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Ja som a l’estiu i, com no, és un plaer saludar-vos amb motiu de la nostra Festa 
Major.

Godall un poble petit però lluitador, on em sento il·lusionada per tots els nostres 
projectes de futur, on tots hi tenim cabuda. Molts d’ells ja tenen forma i d’altres  
ja estan acabats. Nous carrers, millora en la qualitat de l’aigua potable, subven-
ció per a la llar d’infants atorgada per la Diputació, arribada del caixer automà-
tic, aviat començarem en l’implantació gradual de la nova il·luminació pública, 
l’arranjament de camins rurals... aquest any tenim un pressupost elevat ja que 
un terç d’ell són subvencions aconseguides per invertir en el nostre poble. Som 
un poble menut però nosaltres no deixarem de  treballar per que siguem un punt 
de referència al territori en tots els aspectes. Podem estar orgullosos del nostre 
poble i la nostra serra.

Els sentiments, les tradicions i la nostra cultura és la nostra millor carta de pre-
sentació allí on siguem. Són tantes les coses que en  fan sentir orgullosa de repre-
sentar el poble de Godall que no acabaria mai.

Ja és aquí, ara sí! La nostra Festa Major. Moments de retrobaments i de rialles, on 
s’ha organitzat un programa de festes per tothom, per totes les edats i, com no, 
intentant gaudir de tots els actes al màxim. La vostra participació serà el millor 
premi per a tots els que han estat treballant aquets mesos en la preparació de les 
festes que, com altres ocasions, les nostres associacions tenen molt a veure. Mol-
tes gràcies a totes elles i a tota la gent que desinteressadament les fan possible!

I els protagonistes de la nostra Festa Major són les pubilles, les pubilletes i els 
acompanyants. Disfruteu de les nostres festes al màxim, ja que és el vostre any. 
Vosaltres sereu les úniques i els únics que fareu que sigui inoblidable!

Només desitjar-vos Bones Festes a tothom !

Visca Godall! Visca Sant Salvador i la nostra Festa Major 2018!!

Teresa Esmel Casanova
L’Alcaldessa
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Estimats godallencs i godallenques,

Molt agraïda i sorpresa al mateix temps em vaig sentir quan vaig rebre la in-
vitació per fer el pregó de les Festes Majors d’enguany. Realment, no sé si sóc 
mereixedora d’aquest honor, però intentaré posar la millor voluntat per estar a 
l’altura del que suposa ser la vostra pregonera.

Sempre he dut al meu cor les meves arrels, no he oblidat mai qui sóc i d’on 
vinc. Nascuda al mateix poble, a Godall, en aquest raconet del món que és tan 
especial, tan diferent. He passat la infància i part de la joventut aquí. Porto les 
cicatrius al meu cos d’aquelles tardes de jocs i diversió per aquests carrers, per 
aquests camps, caient i tornant-me a aixecar, aprenent a fer-me gran. Els meus 
anys aquí van ser d’absoluta felicitat però la vida em va portar a marxar del po-
ble per fer la meva petita família. Em vaig casar i vaig tenir dues filles, la Jèssica i 
la Nerea. Ja fa trenta-tres anys que vaig marxar. La meva vida ha sigut molt nor-
mal, venint de tant en tant per veure els pares, la família... També he mantingut 
el contacte amb els amics de la infantesa.

Aquests últims anys però, la meva vida ha canviat, i molt, m’han passat coses 
dolentes però també això me n’ha portat altres de molt bones… Però de tot això 
ja en parlarem quan ens retrobem el dia del pregó.

Aquest any seré aquí, al meu Godall, perquè un any més arriben les festes de 
Sant Salvador,  les festes del meu estimadíssim poble i les gaudirem tots junts, la 
gent de Godall, els que hi retornen perquè han hagut de marxar i els que el poble 
atreu encara que no hi van néixer.

BONES FESTES!

