
        Contingut arxivadors 1 i 2: «materials 40 anys d'història de l'educació de persones adultes a Girona: documents»
nº any/material localització

1 1976, ? / 1ª octaveta-enganxina de l'inici de la lluita de les escoles d'adults de Catalunya (curs 1975-76?) arx1

2 1976, finals de febrer / relació d'alumnes «classes d'adults» Vocalia d'Ensenyament AAVV de Salt -nom, edat i feina- arx1

1976, 

3 1976, 6 novembre / Escrit del President de l'AAVV de Salt a l'alcalde de la Inmortal Ciudad de Gerona demanant una subvenció de 150.000 pts. 
per garantir la gratuïtat dels materials de les classes d'adults

arx1

4 1976, 13 novembre / Aportación de la Comisión de interinos de la Asamblea del Profesorado de EGB de Girona a la Asamblea estatal de 
representantes del profesorado de EGB

arx1

5 1976, 15 novembre / Resposta de l'alcalde de l'Excmo. Ayuntamiento de Gerona a l'escrit del President de l'AAVV de Salt de 6-11-76: «aún 
lamentándolo vivamente, no es posible acceder a su petición por no figurar en el presupuesto consignación, para los fines interesados, a favor de 
Asociaciones de vecinos, debido a no ser la enseñanza, función originaria y primordial de tales entes.»

arx1

6 1976, 18 de desembre / Resposta del President de l'AAVV de Salt a l'escrit de l'alcalde de 15-11 arx1

7 1977, 19 gener / Escrit de l' Inspector Técnico de Educación, al Sr. Profesor coordinador de las clases de Adultos i al Sr. Presidente de la 
Asociación de Vecinos de Salt: «parece conveniente iniciar el expediente de creación de ese centro como no estatal. La razón fundamental es la 
de que, repetidamente ha sido devuelta la documentación, en los intentos anteriores de crear el Centro en el Colegio Nal M. Pidal»

arx1

8 1977, 25 gener / Escrit del representante provincial, provisional, de los profesores de EGB al delegado del MEC-Gerona (es parla de les 
dedicacions exclusives en l'EPA) 

arx1

9 1977, 26 gener / Escrit del President de l'AAVV de Salt al Iltre Sr. Delegado del Ministerio de Educación y Ciencia-Gerona demanant la dedicació
exclusiva per a 5 mestres de les classes d'adults / CP Menéndez Pidal de Salt

arx1

10 1977, 2 de febrer / Informe de la Delegación del MEC-Girona en resposta a l'escrit de 25 de gener del representant del professorat/exclusives arx1

11 1977, 17 de març / Escrit de la mestra Carme Carreras: no a la dedicació exclusiva per a l'educació d'adults arx1

12 1977, 5 de maig / Escrit de l'Assemblea Provincial del Professorat d'EGB a Delegat MEC Girona (es parla de l'EPA) arx1

13 1977, 2 de juny / nota manuscrita de l'entrevista amb el Delegat en resposta a l'escrit del 5-5 arx1

14 1977, 17 d'agost /  Escrit de Sebas Parra, i els equips de mestres de les Escoles d'adults de Salt i Torre Alfons XII-Les Pedreres (integrades en la 
Coordinadora d'Escoles d'Adults), a l'Ilmo. Sr. Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento i a l'Ilmo. Sr. Delegado Provincial del MEC de 
Girona, amb un informe sobre l'educació d'adults i una demanda sobre les mesures plantejades per l'Ajuntament

arx1

15 1977, 17 d'agost /  Escrit a Ernest Lluch i Rafael Nadal (Comisión Municipal de Partidos Políticos) de l'escrit anterior arx1

16 1977, 6 setembre / Escrit de Comisión de maestros interinos a Ilmo. Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia-Girona: 
denúncia i demanada d'entrevista amb parlamentaris i una comissió del secretariat provisional del Sindicat d'ensenyants

arx1



17 1977, 11 setembre / Comunicat de premsa de la Comisión de maestros interinos- Los Sitios arx1

