2CP02/11

Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 4 de maig de 2011

A Alella, comarca del Maresme, a la Sala d’Actes de la Masia Can Magarola, a les tretze hores
i cinquanta-cinc minuts del dia 4 de maig de 2011, es reuneixen en sessió ORDINÀRIA del
CONSELL PLENARI, sota la Presidència del Sr. Daniel Cortés Martín, els representants
designats pels Ens consorciats següents:
Sr. Alex Asensio Ferrer, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sra. Assumpta Boba Caballé, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sr. Daniel Cortés Martín, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sra. Emma Peiró Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Joan Pau Hernández Roura, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Joan Adell Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Han excusat la seva assistència:
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona
No han assistit:
Sr. Jordi Mir Boix, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sra. Mercè Fernández Lloret, representant de l’Ajuntament de Cabrils
Sr. Sebastià Pujol i Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Joan Francesc Garcia Caba, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Montserrat Cobo Castellano, representant de l’Ajuntament de Sta. Ma. de Martorelles
Sr. Cèsar Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes
Sr. David Mejia Ayra, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Ferran Jiménez Muñoz, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Eloy Beulàs Ors, representant suplent de la Generalitat de Catalunya

Hi ha quòrum de constitució en segona convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels
Estatuts vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.55 hores, en segona convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 2CP01/11, DE 23 DE MARÇ DE
2011.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral de 23 de març de 2011 juntament amb la tramesa de la
convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.

A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral de 23 de març de 2011.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
No estan presents a la sessió plenària cap dels nous representants que han estat nomenats
per alguna de les entitats consorciades.

3.- INFORMACIÓ DEL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE L’EIN.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
L’exposició s’inicia amb una breu síntesi del treball realitzat en el procés d’ampliació de l’EIN,
segons els següents aspectes cronològics:
• Aprovació del treball de l’àmbit d’ampliació EIN Consorci: CP 17 nov 2010
• Reunió amb la Directora General de Polítiques Ambientals -Consorci: 9 de març 2011
• Acord d’anunci d’aprovació provisional de l’ampliació de l’EIN Gencat: previ a 22 maig
• Treball final memòria i plànols
• Periode d’al.legacions: posterior a 22 maig 2011
• Aprovació definitiva de l’ampliació EIN Gencat: posterior a 22 maig 2011
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2010.
El Sr. President intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia. A continuació i
per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el
següent acord:
“Vist l’expedient del Compte General del Pressupost de l’exercici 2010
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 23 de març de 2011 i atès que el
compte esmentat ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler
d’anuncis del Consorci i en el Butlletí Oficial de la Província de 28/03/11, sense que s’hagin
presentat reclamacions durant el període d’exposició que va finir el 23/04/11
Vist l’article 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de les Hisendes Locals; vist l’article 9.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, el Consell Plenari acorda per majoria simple:
Primer.- APROVAR el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2010
Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat
Compte, juntament amb una còpia de l’expedient administratiu.”

5.- RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ
INICIAL DEL PLA D’ÚS PÚBLIC DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL I APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PUP.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
L’exposició s’inicia amb una breu síntesi del treball realitzat des d’inicis de gener 2011 amb
l’ajuntament de Premià de Dalt referent a les al.legacions al PUP presentades amb els resultats
següents:






Proposta text acordat amb ajuntament Premià de Dalt.
Modificació i aprovació definitiva del PUP
S’estima l’al.legació contemplació activitats esportives i lleure.
S'estima al.legació correcció apartat recollida contenidors.

