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PDA Bullying, una singular iniciativa per acabar
amb l’assetjament escolar, es converteix en plataforma
col·laborativa

					

També s’expandeix el seu sistema de certificació de bones pràctiques
per abordar el bullying

Amb motiu del 2 de maig, Dia Internacional Contra l’Assetjament Escolar, PDA Bullying comunica la seva transformació en Plataforma col·laborativa. A través seu, entitats i institucions poden
adherir-se al codi de bones pràctiques PDA Bullying, accedir al servei de certificació d’aquestes
bones pràctiques i, entre altres accions, compartir recursos per donar resposta a l’assetjament
escolar.
PDA Bullying està integrada per tres institucions líders en la defensa del menor: l’Associació de
Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, la Fundación Aprender a Mirar i SEER
(Salut i Educació Emocional). Aquestes tres institucions van arribar a un acord mutu per constituirse com a entitats gestores de la Plataforma. Fruit d’aquests primers mesos de treball, s’ha donat
un impuls per a expandir aquest projecte, les sigles del qual responen a la seva filosofia d’acció
social: prevenir, detectar i actuar vers l’assetjament escolar.
D’una banda, la Plataforma presenta ara una nova web participativa, que a més compta amb
el suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, entre altres institucions públiques: www.pdabullying.com.
I per una altra, PDA Bullying aprofita aquesta efemèride del 2 de maig per a presentar el codi
de bones pràctiques PDA Bullying, que recull els indicadors imprescindibles per a l’abordatge
integral de l’assetjament entre iguals tant en l’àmbit educatiu, formal i no formal, com des d’una
perspectiva comunitària.
Les institucions poden adherir-se a aquest codi per donar suport a la Plataforma. Durant aquest
últim mes, previ al llançament de la plataforma, ja s’han sumat col·legis professionals com el
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), i entitats com l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE). I és que no només es busca el suport i la col·laboració
d’entitats educatives, sinó que també es promociona que s’impliqui el sector comunitari. De fet,
aquest últim requereix una gran preparació per estar disponible quan un centre educatiu requereixi la seva ajuda. Zona web d’entitats adherides: pdabullying.com/es/entidades- adheridas
En tercer lloc –atès que l’objectiu principal d’aquest singular projecte PDA Bullying és assessorar, de manera global i particular, a les escoles i institucions anàlogues perquè puguin detectar i