Una abraçada,

Elizabet Lleixà Cervera
Pregonera Festes 2018
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Benvolguts Godallencs i Godallenques,

Ja tenim un cop més aquí la nostra festa major en honor a Sant Salvador. Nova-
ment hem preparat un programa de festes complert i on petits i grans hi tenen 
cabuda. Un programa confeccionat en gran part gràcies al teixit associatiu que 
tenim al nostre poble. Activitats esportives, culturals i tradicionals ompliran de 
festa i vida els nostres carrers i places durant aquesta setmana.

Vull agrair també, d’una forma especial, a la brigada municipal i personal de 
l’ajuntament la seva dedicació i suport durant tots aquests dies, ja que gràcies 
a ells, la majoria dels actes que celebrem poden sortir endavant, serveixi també 
aquestes paraules de reconeixement cap a totes aquelles persones, veïnes del 
poble, que de forma totalment desinteressada col·laboren amb totes i cadascuna 
de les menjades populars que organitzem. A tot ells, moltes gràcies per la vostra 
ajuda.

Les nostres pubilles, pubilletes i acompanyants són una part molt important de 
la festa major, ells ens aporten la innocència, joventut i a les que encoratjo a que 
visquin les festes amb il·lusió i moltes ganes però sobretot estic convençut que 
aquestes sempre les recordareu d’una forma especial. 

Finalment, agrair a tots els godallencs i godallenques el suport rebut durant 
aquests quatre anys que he estat al capdavant de l’àrea de festes d’aquest ajun-
tament, ha estat una experiència molt bonica, de vegades complicada, però que 
m’ha servit per a viure una faceta de la vida municipal que desconeixia i que 
m’ha ajudat moltíssim a entendre el complicat que és estar al capdavant d’un 
ajuntament, per petit o gran que aquest sigui. 

Res més, disfruteu de les festes majors, participeu dels actes que entre tots hem 
organitzat però sobretot tinguem respecte i civisme cap als veïns i el nostre poble.

Bona festa major 2018

Santi Albiol
Regidor de Festes
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Benvolguts:

La celebració de la Festa Major de Godall em dóna l’oportunitat de saludar-vos, 
esperant poder compartir amb vosaltres la diada de Sant Salvador. Serà aquesta 
la meva tercera visita al vostre poble: la primera va ser per administrar el sagra-
ment de la Confirmació a un grup de joves; la segona va tenir lloc en el marc de 
la Visita Pastoral que vaig realitzar a totes les comunitats de l’Arxiprestat, i ara he 
acceptat la invitació del Consell Parroquial per presidir la Missa i la processó en 
el dia gran de les festes majors.

La Transfiguració del Salvador, titular de la parròquia, és un dels misteris de la 
vida de Jesús, qui, quan encara anunciava el Regne, mentre caminava cap a Je-
rusalem va pujar a la muntanya a pregar, i va fer partícips a tres dels seus apòs-
tols, per uns moments, de la seua glòria divina, que és la meta a la que també 
nosaltres estem cridats. Així els anima a continuar la missió quan es presentaran 
dificultats. 

Les festes majors en un poble són un punt d’inflexió en la vida dels seus habi-
tants: una ocasió per aturar uns dies els quefers habituals, descansar, conviure 
i agafar forces per continuar endavant. Moltes són les activitats que ompliran 
aquests dies: esportives, lúdiques, taurines, gastronòmiques... També la parrò-
quia s’hi afegeix amb una aportació que, per la seva naturalesa, ha de ser més 
tradicional, perquè entronca amb el sentiment dels vostres avantpassats i vol 
projectar-se com a lligam d’unió amb les generacions que vindran. 

El papa Francesc ens recorda que la religiositat popular, de la que la festa patro-
nal n’és una manifestació, és una bona ocasió per anunciar la Bona Nova. Si més 
no, és un temps propici per recordar una sèrie de valors que han d’estar presents 
en el dia a dia de les nostres vides: el civisme en les relacions veïnals, l’esforç per 
treballar en favor del poble i del bé comú, la bona acollida dels que vénen de 
fora, i, enmig de tot, la vivència de l’amor que, com ens ensenya sant Pau, “tot 
ho lliga i perfecciona”.

