jaume Cabré de Terrassa (entre 80
a 100 alumnes). El lloc escollit per
a la projecció és la Sala Crespi a
les 11.30 hores. Al final de la
projecció es debatrà amb els
alumnes sobre la vulneració dels
DDHH en el nostre dia a dia i
quines propostes fan els infants i
joves per a poder tapar aquesta
"escletxa" que
es
produeix
diàriament a la nostra societat.
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L’advocat
Salvador
Domingo i la Universitat
de La Pau reben els
premis de Drets Humans
de l’ICATER
14 Desembre 2020

El passat divendres 11 de
desembre va tenir lloc l’acte de
lliurament dels Premis Drets
Humans, que organitza i atorga
anualment la Comissió de Drets
Humans de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats
de
Terrassa
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(ICATER), com a reconeixement
a la tasca en defensa dels drets
humans.
El lletrat Salvador Domingo ha
merescut el Premi a l’Advocacia
Compromesa per la seva llarga
trajectòria professional en favor
dels
drets
humans,
especialment en l’àmbit dels
drets laborals. Pel que fa al
Premi a la Solidaritat, aquest ha
recaigut en la Universitat
Internacional
de
la
Pau
(UNIPAU), amb seu a Sant
Cugat del Vallès. Aquesta va
néixer l’any 1984 amb el
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propòsit de crear les condicions
i facilitar les eines necessàries
per a la formació, el debat, la
reflexió i l’intercanvi d’opinions i
experiències sobre conflictes i
construcció de pau. El president
del patronat de la Universitat
de la Pau, l’economista Arcadi
Oliveres, va oferir una xerrada
sobre “Els drets humans
després de la pandèmia”.
En el decurs de l’acte, dut a
terme a la Sala Crespi, es lliurà,
també com cada any, el
Diploma de Justícia Gratuïta,
enguany a l’advocada Anna
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Rodríguez. Per últim, l’acte va
cloure amb l’actuació musical
del duet Docrock.
L’ICATER va crear els Premis
Drets Humans amb l’objectiu de
reconèixer
a
persones
i
institucions compromeses amb
el foment i la divulgació dels
drets
continguts
en
la
Declaració Universal dels Drets
Humans,
aprovada
per
l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 1948. L’any
passat, els premiats van ser
l’advocada Pilar Mateo i l’entitat
Rubí Solidari.
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IMATGE DEL LLIURAMENT DELS PREMIS
DRETS HUMANS, DIVENDRES 11 DE
DESEMBRE DE 2020, A LA SALA CRESPI (FOTO
ICATER)
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Diari digital.CAT
L’ICATER celebra la 6a
edició
dels
seus
premis en la defensa
dels Drets Humans
Data: 14/12/20

La sisena edició dels Premis Drets
Humans que atorga el Col·legi
d’Advocats de Terrassa, aquest any ha
recaigut
en
l’advocat Salvador
Domingo i en la Fundació privada
Universitat Internacional de la
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Pau, en reconeixement a les seves
tasques en defensa dels Drets
Humans. De Domingo se’n destaca la
seva trajectòria professional en
defensa dels Drets Humans en l’àmbit
dels drets laborals. Per la seva banda
el Premi a la solidaritat ha recaigut en
la Fundació de la Universitat, amb seu
a Sant Cugat.
L’entitat va néixer el 1984 amb
l’objectiu de facilitar les condicions i
les eines necessàries per a la
formació, el debat, la reflexió i
l’intercanvi
d’opinions,
amb
experiències sobre conflictes i per a la
construcció de la pau. Justament a
l’acte d’aquest any celebrat a la Sala
Crespi de l’Antic poble de Sant Pere,
l’economista i president del Patronat
de la UNIPAU, Arcadi Oliveres, ha ofert
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una xerrada sobre els Drets Humans
després de la pandèmia. Amb una
interessant comparativa entre els
pressupostos a les necessitats socials i
l’exèrcit.
Durant l’acte també s’ha reconegut a
l’advocada Anna Rodríguez amb el
Diploma de Justícia Gratuïta. L’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Terrassa,
l’ICATER, va crear el 2015 els Premis
Drets Humans per reconèixer a
persones i institucions compromeses
amb el foment i la divulgació dels
drets continguts en la Declaració
Universal
dels
Drets
Humans,
aprovada per Nacions Unides l’any
1948.
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AGRAÏMENTS

AJUNTAMENT DE TERRASSA
AMINISTIA INTERNACIONAL
CANAL TERRASSA TELEVISIÓ
CONSELL DE L`ADVOCACIA CATALANA
DIARI DE TERRASSA
DIARI DIGITAL LA TORRE DEL PALAU
DIARI EL MON TERRASSA
DIARI MALARRASSA
DUET ROCKDOC
ESCOLA ABAT MARCET
ESCOLA ANDERSEN
ESCOLA HEURA
ESCOLA L`AVET
ESCOLA MARIÀ GALÍ GUIX
ESCOLA RAMON PONT
ESCOLA SAGRAT COR DE JESÚS
ESCOLA SALESIANES MARIA AUXILIADORA
ESCOLA SALVADOR VINYALS GALÍ
ESCOLA VALLÈS
ESCONA PONENT
FUENTES NAVARRO. ROC
IES JAUME CABRÉ
IES MONT PERDUT
OLIVERAS BOADELLA. ARCADI
RADIO TERRASSA
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SALA CRESPI CASAL DE SANT PERE
SINDICATURA DE GREUGES DE CATALUNYA
SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA
INTXAUSTI. XUBAN