resoldre l’assetjament escolar, adaptant els protocols, normatives i circuits corresponents de forma
integralresoldre l’assetjament escolar, adaptant els protocols, normatives i circuits corresponents
de forma integral i efectiva– ofereix la seva certificació de bones pràctiques. Amb ella, fa extensible un acompanyament (tant a col·legis, empreses, projectes socioeducatius, xarxes municipals i
recursos) que es consolida en el sector. De fet, en el cas de Catalunya, cal recordar que els centres educatius han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte
educatiu, com a molt tard, el març de 2020.
El programa de prevenció, detecció i actuació de PDA Bullying està elaborat per experts i repara no només el dany ocasionat en la persona en rol de víctima, sinó que també ocasiona canvis
i millores en aquells que estan en el rol d’agressors, en el grup que ha estat testimoni d’aquest
conflicte i en les famílies de tots els implicats.
Existeixen moltes iniciatives per abordar el bullying des de diferents perspectives, la idiosincràsia
de PDA Bullying resideix en proposar, recollir i visibilitzar, a través del seu treball col·laboratiu, tot
el ventall d’estratègies que sumades donen resposta integral al problema. Sens dubte, la societat
precisa d’una mirada comuna, que coordini protocols no només en versions de simplificació, sinó
també de qualitat.
La Plataforma PDA Bullying vol donar suport i acompanyament a través de recursos en la web,
l’assessorament, i la certificació. Des de 2016, quan va néixer sota la gestió de SEER i amb la
col·laboració de Save The Children, treballa per a la visibilització de bones pràctiques en prevenció, detecció i actuació. Durant els dos últims cursos, ha certificat les bones pràctiques en
diversos centres educatius de Catalunya. Ara, en aquesta nova etapa i amb l’impuls a escala estatal, es convida a tots els agents institucionals implicats a donar suport i a validar les seves bones
pràctiques a través de la certificació.
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya és una entitat sense ànim
de lucre, integrada per més de 17.000 persones. El seu objectiu, obert a tots els ciutadans, és
col·laborar en la millora de l’oci audiovisual, fent-se ressò de la veu dels seus consumidors i defensant els seus drets, especialment dels menors, els més vulnerables davant les pantalles.
Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació de l’Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya: premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | consumidorsaudiovisuals.cat |
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El perill de la publicitat i la normalització de les apostes
com a part de l’experiència esportiva
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals presenta un informe
sobre els espais publicitaris d’apostes esportives a Espanya i demana a
l’administració pública un canvi urgent de la llei
A causa de l’exponencial augment de queixes i consultes rebudes per la publicitat d’apostes esportives durant les emissions de partits de futbol i programes relacionats, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya ha treballat conjuntament amb Fundación Aprender a Mirar per elaborar un informe i conèixer en profunditat quin és l’estat actual a Espanya.
Després de l’anàlisi de partits emesos en el primer semestre de 2019 i del seguiment de les principals capçaleres esportives del país (versió digital), s’han pogut recopilar dades que il·lustren la
situació actual respecte a la promoció de les apostes esportives:
- El mínim d’anuncis explícits per partit és de sis reclams.
- En alguns casos, s’ha arribat a emetre més de 20 (que suposa el 10% del temps de retransmissió del partit sencer).
- A més, cal tenir en compte i afegir com a inputs, els patrocinis en equipacions esportives,
tanques publicitàries o altres suports físics.
- La mitjana de diferents cases d’apostes que es publiciten per partit és d’entre 3 i 4.
- I també, en alguns casos, han estat fins a 9 diferents en un partit.
Aquests resultats han estat acompanyats d’una revisió a la legislació, que es revela insuficient,
ambigua i afavoridora de les cases d’apostes i que ha fet notòria la necessitat de demanar una
actualització que contempli el nou paradigma social i audiovisual.
- Per una banda, l’article 7 de la Llei General de la Comunicació Audiovisual sí regula l’emissió
de programes dedicats a jocs d’atzar i apostes, permetent la seva emissió només a la franja
horària d’una a cinc de la matinada
- I per una altra, la regulació del joc inclosa en la llei 13/2011 no ofereix un referent clar sobre
la publicitat dins d’altres programes en horari protegit: “Reglamentàriament s’establiran les
condicions que s’inclouran en els respectius títols habilitants de l’autorització de l’activitat