Godallencs i godallenques: us desitjo uns bons dies de Festa Major. Que el San-
tíssim Salvador ens beneeixi i ens guardi a tots.

Enrique Benavent i Vidal
Bisbe de Tortosa
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Pubilles Festa Major 
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Ja tornem a estar en festes!!
Sóc Laura Accensi Subirats. Filla 
de Pili, de la Pilarin del Juanero, i 
Ramon, el taxista. Aquest any he 
cursat 1r de batxillerat econòmic.
Per mi, aquestes festes seran 
diferents, dit amb unes altres 
paraules, inoblidables. Em fa 
molta il·lusió ser pubilla i poder-
les compartir amb tots vosaltres. I, 
desitjo que les pugéssiu gaudir al 
màxim com intentaré fer-ho jo.
Finalment, donar les gràcies al 
meu acompanyant, Roger Millan 
Subirats, per estar al meu costat 
en uns dies tan especials.

De petita vaig ser pubilleta infantil, 
ara, 8 anys després em plena d’il-
lusió poder tornar a representar 
les festes majors del meu poble.
Em dic Carla Membrado Man-
grané, tinc 17 anys i este any he 
cursat 1r de Batxillerat Econòmic i 
en un futur m’agradaria ser treba-
lladora social.
Finalment, remarcar que em sento 
orgullosa de tenir com a  acompa-
nyant a Llull  i poder gaudir les 
festes amb ell i tots vosaltres. Es-
pero que exprimiu aquests dies de 
festes tan esperats. 

MOLT BONES FESTES
A TOTHOM!

Laura  Accensi  Subirats

Carla  Membrado  Mangrané



Pubilleta Festa Major 
2018

Laia Subirats Benedicto
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CONSTRUCCIONES 3 G, S.A.
Polígon Tosses, carrer Berlín, parc. 6 - 43870 AMPOSTA

Tel. 977 70 49 76 - Fax 977 70 56 54
contregisa@contregisa.com       www.contregisa.com

CONSTRUCTORA OBRES PÚBLIQUES

ER-1845/2004
ISO 9001 : 2000

CONTREGISA
3

ACTES FORA DE PROGRAMA

DIUMENGE, DIA 22 JULIOL

A les 08:00 h Muntatge de la plaça de bous al recinte de la bassa del 
coll. Durant el matí hi haurà degustació de cervesa.

DIUMENGE, DIA 29 DE JULIOL

A les 18:30 h Campionat de mini-motos al circuit dels espinalets.
  Organitza: Associació amants Mini-Motos de Godall.

DIJOUS, DIA 2 D’AGOST

A les 16:00 h Tirada de bitlles infantil a la plaça major. 
  Organitza: Club de Bitlles de Godall.

A les 19:00 h Toc de Festa Major, anunciant l’arribada de la festa pels 
carrers del poble, i repartiment de panoli. 

  Organitza: Associació Grup de Jota de Godall.

A les 21:00 h III correbars amb l’acompanyament de la xaranga goda-
llenca. Sortida de la plaça de la cooperativa. 

  Organitza: Associació de Joves de Godall.

A les 22:30 h Vaquetes i bou embolat de la ramaderia de Germans Princep del 
Lligallo del Ganguil a la plaça de bous.

  En acabar al mateix recinte de la plaça de bous hi haurà 
més festa.

  Hi haurà servei de barra al bar de la plaça de bous.
  Organitza: Penya la Serra de Godall.
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Especialitats en:

  ARROSSOS
  CARNS AL FORN
  i A LA BRASA
  MARISCADES

C/ Sant Josep, 13
Tel. 977 718 571

Mòbil 648 652 925
43515 LA GALERA

RESTAURANT

CAN JOAN

PROGRAMA DELS ACTES QUE SE CELEBRARAN A LA VILA DE 
GODALL DURANT ELS DIES 3 A L’11 D’AGOST DE 2018,

AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR EN HONOR A
SANT SALVADOR I SANT ROC

DIVENDRES, DIA 3 D’AGOST

A les 10:00 h XII Campionat de bitlles de Godall al camp municipal de 
bitlles. Organitza: Club de Bitlles de Godall.

