
ESTATUTSDE
L'ASSOCIACIÓ
D E M E S T R E S
ROSASENSAT

Estatuts de l'Associació de Mestres Rosa Sensat aprovats a 
l'assemblea extraordinària de 24 de març de 2009 i inscrits en
el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya per
resolució de 12 de gener de 2010





Article 1. Denominació

Amb la denominació Associació de Mestres ROSA SEN-
SAT l'any 1982 es constituí aquesta entitat sense ànim de
lucre i amb personalitat jurídica pròpia; actualment està
inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de
Catalunya, secció 1a. amb el número 5.717.

L'associació es regeix per la llei 4 de 24 d'abril de 2008,
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, per aquests esta-
tuts i per la normativa general corresponent.

Article 2. Domicili

El domicili de l'associació s'estableix a Barcelona, avingu-
da de les Drassanes núm. 3. Aquest domicili podrà ser
modificat per acord de la Junta Rectora.

Article 3. Durada i àmbit territorial

L'associació es constitueix per temps indefinit, continuant
les activitats iniciades en el moment de la seva constitució.

El seu àmbit territorial és bàsicament Catalunya, sense
perjudici d'actuar a l'Estat espanyol i en l'àmbit interna-
cional.

Article 4. Finalitats

L'associació es va crear amb la voluntat de continuar i
ampliar la tasca realitzada durant molts anys per l'Escola
de Mestres Rosa Sensat. 
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Les ffinalitats ii lles aactivitats dde ll'associació ssón:

1. Contribuir a la formació, la millora i l'actualització
pedagògica dels professionals de l'educació a través,
principalment, del treball en equip dels socis, per la
consecució de l'escola democràtica i l'expressió d'opi-
nions i criteris sobre la política i la realitat educativa,
així com del foment de la llengua catalana.

2. Promoure el debat i la reflexió necessaris per afavorir pràc-
tiques pedagògiques destinades a potenciar la igualtat
d'oportunitats, i es valora com un fet positiu la diversitat
per raó de gènere, procedència, creença, edat o ètnia.

3. Organitzar escoles d'estiu i altres tipologies de forma-
ció continuada dels mestres, professors i educadors.

4. Publicar i editar materials, revistes, llibres en diferents
formats, com una manera més de difondre les pràcti-
ques i les teories pedagògiques.

6. Assessorar sobre qüestions pedagògiques les persones,
entitats, organitzacions o institucions que ho demanin.

7. Promoure i realitzar recerques en el camp de la didàc-
tica, la metodologia, la pedagogia i d'altres que
puguin contribuir al progrés de l'educació i de l'escola.

8. Participar i cooperar amb organitzacions públiques o
privades, en totes aquelles iniciatives que, amb objec-
tius semblants, estiguin encaminades a la millora de
l'educació tant a Catalunya, Espanya, Unió Europea,
com a altres països del món. 
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Article 5. Associats i requisits

1. Poden formar part de l'associació les persones de més
de 18 anys.

2. Les persones interessades a associar-se hauran de pre-
sentar una sol·licitud per escrit a la Junta Rectora. Des
del moment de la sol·licitud, tindran la consideració
de socis provisionals, passant automàticament a ser
socis definitius al cap de tres mesos des de la sol·lici-
tud, per silenci administratiu.

3. La Junta Rectora podrà, en un termini màxim de tres
mesos des de la sol·licitud, rebutjar la petició. En
aquest cas la resolució haurà de ser raonada.

4. Si la sol·licitud és rebutjada per la Junta Rectora, el
peticionari podrà exigir un pronunciament exprés en
la propera Assemblea General, fent una petició que
haurà de presentar-se davant la Junta, abans dels
trenta dies naturals posteriors a rebre la denegació.
L'Assemblea després d'escoltar oralment el sol·licitant
i la Junta, decidirà discrecionalment.

Article 6. Drets dels associats

1. Dret de participació. 
Els associats tenen el dret de participar en l'activitat de
l'associació i, en particular, el dret de:

a. Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi i
exercir-hi el dret de vot.
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b. Elegir els membres de l'òrgan de govern i ésser ele-
gibles, d'acord amb els estatuts, per formar-ne part.
c. Impugnar els acords de l'Assemblea General i de l'òr-
gan de govern, i proposar l'exercici de l'acció de res-
ponsabilitat contra els membres de l'òrgan de govern. 
d. Donar-se de baixa lliurement de l'associació.