18 1977, 12 setembre / Full informatiu dirigit a tots els centres de la provincia de Girona arx1

19 1977, 14 de setembre / Dades recollides per la Comissió d'interins durant els dies 12 a 14 de setembre relatius a taxes d'escolarització i altres arx1

20 1977, 16 de setembre / Escrit  a l'Ajuntament de Girona  dels Mestres de l'Escola d'adults Les Pedreres amb info per donar suport a subvenció arx1

21 1977, ? de setembre / Escrit del Secretari de l'Excmo. Ayuntamiento de Gerona al Sr. Jefe de la Unidad de Régimen Interior: acord de la Comissió 
Municipal Permanent i a Sebas Parra, Presidente de la Comisión coordinadora de Escuelas de adultos de concedir a la Coordinadora de Escuelas
de Adultos, representada per Sebas Parra una subvenció de 160.000 pts. Per «sector de las Pedreras» durant l'últim trimestre de l'any i sol·licitar la
contractació de 2 mestres per a la resta del curs escolar

arx1

22 1977, 21 de setembre / Materials -anys 1977 i 78- de l'expedient de l'Ajuntament de Girona de «concessió d'una subvenció de 160.000 ptes. amb 
destí de l'Escola d'adults en el sector de Les Pedreres i contractació dels mestres»

arx1

23 1977, 24 setembre / Comunicat a l'opinió pública signat per sindicats, partits i AAVV arx1

24 1977, 30 de setembre / Resposta del President de l'AAVV de Salt al Delegado provincial del MEC-Girona sobre assignació de places de mestres 
d'adults

arx1

25 1977, 30 setembre Comunicat als mitjans informatius de Girona arx1

26 1977, 3 d'octubre / Carta a les empreses de Salt amb info classes d'adults arx1

27 1977, ? d'octubre / Octaveta amb info classes d'adults arx1

28 1977, 10 d'octubre / Escrit del Delegado del MEC de Girona en resposta a l'escrit del 30-9 del President de l'AAVV de Salt arx1

29 1977, 14 d'octubre / nota amb info per a les persones inscrites a les classes d'adults arx1

30 1977, 21 d'octubre / Nota als responsables del MEC de Girona amb els acords de l'AAVV de Salt arx1

31 1977, 28 d'octubre / Circular de l'Inspector-Ponente amb les normes de funcionament de l'EPA pel curs 77/78 arx1

32 1977, ? octubre / Educació d'adults a Girona: crònica de 50 dies de lluita, article dels Equips de mestres de Salt i Les pedreres-Torre Alfons XII 
enviat a Presència

arx1

33 1977, ? octubre / Escrit de l'Equip de mestres de l'Escola d'adults de Salt acceptant el 2n nomenament arx1

34 1977, octubre /  Butlletí informatiu de l'Escola d'adults de Salt, curs 77-78, núm. 0 arx1

35 1977, 18 de novembre / Escrit de l'Inspector a Sebas Parra: firma del 2n nomenament per a l'EPA de Salt arx1

36 1977, ?? / escrit al Director de Presència, sobre l'article Mobilització per l'educació, p. 3 del nº 492 arx1

37 1977, ?? / Material informatius de la Campanya ¿Sabia usted que con analfabetos no es possible la democracia?. Equip de mestres de les Escoles 
d'adults de Salt i Les Pedreres-Torre Alfons XX

arx1



38 1978, febrer / Escrit de les Escoles d'adults de Salt i Les Pedreres-Torre Alfons XII a organitzacions de Girona demanant finançament i 
recolçament a la Campanya Cap barri de Girona sense escoles d'adults

arx1

39 1978, 4 de març / Escrit dels Equips de Mestres de les Escoles d'adults de Salt i les Pedreres, AAVV, partits i sindicats demanant entrevista a 
Delegat del MEC

arx1

40 1978, 4 de març / Escrit de l'Ajuntament de Girona atorgant subvenció de 160.000 ptes. 1r trimestre escola Les Pedreres arx1