A les 12:30 h Repic de campanes i tirada de coets anunciant la Festa 
Major.

A les 18:30 h Cercavila pels carrers del poble per l’Agrupació Musical de 
Godall, recollint a les pubilles de la Festa Major 2018.

A les 19:30 h Pregó de la festa major 2018, a càrrec de la
 Sra. Elisabet Lleixà Cervera.

A les 23:30 h Ball a la plaça major a càrrec del trio TRIBAND.

A les 01:00 h Festa “Jove” a la pista d’estiu. Amb els dj’s Joan Roca, Pol 
Nolla, Pau Lobato I Rikk Styban’s. 

  Organitza: Associació de Joves de Godall

DISSABTE, DIA  4 D’AGOST 

A les 08:00 h Sortida del bou capllaçat pels carrers del poble de la rama-
deria de Fernando Mansilla d’Ulldecona (Tarragona).

A les 11:45 h Tirada infantil amb carabina d’aire comprimit i tirada amb 
arc al Camp de Futbol.

  Organitza: Societat de caçadors “Sant Salvador”.

A les 18:30 h A l’Estadi Municipal, partit de futbol entre el F.C.Godall i 
el C.F. Ulldecona.

 Organitza: F. C. Godall

A les 20:30 h Concert a càrrec de l’orquestra ATALAIA a la pista d’estiu.

A les 24:00 h A la pista d’estiu, ball d’honor de les pubilles i acompa-
nyants i sessió de ball a càrrec de l’orquestra ATALAIA. (En-
trada gratuïta).

 A continuació més festa. 
 Organitza: Associació de Joves de Godall.
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DIUMENGE, DIA 5 D’AGOST

A les 11:00 h Missa de Sant Cristòfol i benedicció de tot tipus de vehi-
cles.

A les 12:30 h XIX Trobada de godallencs absents al saló de plens de 
l’Ajuntament de Godall.

 Durant l’acte ens acompanyarà Josephine Matamoros en 
qui descobrirem una placa en homenatge a la seva persona 
a la casa on va nèixer.

A les 14:00 h Dinar de la gent gran i del godallenc absent a la pista co-
berta d’estiu. (Prèvia adquisició de tiquet 9€).

A les 17:30 h Homenatge a la vellessa. Actuació de Silvia Ampolla i la 
Rondalla de Paüls.

A les 19:00 h Desfilada de Carrosses, acompanyats de la Xaranga Sara-
bastall i del Grup de Majorettes de La Cava.

A les 23:45 h Inscripcions a la plaça de l’ajuntament i a continuació VIII 
cursa enigmàtica. 

 Organitza: Associació de Joves de Godall.

DILLUNS, DIA  6 D’AGOST
DIADA DEL PATRÓ SANT SALVADOR

A les 11:30 h Cercavila pels carrers del poble a càrrec de l’Agrupació 
Musical de Godall.

A les 12:00 h Santa missa concelebrada i oficiada pel Bisbe Enrique 
Benavent i Vidal. A continuació processó en honor del nos-
tre patró i seguidament ofrena dels productes típics del 
poble per part de les entitats. Tot seguit a l’entrada de 
l’església, actuació de l’Agrupació Musical de Godall.

A les 18:30 h A l’estadi municipal, partit de futbol entre solters contra 
casats.

 Organitza: F. C. Godall

A les 23:00 h Escolta i balla amb la teva banda. Tribut a la cultura musi-
cal amb música per a banda a la plaça major del poble. A 
la mitja part hi haurà repartiment de cremat.   
Organitza: Agrupació Musical de Godall.
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DIMARTS, DIA  7 D’AGOST
DIADA DE SANT ROC

A les 11:00 h Cercavila pels carrers del poble de l’Agrupació Musical de Godall.

A les 11:30 h Missa de campanya al pou de Sant Roc.