A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“En sessió celebrada el 17 e novembre de 2010 el Consell Plenari va aprovar inicialment el Pla
d’Ús Públic del Parc de la Serralada Litoral i la seva exposició al públic per un període de 30
dies natural (BOPB de 7 de desembre de 2010)
L’11 de gener de 2011, amb número 011 al Registre d’Entrada del Consorci (presentat el
05.012011 al Servei de Coreus i Telègrafs) l’Associació de Propietaris de la Vall de Rials, Alella
i Teià formula set al·legacions.
Com a consideració general s’ha detectat que el text consultat per qui fa les al·legacions no ha
estat el text sotmès a exposició pública (aprovat inicialment pel Consell Plenari del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral en sessió ordinària celebrada el 17 de novembre de 2010 i al que
feia referència l’anunci del BOPB de 7 de desembre de 2010, sinó un altre que va ser sotmès a
consulta als membres de l’Assemblea d’entitats del Parc en el procés de consens del
document.
El 17 de febrer de 2011, fora del termini d’exposició pública que va finir el 7 de gener de 2011,
l’Ajuntament de Premià de Dalt presenta un escrit de consideracions al Pla d’Ús Públic amb
numero 096 al Registre d’Entrada del Consorci
Donant-se la circumstància de que en la fase d’exposició pública es varen presentar
al·legacions a l’esmentat Pla d’Ús Públic, les quals hauran de ser resoltes en la propera sessió
del Consell Plenari del Consorci que se celebri, procedeix la incorporació d’ofici de les citades
consideracions amb el tractament d’al·legacions extemporànies, per tal que puguin ser incloses
en allò que acordi el Consell Plenari.
L’11 de març de 2011 la tècnica del Consorci emet sengles informes considerant les
al·legacions formulades en base als objectius del Consorci fixats en els seus Estauts, al Pla
Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Espai d'Interès Natural de La
Conreria-Sant Mateu-Céllecs i a l’objecte del propi Pla d’Us Públic.
En la sessió del Consell Plenari celebrada el 23 de març de 2011 es va acordar acceptar les
al·legacions formulades per l’Ajuntament de Premià de Dalt en el sentit de recollir de forma més
explícita la contemplació del lleure esportiu de caire formació, lleure i entrenament.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions Primera, Segona, Quarta, Cinquena, Sisena i Setena
de les formulades per l’ Associació de Propietaris de la Vall de Rials, Alella i Teià, d’acord amb
els arguments esposats a l’informe tècnic d’11 de març de 2011.
SEGON.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació Tercera formulada per l’Associació de
Propietaris de la Vall de Rials, Alella i Teià incorporant la proposta de redacció de l’apartat 19.2
proposada a l’informe tècnic d’11 de març de 2011.

TERCER.- ESTIMAR les al·legacions Primera i Tercera formulades per l’Ajuntament de Premià
de Dalt d’acord amb el criteri manifestat en el Consell Plenari de 23 de març de 2011
incorporant un paràgraf al final de l’apartat 1.2 Criteris generals d’ordenació.
QUART.- ESTIMAR l’al·legació Segona formulada per l’Ajuntament de Premià de Dalt
incorporant la proposta de redacció de l’apartat 4.3.1 paràgraf quart proposada a l’informe
tècnic d’11 de març de 2011.
CINQUÉ.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla d’Ús Públic el Parc de la Serralada Litoral amb
la incorporació de l’esmenes recollides en els acords anteriors, d'acord amb el redactat que
s'adjunta com a annex 1, formant-ne part del present acord a tots els efectes legals.
SISÈ.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí de la Província de Barcelona i el text íntegre
del Pla d’Ús Públic incorporant-hi les esmentes que s’en deriven.
SETÈ.- NOTIFICAR els presents acords a l’Associació de Propietaris de la Vall de Rials, Alella i
Teià i a l’Ajuntament de Premià de Dalt.”
6.- PRESENTACIÓ DEL DISPOSITIU DE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 2011.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia:
L’exposició s’inicia amb una breu síntesi de les característiques de la campanya 2011,
consistents en els següents termes generals:
Dispositiu: 4 vigilants intervenció i 8 guaites.
• Horari: 10.00-20.00 h.
• Període: 1 juny - 13 setembre 2011. Servei permanent d’activació protocol risc alfa.
• Coordinador de Campanya: coordinació recursos humans, materials i tècnics.
• Control central: Serralada de Marina
• Infraestructures: substitució del punt de vigilància de Burriac per la torre de guaita de Cirers
7.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ D’UN MERCAT DE
PRODUCTES LOCALS AL PARC.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
L’exposició consisteix en una síntesi de les característiques del projecte de mercat, expressant
les diverses possibilitats de gestió existents:
Objectiu: realització mercat productes locals al Parc.
• Procediment: estudi i avaluació d’alternatives:
• Mercat de productes locals a La Roca d’en Toni (Vilassar de Dalt)
• Mercat de productes locals itinerant a nuclis urbans
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT D’ALELLA PER A LA
CESSIÓ DE LA MASIA DE CAN MAGAROLA COM A SEU DEL CONSORCI DEL PARC DE
LA SERRALADA LITORAL.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:

“Els diferents serveis del Consorci del Parc de la Serralada Litoral es troben ubicats en una seu
principal a l’edifici de la Cooperativa Agrícola de Cabrera de Mar en règim de lloguer, i en altres
dependències cedides en ús per ens membres del Consorci: magatzem i taller a l’edifici del
Molí, a Sta. Agnès de Malanyanes (cedit per l’ajuntament de La Roca del Vallès) i 3 places
d’aparcament al centre del poble de Cabrera de Mar (cedides per l’ajuntament de Cabrera de
Mar) més 2 en règim de lloguer que són, en el seu conjunt, insuficients per al parc mòbil actual.
Davant d’aquesta situació es va sol·licitar al ens membres del Consorci la cessió en ús gratuïta
d’instal·lacions amb capacitat per a acollir els serveis actuals i d’altres per a la millora del
serveis que el Consorci presta als usuaris.
El sessió celebrada el 17 /11/2010 el Consell Plenari va acordar escollir la masia de Can
Magarola al municipi d’Alella com a nova ubicació de les dependències administratives,
tècniques i de representació del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, supeditant l’execució
de l’acord anterior a un informe tècnic elaborat pels serveis competents de la Diputació de
Barcelona per tal de garantir les correctes condicions de les infraestructures i instal·lacions de
la ubicació escollida.
El maig de 2011 la Diputació de Barcelona va emetre informe tècnic segons el qual s’acomplien
els requisits apuntats en el punt anterior.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni amb l’Ajuntament d’Alella per a la cessió de la masia de Can
Magarola com a seu del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que s’adjunta com a Annex.
SEGON.- FACULTAR al Sr. President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la
signatura de l'esmentat conveni
TERCER.- NOTIFICAR a l’Ajuntament d’Alella els presents acords.”

9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB ABERTIS INFRAESTRUCTURES SA
PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES DEL PARC.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
L’exposició s’inicia amb una breu síntesi de les característiques del conveni amb Abertis
infrestructuras per a 2011 consistents en els següents termes generals:



Objectiu: finançament Pla de Conservació del Parc de la Serralada Litoral per Abertis
S.A
Aportació econòmica 2011: 5.000 €

A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Que eI Consorci del Parc de la Serralada Litoral, té com a objectiu disposar d’un Pla de
conservació en el seu abast territorial i competencial, per la qual cosa ha de realitzar un anàlisi i
planificació del treball previ a la seva redacció.
Per la seva part, Acesa és una empresa gestora de vies d'alta capacitat en règim de
concessió administrativa amb voluntat d’integrar-se en el territori en la relació entre els
municipis integrants del Consorci del parc amb Abertis infraestructuras S.A vehiculada pel pas
de les vies ràpides de comunicació AP-7 i C-32 pels municipis que integren el Consorci.

D'acord amb aquesta voluntat, Acesa està disposada a col·laborar com a patrocinador deI Pla
de conservació del Parc de la Serralada Litoral
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el document de proposta de conveni amb Acesa per a la col·laborar com a
patrocinador del Pla de conservació del Parc de la Serralada Litoral, que s’adjunta com a
Annex.
SEGON.- FACULTAR al Sr. President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la
signatura de l'esmentat conveni
TERCER.- NOTIFICAR a l’empesa Acesa els presents acords.”

10.- DONAR COMPTE DEL BALANÇ DEL MANDAT 2008-2011
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
L’exposició s’inicia amb una explicació extensa dels projectes rellevants realitzats al llagr del
mandant 2008-2011, realitzant-ne el balanç corresponent, consistents en els següents termes
generals:
Dades generals i àmbit geogràfic i administratiu
1. Treball comissió tècnica: proposta límit EIN
- Proposta Comisió tècnica projecte ampliació EIN:
• Proposta ampliació EIN Ajuntaments
• Pla metropolità de Barcelona
• Mapa hàbitats d’interès CORINE (Generalitat de Catalunya)
- Reunions Ajuntaments de presentació proposta tècnica octubre 2010
- Aprovació CP treball comissió mixta ampliació EIN ◊presentació a Generalitat de
Catalunya acord de validació
2. Superfície
- Superfície total gestió Consorci: 12.125,9 ha
- Espai d’Interès Natural Conreria-Sant Mateu-Céllecs: 4.711,23 ha
3. Evolució demogràfica
Òrgans de gestió i participació
1. Consell Plenari i Comissió Executiva
2007 (4: renovació legislatura)
2008 (4: ordinàries)
2009 (5: canvi gerència)
2010 (5: tancament exercici 2009)
2. Assemblea d’Entitats
2009 (2: constitució i acord normes funcionament)
2010: (3: ordenances ús públic i Pla director itineraris)
3. Associacions propietaris forestals i caçadors
Mitjans i recursos
1. Organigrama del Personal
2. Evolució del pressupost
3. Equipaments i infraestructures
Activitats prioritàries àmbit conservació
1. Plans directors
- Pla Conservació