2. Dret d'informació.
Els associats tenen el dret d'ésser informats de la marxa
de l'associació i, en particular, el dret de:

a. Ésser informats de la identitat dels altres associats,
del nombre d'altes i baixes i de l'estat de comptes, per
a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associa-
ció.
b. Ésser informats per l'òrgan de govern, un cop con-
vocada l'Assemblea i amb l'antelació suficient, dels
assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n
informació verbal durant la reunió.
c. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels
reglaments de règim intern, si n'hi ha.

3. Dret a rebre serveis.
Els associats tenen dret a rebre els serveis que l'associa-
ció ofereix en compliment de les seves finalitats, i que
hagin acordat els òrgans competents.

Article 7. Deures dels associats

Els associats tenen els deures següents:
a. Comprometre's en les finalitats de l'associació i par-
ticipar en el seu assoliment.
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b. Contribuir a les depeses de l'associació amb el
pagament de quotes, derrames i altres aportacions
econòmiques que aprovi l'Assemblea General.
c. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats
pels òrgans de l'associació.

Article 8. Actuacions davant un incompli-
ment

1. L'associació pot adoptar mesures contra els associats
per l'incompliment dels seus deures socials. La Junta
Rectora és l'òrgan competent per adoptar les mesures
que s'acordin, si bé l'Assemblea General resoldrà el
recurs que interposi l'associat contra l'esmentada
mesura. 

2. Les infraccions poden ser: de tipus econòmic, i con-
cretament d'impagament de quotes, i actuacions con-
tràries als principis de l'associació.

3. Les sancions són: advertiment per escrit, separació
provisional, per un temps no superior a un any amb
pèrdua del dret de vot, i separació definitiva, amb
pèrdua de la condició d'associat.  

Article 9. Separació i pèrdua de la condició
d'associat

1. L'impagament de les quotes comportarà la separació
provisional de la condició d'associat i la suspensió pro-
visional del dret de vot, previ requeriment de la Junta
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Rectora i per un període màxim de sis mesos. El paga-
ment de les quotes impagades comportarà automàti-
cament la finalització de la sanció, podent exercir la
totalitat dels seus drets.  

2. Es perdrà la condició d'associat si es deixen d'abo-
nar les quotes d'un any, previ requeriment de la
Junta i sense perjudici de ser-li reclamada la quan-
titat deguda. En aquest cas podrà rehabilitar-se
mitjançant el pagament del que degui, prèvia
acceptació de la Junta Rectora.

3. També es perdrà la qualitat d'associat per no complir
les obligacions estatutàries, previ requeriment de la
Junta Rectora.

Article 10. Òrgans de l'associació

L'associació es regeix per l'Assemblea General, per la
Junta Rectora i per la Comissió Executiva. 

Article 11. L'Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associa-
ció. Tots els associats en formen part per dret propi i
irrenunciable i decideixen per majoria simple els
assumptes que són competència de l'Assemblea.
Estarà presidida per la presidència de l'associació o
bé qui en faci les funcions d'acord amb aquests esta-
tuts. L'Assemblea General pot ser ordinària o extraor-
dinària.
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Article 12. Funcions de l'Assemblea
General

Corresponen a l'Assemblea General les funcions
següents:

a. Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, el
pressupost i els comptes anuals i el pla de treball de
l'exercici.
b. Elegir i cessar els membres de la Junta Rectora.
c. Modificar els estatuts.
d. Acordar la forma i l'import de les contribucions al
finançament de l'associació, fixant les corresponents
quotes i derrames. 
e. Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dis-
solució de l'associació.
f. Aprovar el reglament de règim intern i les seves
modificacions.
g. Resoldre sobre els recursos interposats contra les
decisions de la Junta Rectora en les altes i baixes dels
associats.
h. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expres-
sament atribuïdes a cap altre òrgan de l'associació.   

Article 13. Reunions

1. L'Assemblea General s'ha de reunir amb caràcter ordi-
nari com a mínim un cop a l'any dins del primer
semestre per aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de
govern, el pressupost i els comptes anuals, l'elecció
dels càrrecs de la Junta Rectora i el pla de treball de
l'exercici.
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2. Totes les altres assembles generals tenen el caràcter
d'extraordinàries i s'han de reunir quan la Junta
Rectora ho consideri convenient o quan ho sol·licitin,
com a mínim, un cinc per cent dels associats.