publicitària i els seus límits i, en particular, respecte a: [...] b) La inclusió d’anuncis o altres
modalitats publicitàries dels jocs en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris.”
- Posteriorment, al Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 es va contemplar “Revisió
de la normativa de joc i apostes (online) en relació a l’accessibilitat i promoció (publicitat),
especialment la dirigida a protegir a les i els menors” i “l’elaboració d’un informe i proposta
d’inclusió de la ludopatia”
- Aquests propòsits, encara no materialitzats, deixen els espais publicitaris de les retransmissions d’esdeveniments esportius a mercè de la Corregulació establerta al Código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego, al seu punt 8.4: “en
els supòsits d’apostes esportives o hípiques, mútues o de contrapartida en directe, també
es podrà emetre la comunicació comercial i autopromoció durant les retransmissions dels
esdeveniments esportius, des del seu inici fins al final, inclosos els descansos i interrupcions
reglamentaris.”
En tercer lloc, ressalten els continguts dels reclams publicitaris, que acaben de normalitzar les
apostes com un fet positiu i pertanyent a l’essència de l’experiència esportiva.
- Al·lusió a sentiments positius que provoca: “Te gusta ganar y lo sabes”, “Vive emoción, elige
Bwin”.
- Afirmacions com “Bet365 te ofrece este programa” legitima el producte en fer-lo el proporcionador del partit de futbol.
- Frases com “Pasa a formar parte del juego estés donde estés”, confonen joc esportiu i joc
d’apostes, com si no es pogués concebre l’esport sense el joc d’atzar o almenys no de manera plena.
- Promocions que presenten l’aposta com un concepte virtuós o, com a mínim, lògic: “Apostar
es humano”, “Juega en la liga de los grandes”.
- Finalment, la presència d’estrelles i personatges famosos, com Carlos Sobera o José Coronado i esportistes (futbolistes) d’elit, donen imatge de glòria i triomf a les apostes.
Tal com es recull a l’informe, tant la recerca com els mateixos professionals de la salut sostenen
que cal fer un canvi social, legislatiu, educatiu i preventiu, com en el seu moment es va fer amb
l’alcohol i el tabac.
Des de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya demanem una urgent
revisió i actualització de la llei 13/2011 i del Código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Aquesta activitat publicitària és potencialment perillosa i, com a
tal, també hauria de ser considerada com a “contingut perjudicial per al desenvolupament mental
dels menors”, podent aplicar així l’article 7 de la Llei General de la Comunicació Audiovisual que
estipula que “aquells altres continguts que puguin resultar perjudicials per al desenvolupament
físic, mental o moral dels menors només podran emetre’s en obert entre les 22 i les 6 hores, havent
d’anar sempre precedits per un avís acústic i visual, segons els criteris que fixi l’autoritat audiovisual competent.”
Si una generació de joves creix observant el joc com una pràctica normalitzada, els danys generats poden perdurar durant un llarg període de temps. La ludopatia com a problema social ha de
ser tractada en les seves arrels a través de programes de prevenció i la prohibició de la seva pu-

blicitat. Reparar els danys de l’addicció a posteriori és una tasca gairebé impossible, ja que molts
dels efectes negatius són irreversibles. S’han de prendre les mesures necessàries per a evitar que
la ludopatia es converteixi en l’addicció dominant de la societat espanyola i en un impediment de
l’òptim desenvolupament cognitiu i emocional del menor.
A Espanya, com apareix en el resum de l’informe anual de la Direcció General d’Ordenació del
Joc, la inversió realitzada per les cases d’apostes online en publicitat i màrqueting al llarg de 2018
va ser de 328 milions d’euros, un 48% més que l’any anterior. La publicitat transforma les realitats
de la ludopatia en una forma d’entreteniment i normalitza una pràctica amb conseqüències potencialment perilloses.
“A través dels anuncis analitzats, hem verificat com les apostes esportives es reflecteixen en
la publicitat com un hobby que es pot compartir amb els amics i que consolida una vertadera i immersiva experiència esportiva.
D’aquesta manera, no només s’oculta tot risc de ludopatia i es maquilla la condició real del
joc, sinó que l’exhibeix com una activitat atractiva, comprensible i virtuosa.”
Luis Boza, metge psiquiatre i director general de l’Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya
En aquest sentit, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya i Fundación
Aprender a Mirar ofereixen tallers de prevenció de ludopaties i de foment de l’esperit crític vers
l’agressiu màrqueting d’experiència esportiva associada a les apostes. Una formació que ha vist
notòriament incrementada la seva demanda durant el curs escolar 2018- 2019, a causa d’una major consciència social i la creixent preocupació i visibilització per part d’entitats, òrgans i experts
en la matèria.
Per tot això l’Associació demana:
1) a l’administració pública, que legisli protegint el menor i que s’estableixi una formació
obligatòria als centres educatius,
2) i als líders comunicatius i esportius, que es neguin a promocionar, com si fos una pràctica
lúdica i innòcua, una activitat que genera addiccions, trunca estudis, amistats i famílies, especialment en l’econòmic i destruint les relacions de confiança, com és el cas de qualsevol
addicció i, en aquest cas, l’addicció al joc.
La versió completa de l’informe es pot trobar a: consumidorsaudiovisuals.cat
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya és una entitat sense ànim
de lucre, integrada per més de 17.000 persones. El seu objectiu, obert a tots els ciutadans, és
col·laborar en la millora de l’oci audiovisual, fent-se ressò de la veu dels seus consumidors i defensant els seus drets, especialment dels menors, els més vulnerables davant les pantalles. Amb
aquesta finalitat, ofereix el Programa d’Educació Audiovisual, amb el qual es treballa per la prevenció de ludopaties, tecnoaddiccions i pel foment de l’esperit crític davant els continguts audiovisuals.
Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació de l’Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya: premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | consumidorsaudiovisuals.cat |