- Pla restauració fonts i basses
- Pla restauració patrimoni arqueològic
- Pla Prevenció d’incendis
- Pla Ús Públic
- Pla Director itineraris
- Programa seguiment tritó
- Programa seguiment Isoetes duriei
2. Accions de restauració
3. Accions de millora forestal
4. Plans bàsics d’infrastructures
5. Programa Caixa: Restauració medi natural Parc Serralada Litoral-DTE
Activitats prioritàries àmbit desenvolupament
1.Convenis
2.Suport al teixit econòmic: Programa Parc a Taula
3. Política cultural. Programes consolidats: Programa Viu el Parc
Activitats prioritàries àmbit ús social i educació ambiental
1. Equipaments creats o renovats
2. Implantació xarxa d’itineraris
3. Activitats i programes d’educació ambiental: educació ambiental, Pla d’Informació,
exposicions i publicacions
Activitats prioritàries àmbit activitats generals
- Implantació SIGEP (Sistema d’Informació Geogràfica de gestió)
- Desenvolupament pla de formació personal propi i personal informació

11.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA.
Intervé la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, per fer una extensa exposició
d’aquest punt de l’ordre del dia, essent que informa dels següents extrems:
L’exposició s’inicia amb una breu síntesi de les característiques del programa 2011, consistents
en els següents termes generals:
1. Anàlisi projectes-pressupost programa 2011
Programa

Línies estratègiques 2011

-Redacció del pla de conservació. Fase III
-Projecte de restauració del paisatge
(torrent de Cuquet i àrea de lleure de St. Mateu)
1. Conservació i
tractament físic del -Promoció ruta de de patrimoni arquitectònic i arqueològic
territori
-Optimització del desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu

-Manteniment i millora dels mecanismes de comunicació amb Ajuntaments i
entitats del territori (AE, Associació propietaris forestals)
2. Foment del
desenvolupament i -Desenvolupament del programa Parc a Taula
participació
-Pla de manteniment de la xarxa viària
-Pla de senyalització

3. Ús social i
educació ambiental

-Millora d’ equipaments (adequació normativa,
millores ambientals i d’accessibilitat)
-Pla Director d’itineraris

-Desplegament actuacions Pla d’Ús Públic

4. Activitats
generals

-Impulsar procés d’ampliació de l’EIN
-Millora sistema d’avaluació de la gestió

2. Projecte Associació de propietaris forestals parc.
• Conveni ajuntaments◊ impuls associació propietaris forestals
3. Projecte equipament Can Girona.
• Conveni parc-Ajuntament de Barcelona.
• Punt d’informació i escola de natura
4. Projecte agrobotiga parc de la Serralada Litoral.
• Conveni parc- Ajuntament d’Alella: punt d’informació de Can Lleonart
• Gestió directa: punt d’informació de Can Boquet
5. Inaguració exposició d’avifauna del parc.
• Divendres 29 d’abril. Centre documentació parc-Museu arxiu de Vilassar de Dalt.
6. II Trobada d’Estudiosos 2011.
• Data: 17 i 18 novembre 2011.
• Seu jornada: Museu arxiu-Centre documentació Vilassar de Dalt
7. Informar del robatori oficines Consorci 13/03/11 i indemnitzacions percebudes.
8. Proposta de lloc acte veredicte IV Concurs fotogràfic (tardor 2011): municipi Vallès.

12.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
El Sr. President intervé, en primer lloc, per manifestar l’agraïment a l’anterior president Sr.
Andreu Bosch Rodoreda per la part que li correspon, així com a la resta de membres del
Consell plenari, per la tasca feta durant aquests quatre anys.
Seguidament intervé la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, per agrair al Sr.
President l’impuls donat al Parc i agrair-li la bona gestió portada a terme.
13.- DESPATX D’OFICI.
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, la Presidència dóna compte de les resolucions adoptades des de la darrera sessió
ordinària del Consell Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a
continuació:
Decrets del President

D006/11, de 20 d’abril

Celebració de la sessió del Consell Plenari de 4 de maig de 2011 a la
masia de Can Magarola al municipi d’Alella

Decrets del Conseller Delegat
No n’hi ha
14.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Assumpta Boba Caballé, representant de l’Ajuntament d’Argentona, intervé per exposar
que ha estat un plaer estar aquí i felicita al Consorci per la feina feta.
La Sra. Emma Peiró Sales, representant de l’Ajuntament de Teià, intervé per agrair la feina feta
i l’impuls donat al tema de l’ampliació de l’EIN.
El Sr. Alex Asensio Ferrer, representant de l’Ajuntament d’Alella, intervé per manifestar que ha
estat una feina agraïda i amb un gran contingut. El Sr. President li dona les gràcies per l’impuls
donat a l’Assemblea d’Entitats del Parc.

15.- QÜESTIONS SOBREVINGUDES
No n’hi ha

I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:35 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

Vist i Plau

El President
Daniel Cortés Martín

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