A les 13:00 h Ballada de la jota godallenca a la plaça major amb l’acompanya-
ment de la banda de música.

A les 15:30 h Concurs de guinyot al bar el Pub.

A les 16:30 h Tirada de bitlles femenina a la Plaça Major.

A les 18:30 h Tarda de vaques de la ramaderia de José Vicente Machancoses 
de Picassent (València). A continuació bou embolat.

A les 23:15h Correfocs, a càrrec del grup Foc a la Metxa. 
  Recorregut: c/ Abadia, Gual Villalbí i travessers.

DIMECRES, DIA  8 D’AGOST
A les 11:30 h Festa aqüàtica a la piscina municipal per als menors de 14 

anys.

A les 18:00 h Actuació d’un mag a l’àrea de medi ambient.
 Organitza: Ampa de Godall.

A les 20:00 h Sopar de germanor del bou estofat a l’àrea de medi ambient. 
(Prèvia adquisició de tiquet 2,5€). Després del sopar hi haurà 
focs artificials i una estona de música a la mateixa àrea de medi 
ambient. Organitza: Associació de Joves de Godall.

DIJOUS, DIA 9 D’AGOST
A les 09:00 h Tirada al plat.
  Organitza: Societat de caçadors “Sant Salvador”.

A les 11:00 h Tobogant refrescant de 50 metres i inflables per als més petits al 
carrer major. (Les activitats estaran obertes fins les 14:00 hores). 
Organitza: Ajuntament de Godall i col·labora Ampa de Godall.

A les 15:00 h Concurs de guinyot al bar la Plaça.

A les 16:00 h Tirada de bitlles femenina al bar el Pub. 

A les 18:30 h Tarda de vaques de la ramaderia de Fernando Mansilla d’Ullde-
cona (tarragona). A continuació bou embolat. 

A les 01:00 h Festa Jove, amb Pau Lobato, Rroan I Rikk Styban’s.
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Virgen de Pallerols, 8 • Tel. 977 71 33 34 • 43560 LA SÉNIA (Tarragona)

ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ

CURSA ENIGMÀTICA “RETORN A LA INFÀNCIA”:
Indicacions per a la cursa:
• Calçat i roba còmodes.
• Llanterna, ja que s’apagaran les llums del poble.
• No es pot fer la cursa en cap tipus de vehicle, ni amb motor, ni sense (incloses bicicle-

tes), si es detecta aquesta irregularitat, es desqualificarà el grup sencer.
• Nomes es podrà realitzar la cursa a peu, no serà valida cap prova que es vegi que s’ha 

realitzat amb algun tipus de vehicle.
• No es podrà fer cap prova si la totalitat dels membres del grup no són presents en la 

mateixa.
• Nomes es repartirà premi, al primer i al segon classificat, no es tindrà en conte l’ordre 

d’arribada dels grups, per tant, no cal córrer.
• El numero màxim de components del grup ha de ser de 5 o 6.
• El preu de la inscripció, serà de 3 € per als no socis, i gratuïta per als socis.
• La preinscripció es farà el dimarts dia 31 de juliol de les 19:30 fins les 20:30 de la 

tarda, al Casal d’Entitats.
• També es faran inscripcions el mateix dia de la Cursa, però el nombre de participants, 

és limitat, per tant, si no hi ha prou places per a tothom, tindran prioritat els preinscrits.

DIVENDRES, DIA 10 D’AGOST
DIADA DE LA DONA

A les 09:00 h Tirada al plat.
 Organitza: Societat de caçadors “Sant Salvador”. 

A les 13:00 h Concentració a la plaça de l’església de totes les dones. Tot seguit 
anirem fins a la pista coberta d’estiu on es farà la proclamació 
de l’alcaldessa, entre totes les assistents es sortejarà un obsequi 
gentilessa bar el Pub. L’acte estarà amenitzat per la Xaranga Sa-
rabastall.