2. Aparicions en els mitjans de comunicació
MITJÀ

TITULAR

DATA D’APARICIÓ

El Periódico

¿Pantallas a partir de 0 años?

31 de gener de 2019

La Vanguardia

Niñas hipersexualizadas

23 de febrer de 2019

Cómete el Mundo

Hipersexualización: el marketing
del amor

25 de febrer de 2019

RTVE

Entrevista al programa de ràdio
De boca a orella

1 de març de 2019

La Vanguardia

¿Se puede controlar el problema
de menores hipersexualizados?

12 de març de 2019

RTVE

Entrevista al programa de ràdio
Cómete el mundo

17 de març de 2019

La Vanguardia

Infancias robadas

31 de març de 2019

Web Escola Barrufet

Xerrada “Fills i filles hiperconnectades” (publicació blog)

2 d’abril de 2019

Web col·legi Sagrada Família de Sabadell

Jornada de reflexió de 2n d’ESO
a Rubí (publicació blog)

24 d’abril de 2019

Aleteia

Alcohol y pornografía en
adolescentes: ¿tan grave es el
problema?

9 de maig de 2019

La Vanguardia

Menores que hacen porno

10 de maig de 2019

La Vanguardia

La diputada socialista más joven
lanza el debate para acotar por
ley el porno

5 de juny de 2019

ABC

Instagram tiene mucho material
pornográfico. Es la hipersexualización de las redes

14 de juny de 2019

La Vanguardia

Contenido sexual online

16 de juny de 2019

Público

Piden prohibir los anuncios de
apuestas en las retransmisiones
deportivas

9 de juliol de 2019

Siglo XXI

La publicidad de casas de apues- 9 de juliol de 2019
tas llega a ocupar el 10% de la
retransmisión de los partidos de
fútbol

El Diario del Juego

La mayoría de equipos de prime- 9 de juliol de 2019
ra división tienen publicidad de
casas de apuestas

Servimedia

La publicidad de casas de apues- 9 de juliol de 2019
tas llega a ocupar el 10% de la
retransmisión de los partidos de
fútbol

Iusport

Piden prohibir los anuncios de
apuestas en las retransmisiones
deportivas

9 de juliol de 2019

La Vanguardia

Piden prohibir los anuncios de
apuestas en las retransmisiones
deportivas

9 de juliol de 2019

AZAR plus

La Fundación Aprender a Mirar y
la Asociación de Medios Audiovisuales de Cataluña consideran
“infracciones graves” los anuncios de apuestas en retransmisiones deportivas”

10 de juliol de 2019

Gaming Intelligence

Piden prohibir anuncios de
apuestas en las retransmisiones
deportivas

10 de juliol de 2019

Yogonet

Buscan prohibir el anuncio de
apuestas deportivas durante los
partidos en España

10 de juliol de 2019

El Periódico Mediterráneo

Piden prohibir anuncios de
apuestas en los partidos

10 de juliol de 2019

Infoplay

Un estudio arroja que sólo el
10% de la publicidad en encuentros deportivos es de Juego
Online

10 de juliol de 2019

Sector del Juego

Se presenta un informe sobre los 10 de juliol de 2019
espacios publicitarios de apuestas deportivas en España

Todo el Juego

Piden sancionar como infracción
grave una actividad regulada y
legal

10 de juliol de 2019

Web IESE Business School

¿Vivimos hipersexualizados?
(publicació blog)

10 d’octubre de 2019

El Castell

Com es relaciona la canalla amb
les pantalles?