Article 14. Convocatòria i ordre del dia

1. La Junta Rectora ha de convocar l'Assemblea General
almenys quinze dies abans de la data prevista per a la
reunió, per mitjà d'un escrit adreçat al domicili de
cada associat o bé a l'adreça de correu electrònic que
hagi designat prèviament l'associat. 

2. La convocatòria ha d'incloure, com a mínim, l'ordre
del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

3. Un nombre d'associats que representi almenys un cinc
per cent dels vots de l'associació podrà sol·licitar a la
Junta Rectora la inclusió d'un o més assumptes en l'ordre
del dia de l'Assemblea General. Si aquesta ja ha estat
convocada, la sol·licitud s'ha de formular en el primer terç
del període comprès entre la recepció de la convocatòria
i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui infor-
mar tots els associats de l'ampliació de l'ordre del dia.  

4. L'Assemblea General no podrà adoptar acords sobre
assumptes que no constin en l'ordre del dia, llevat
que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els
acords es refereixin a la convocatòria d'una nova
Assemblea General.
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5. L'Assemblea General amb caràcter extraordinari
també podrà ser convocada quan ho sol·liciti un
nombre d'associats no inferior al cinc per cent dels
associats; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc
dins el termini de trenta dies a comptar des de la
sol·licitud. 

Article 15. Constitució 
de l'Assemblea General 

1. L'Assemblea General es constituirà vàlidament sigui
quin sigui el nombre d'associats presents o represen-
tats. 

2. La presidència i la secretaria de l'Assemblea General
corresponen a les persones que ocupen aquests
càrrecs a la Junta Rectora, llevat que els associats
assistents en designin d'altres a l'inici de la reunió.

Article 16. Dret de vot

1. Cada associat té un vot en l'Assemblea General.

2. El dret de vot es pot exercir personalment o per dele-
gació a altre associat, per correu o per mitjans tele-
màtics. En aquest últim cas, el vot s'haurà d'emetre
per correu electrònic, correu que ha de constar prè-
viament a l'acte de la votació. En tot cas es garantirà
l'autenticitat del vot. 
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Article 17. Adopció d'acords 

1. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels
associats assistents, dels vàlidament representats en la
reunió i dels emesos per correu o mitjans telemàtics.

2. La votació per a l'adopció d'acords ha d'ésser secreta
si ho sol·liciten, almenys, el deu per cent dels associats
presents o representats en la reunió.

3. Es necessitarà una majoria qualificada de tres quar-
tes parts dels vots per a les qüestions següents: la
modificació dels estatuts, dissolució de l'associació,
la fusió, escissió, transformació o absorció d'altres
associacions similars o la integració en una de ja
existent.

Article 18. Junta Rectora

1. La Junta Rectora està facultada amb caràcter general
per fer tots els actes necessaris per acomplir les finali-
tats de l'associació, llevat dels que hagin d'ésser acor-
dats per l'Assemblea General. 

2. La Junta Rectora pot delegar a la Comissió Executiva o
a una persona les seves funcions, excepte les indelega-
bles per llei: la formulació dels comptes i els actes que
hagin de ser autoritzats o aprovats per l'Assemblea
General.
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Article 19. Composició i requisits

1. La Junta Rectora tindrà caràcter col·legiat i estarà for-
mada per onze membres: presidència, secretaria, treso-
reria i vuit vocals.

2. Els membres de la Junta han d'ésser associats amb una
antiguitat mínima de sis mesos a l'associació i han de
tenir capacitat per exercir els seus drets socials.

3. Els càrrecs de la Junta duraran tres anys; la seva reno-
vació serà per terços cada any i podran ésser reelegits,
començant per renovar-se: 

La ssecretaria ii eels vvocals 11 ii 22.
Després es renovarà la tresoreria i els vocals 3, 4 i 5.
Finalment es renovarà la presidència i els vocals 6, 7 i 8.  

Article 20. Règim sobre l'organització 
i funcionament de la Junta Rectora

1. La Junta es reunirà quan la convoqui la presidència o
dos dels seus membres; serà necessària per a la seva
vàlida constitució, l'assistència o representació del cin-
quanta per cent dels seus membres. 

2. La convocatòria es farà mitjançant l'ordre del dia que
serà lliurat per carta, fax o correu electrònic, almenys
deu dies abans de la reunió. 