A les 14:00 h Dinar per a les dones pista coberta d’estiu (prèvia adquisició de 
tiquet 2,50€). L’Ajuntament possarà les taules i les cadires. En 
acabar el dinar hi haurà entrada gratuïta a la piscina per a totes 
les dones.

A les 18:30 h Tarda de vaques de la ramaderia de Germans Princep del Lligallo 
Ganguil (Tarragona). A la mitja part dels bous bingo amb premis. 
Organitza: Penya la Serra de Godall. A continuació bou embolat. 

A les 24:00 h Ball a la pista d’estiu a càrrec de l’orquestra COKTEL. (Entrada 
gratuïta). A continuació més festa.

  Organitza: Associació de Joves de Godall.

DISSABTE, DIA 11 D’AGOST
A les 18:30 h A l’estadi municipal, partit de futbol entre el F.C. Godall i el C.F. 

Santa Bàrbara.
 Organitza: F. C. Godall.

A les 20:30 h Concert a càrrec de l’orquestra MONTESOL.

A les 24:00 h Gran final de festa major amb ball a la pista d’estiu a càrrec de 
l’orquestra MONTESOL. (Entrada gratuïta).

  A continuació més festa.
  Organitza: Associació de Joves de Godall.
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Amb el suport de:

III CORREBARS:

• La sortida del correbars serà a les 21:00 hores des de la plaça de la cooperativa.
• Les consumicions d’aquests preus inclouen (cervesa, refrescs i aigua) i l’entrepà que 

es repartirà en acabar.
• Els tiquets es podran comprar a l’Associació de Joves, el dimarts dia 31 de juliol de 

les 19:30 a les 20:30 de la tarda al Casal d’Entitats i també durant la celebració del 
correbars. Des de l’Associació demanem que el màxim nombre de tiquets es comprin 
el dia 31 per tenir una previsió de bocates.

PREUS:  4 CONSUMICIONS + ENTREPÀ =   8,00 €
  8 CONSUMICIONS + ENTREPÀ = 12,00 €

NOTES
CORREFOCS AMB PRECAUCIÓ
• Hem de col·laborar-hi tots:
• Retirant els vehicles i els obstacles del carrer, plantes, testos, etc.
• Tancar portes i finestres, recollir la roba estesa, no llençar aigua, així evitarem que la 

pólvora es mulli i que exploti en lloc de cremar-se.
• Si per qualsevol circumstància se us encenen els vestits, tireu-vos a terra i rodoleu per 

apagar la flama. No correu, les flames s’estendrien i serien més virulentes.
• Haureu de protegir els aparadors i vidrieres de les portes.

IMPORTANT: 
• Durant el transcurs del bou capllaçat, per a la nostra protecció i la dels nostres com-

panys, no es permet tirar aigua, ja que d’aquesta manera evitarem taps i relliscades. 
• Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb “BOUS” és totalment lliu-

re i voluntària. Els menors de 14 anys, tenen prohibit baixar a la plaça. L’Ajuntament 
compleix íntegrament l’article 10 de la Llei 34/2010 d’1 d’octubre de Regulació de 
les Festes Tradicionals en Bous, i recorda que sempre hi pot haver algun perill per 
a les persones que hi participen. Tanmateix prohibeix la participació a tots aquells 
que mostrin manca de condicions físiques o psíquiques per a fer-ho. No obstant això, 
l’ajuntament declina tota responsabilitat de qualsevol accident. 

• Es prega al veïnat, que el dia de la processó del patró, deixin lliure de vehicles els ca-
rrers per on tradicionalment discorre  la mateixa, així com en tots els actes organitzats 
dintre de la plaça Major.

• La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir el present pro-
grama, si causes justificades així ho aconsellessin.

• Es demana la màxima puntualitat a tots els actes.
• Tots els actes de ball són gratuïts.

NITS DE BALL:
Taula per a les nits de ball a la pista d’estiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 €
Taula per una nit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

ABONAMENTS CARRETES BOUS:
Remolcs fins a 4,5 metres de caixa i bastides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 €
Remolcs de més de 4,5 metres i bastides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €
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