7 de novembre de 2019

Ràdio Castelldefels

Entrevista Programa d’Educació
Audiovisual

12 de novembre de 2019

Clipping de premsa

Font: El Periódico
Data: 31 de gener de 2019
Títol: ¿Pantallas a partir de 0 años?
Link: https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/pantallas-partir-anos-188568

Font: La Vanguardia
Data: 23 de febrer de 2019
Títol: Niñas hipersexualizadas
Link: https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20190223/46632750990/ninas-hipersexualizadas-padres-hijas.html

Font: Cómete el Mundo
Data: 25 de febrer de 2019
Títol: Hipersexualización: el marketing del amor
Link: http://cometeelmundotca.es/index.php/blog/item/188-hipersexualizacion-el-marketing-delamor

Font: La Vanguardia
Data: 12 de març de 2019
Títol: ¿Se puede controlar el problema de menores hipersexualizados?
Link: https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20190312/46977132014/problema-ninashipersexualizadas-redes-sociales-internet.html

Font: La Vanguardia
Data: 31 de març de 2019
Títol: Infancias robadas
Link: https://www.lavanguardia.com/vida/20190331/461358295063/ninas-redes-sociales.html

Font: Web Escola Barrufet
Data: 2 d’abril de 2019
Títol: Xerrada “Fills i filles hiperconnectades”
Link: http://www.escolabarrufet.cat/xerrada-fills-i-filles-hiperconnectades/

Font: Web col·legi Sagrada Família de Sabadell
Data: 24 d’abril de 2019
Títol: Jornada de reflexió de 2n d’ESO a Rubí
Link: https://secundariasafasabadell.blogspot.com/2019/04/abans-de-les-vacances-de-setmanasanta.html

Font: Aleteia
Data: 9 de maig de 2019
Títol: Alcohol y pornografía en adolescentes: ¿tan grave es el problema?
Link: https://es.aleteia.org/2019/05/09/alcohol-y-pornografia-en-adolescentes-tan-grave-es-elproblema/amp/

Font: La Vanguardia
Data: 10 de maig de 2019
Títol: Menores que hacen porno
Link: https://www.lavanguardia.com/vida/20190510/462143943595/pornografia-infantil-banalizacion-impacto-internet.html

Font: La Vanguardia
Data: 5 de juny de 2019
Títol: La diputada socialista más joven lanza el debate para acotar por ley el porno
Link: https://www.lavanguardia.com/vida/20190605/462687128751/andrea-fernandez-diputadapsoe-debate-acotar-porno.html

Font: ABC
Data: 14 de juny de 2019
Títol: Instagram tiene mucho material pornográfico. Es la hipersexualización de las redes
Link: https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-instagram-tiene-mucho-material-pornograficohipersexualizacion-redes-201906140204_noticia.html

Font: La Vanguardia
Data: 16 de juny de 2019
Títol: Contenido sexual online
Link: https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20190616/462895765348/contenidosexual-online.html

Font: Público
Data: 9 de juliol de 2019
Títol: Piden prohibir los anuncios de apuestas en las retransmisiones deportivas
Link: https://www.publico.es/deportes/piden-prohibir-anuncios-apuestas-retransmisiones.html

Font: Siglo XXI
Data: 9 de juliol de 2019
Títol: La publicidad de las casas de apuestas llega a ocupar el 10% de la retransmisión de los
partidos de fútbol
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/328015/publicidad-casas-apuestas-llega-ocupar-10-retransmision-partidos-futbol

Font: El Diario del Juego
Data: 9 de juliol de 2019
Títol: La mayoría de equipos de primera división tienen publicidad de casas de apuestas
Link: http://eldiario.deljuego.com.ar/submenunoticiadelmundo/21677-piden-revisionar-normassobre-publicidad-en-retransmisiones-deportivas.html

Font: Servimedia
Data: 9 de juliol de 2019
Títol: La publicidad de casas de apuestas llega a ocupar el 10% de la retransmisión de los partidos de fútbol
Link: https://www.servimedia.es/noticias/1152644