3. La Junta Rectora prendrà els acords per majoria sim-
ple de vots dels assistents.
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Article 21. Gratuïtat dels càrrecs

1. Els membres de l'òrgan de govern exerceixen els seus
càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret al reembossa-
ment de les despeses degudament justificades. 

2. Si algun membre de l'òrgan de govern exerceix fun-
cions de direcció o altres que no siguin les ordinàries
de govern de l'associació, pot ésser retribuït, sempre
que s'estableixi una relació contractual, incloent-hi la
de caràcter laboral. El nombre de membres de l'òrgan
de govern que percebin qualsevol tipus de retribució
de l'associació no pot superar la meitat dels que inte-
gren aquest òrgan.  

Article 22. Serveis

Els caps dels serveis de l'associació assistiran a les reu-
nions de la Junta Rectora i tindran veu però no vot.

Article 23. Comissió Executiva. 
Composició i funcionament

La presidència, secretaria i tresoreria constituiran la
Comissió Executiva; aquesta tindrà la funció d'acomplir els
acords de la Junta Rectora i de les assemblees generals. 

Article 24. Correspon a la presidència

1. Presidir les reunions de la Junta Rectora i de les
assembles generals i dirigir-ne els debats.
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2. Representar l'associació davant de tota mena de
poders públics i privats. 

3. Signar qualsevol document públic o privat i atorgar
poders. 

4. Executar i fer complir els acords presos per qualsevol
dels òrgans de l'associació. 

5. Prendre les decisions en cas d'urgència, de les quals haurà
de donar compte a la primera reunió que celebri la Junta
Rectora.

Article 25. Correspon a la secretaria

1. Substituir a la presidència en la seva absència o per
qualsevol altra causa. 

2. Tenir cura del llibre de registre de socis, llibre d'actes
i altres documents de l'associació. 

3. Signar les actes de la Junta i de les assemblees, este-
nent-ne les corresponents certificacions. 

4. Redactar la memòria anual de l'associació i complir
les disposicions restants. 

Article 26. Correspon a la tresoreria

1. Vetllar perquè s'efectuïn els cobraments i pagaments
de l'associació dins de la legalitat i de conformitat als
acords presos.
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2. Confeccionar anualment l'inventari-balanç de l'asso-
ciació.

3. Exercir les funcions de comptable amb l'obligació de
portar els llibres de comptabilitat i tota la documenta-
ció que sigui necessària en cada moment. 

Article 27. Procediment de modificació dels
estatuts

Per acordar una modificació d'estatuts, la convocatòria
de l'Assemblea General extraordinària ha d'expressar
amb claredat els articles que es pretenen modificar, afe-
gir o suprimir.

L'acord de modificació haurà de ser pres, amb el quòrum
determinat a l'article 17.3 d'aquests estatuts.

Article 28. Règim econòmic

1. Els recursos econòmics de l'associació son:
a. Les quotes dels associats aprovades anualment per
l'Assemblea General i els béns i els drets que corres-
ponguin en propietat a l'associació.
b. Les subvencions, ajudes i donacions que pugui rebre
de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
c. Els ingressos que s'obtinguin mitjançant el rendi-
ment de les activitats.

2. L'acceptació de donacions, subvencions i liberalitats a
favor de l'associació correspondrà a la Junta Rectora
sempre que no comportin càrrega de qualsevol mena.
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Si comporta càrrega, l'acceptació serà competència de
l'Assemblea General.

Article 29. Dissolució i liquidació

1. La dissolució i liquidació de l'associació es farà, previ
acord de l'Assemblea General extraordinària deguda-
ment convocada, amb el quòrum determinat a l'article
17.3 d'aquests estatuts i seguint les normes expresses
establertes als articles 314-4 a 314-8 del llibre tercer del
Codi Civil de Catalunya. 

2. Si l'Assemblea no disposa altra cosa, la Junta Rectora
passarà a actuar com a òrgan de liquidació.

Article 30. Destinació dels béns sobrants
de la dissolució

Els béns sobrants s'han d'adjudicar a les entitats que acordi
l'Assemblea General extraordinària en el moment d'acordar
la dissolució i en tot cas a entitats sense ànim de lucre que
tinguin finalitats anàlogues a les de l'associació dissolta,
amb preferència a les que tinguin el domicili a la ciutat de
Barcelona.
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Associació de Mestres Rosa Sensat
Avinguda de les Drassanes, 3 
08001 Barcelona



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0069006e006600e0006e006300690061>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [850.394 609.449]
>> setpagedevice