Font: Iusport
Data: 9 de juliol de 2019
Títol: Piden prohibir los anuncios de apuestas en las retransmisiones deportivas
Link: https://iusport.com/art/89323/piden-prohibir-los-anuncios-de-apuestas-en-las-retransmisiones-deportivas

Font: La Vanguardia
Data: 9 de juliol de 2019
Títol: Piden prohibir los anuncios de apuestas en las retransmisiones deportivas
Link: https://www.lavanguardia.com/vida/20190709/463393838316/piden-prohibir-los-anunciosde-apuestas-en-la-retransmisiones-deportivas.html

Font: AZAR plus
Data: 10 de juliol de 2019
Títol: La Fundación Aprender a Mirar y la Asociación de Medios Audiovisuales de Cataluña consideran “infracciones graves” los anuncios de apuestas en retransmisiones deportivas
Link: https://www.azarplus.com/la-fundacion-aprender-a-mirar-y-la-asociacion-de-medios-audiovisuales-de-cataluna-piden-que-considere-infracciones-graves-los-anuncios-de-apuestas-enretransmisiones-deportivas/

Font: Gaming Intelligence
Data: 10 de juliol de 2019
Títol: Piden prohibir el anuncio de apuestas en las retransmisiones deportivas
Link: https://www.giespanol.com/legal/4647-piden-prohibir-anuncios-de-apuestas-en-las-retransmisiones-deportivas.html

Font: Yogonet
Data: 10 de juliol de 2019
Títol: Buscan prohibir el anuncio de apuesas deportivas durante los partidos en España
Link: https://www.yogonet.com/latinoamerica/noticias/10/07/2019/79705-buscan-prohibir-el-anuncio-de-apuestas-deportivas-durante-los-partidos-en-espana

Font: El Periódico Mediterráneo
Data: 10 de juliol de 2019
Títol: Piden prohibir anuncios de apuestas en los partidos
Link: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/piden-prohibir-anuncios-apuestas-partidos_1232589.html

Font: Infoplay
Data: 10 de juliol de 2019
Títol: Un estudio arroja que sólo el 10% de la publicidad en encuentros deportivos es de Juego
Online
Link: http://www.infoplay.info/2019-07-10/un-estudio-arroja-que-solo-el-10-de-la-publicidad-enencuentros-deportivos-es-de-juego-online/9304/noticia/

Font: Sector del Juego
Data: 10 de juliol de 2019
Títol: Se presenta un informe sobre los espacios publicitarios de apuestas deportivas en España
Link: https://www.sectordeljuego.com/noticia.php?id=101743

Font: Todo el Juego
Data: 10 de juliol de 2019
Títol: Piden sancionar como infracción grave una actividad regulada y legal
Link: http://todoeljuego.com/piden-sancionar-como-infraccion-grave-una-actividad-regulada-ylegal/

Font: Web IESE Business School
Data: 10 d’octubre de 2019
Títol: ¿Vivimos hipersexualizados?
Link: https://blog.iese.edu/nuriachinchilla/2019/10/vivimos-hipersexualizados/

Font: El Castell
Data: 7 de novembre de 2019
Títol: Com es relaciona la canalla amb les pantalles?
Link: http://www.elcastell.org/ca/index/14151/Com-es-relaciona-la-canalla-amb-les-pantalles?.
html
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Font: RTVE
Data: 1 de març de 2019
Programa: De boca a orella
Link: https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SBOCORE/mp3/8/5/1551457618558.mp3

Font: RTVE
Data: 17 de març de 2019
Programa: Cómete el mundo
Link: http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_RCOMETE/mp3/2/0/1552660588902.mp3

Font: Ràdio Castelldefels
Data: 12 de novembre de 2019
Programa: Podcast
Link: https://od.lk/f/Nl8xNzYwMjk5NzJf?fbclid=IwAR2TsDj29vC42V5JLHpAsIuVM_qGdLMsgkXRhzDyC_qAId2ufZr6qkAaefU