41 1978, ? abril / Notas sobre las Escuelas de adultos de Girona-Coordinadora d'Escoles d'adults arx1

42 1978, 8 d'abril / Escrit de Sebas Parra al Delegat del MEC demanant cinc dotacions com aules d'EGB (despeses de funcionament) arx1

43 1978, 10 d'abril / Escrit de Sebas Parra, en nom dels Equips de mestres de les Escoles d'adults de Salt, Les Pedreres, Vilaroja i Can Gibert del Pla, 
AAVV, partits i sindicats al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Girona demanant subvenció de 90.000 ptes.

arx1

44 1978, 18 d'abril / Escrit de Sebas Parra, en nom dels Equips de mestres de les Escoles d'adults de Salt, Les Pedreres, Vilaroja i Can Gibert del Pla, 
AAVV, partits i sindicats al departament de Cultura de la Diputació de Girona demanant subvenció de 90.000 ptes.

arx1

45 1978, 18 d'abril / Escrit de Sebas Parra, en nom dels Equips de mestres de les Escoles d'adults de Salt, Les Pedreres, Vilaroja i Can Gibert del Pla, 
AAVV, partits i sindicats al concejal de Cultura del Ajuntament de Girona demanant subvenció de 90.000 ptes.

arx1

46 1978, 18 d'abril / Circular de la Ponencia de EPA al Director del Col. Nal. «Menéndez Pidal» de Salt-A la atención del Profesorado de E.P.A. 
convocant a una reunió de treball per a tractar de la «problemática de la Educación Permanente en la Provincia»

arx1

47 1978, maig / Programa de «La identitat d'un poble. Primeres Jornades d'Estudis Saltencs» amb una ponència sobre «Analfabetisme i educació dels
treballadors»

arx1

48 1978, 13 de maig / Escrit del Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Gerona a Sebas Parra, Presidente de la Comisión Coordinadora de Escuelas 
de Adultos, amb l'acord de la Comisión Municipal Permanente atorgant 160.000 ptes. 2n trimestre Les Pedreres.

arx1

49 1978, 2n trimestre / Recull de materials sobre la Campanya «Cap barri de Girona sense escola d'adults» amb informe final manuscrit per a les 
organitzacions

arx1

50 1978. juny / Revista SINERA, Nº 4, juny 78. La educación de los trabajadores aquí y ahora: breve historia de una experiencia. Dossier.  Pere 
Nicolau i Escoles d’adults. 

arx 1

51 1978, 26 de juny / Escrit del Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Gerona a Sebas Parra amb l'acord de la Comisión Municipal Permanente 
atorgant 25.000 ptes. Material i manteniment locals.

arx1

52 1978, 30 de juny / Liquidació 1r, 2n i 3r trimestres  dotacions MEC «Educación de adultos» Salt arx1

53 1978, 3 de juliol / Escrit del Secretario de la Diputación Provincial de Gerona a Sebas Parra atorgant 40.000 ptes. Per adquisició material i llibres 
Escoles d'adults de Vilarroja, Salt, Les Pedreres i can Gibert del Pla

arx1

54 1978, 6 de setembre / Escrit de l'Assemblea de Parlamentaris de les Comarques Gironines a la Coordinadora d'Escoles d'Adults de Girona arx1

55 1978, 30 de setembre / Escrit del President de l'AAVV de Salt i Sebas Parra, mestre de l'Escola d'adults de Salt a l'Ilmo. Sr. Delegado Provincial arx1



del Ministerio de Cultura-Girona, sol·licitant un  lot de 200 llibres

56 1978, octubre / Escrit de Sebas Parra mestre de l'escola d'adults de Salt, «actuando de acuerdo con la Vocalia de Cultura y Enseñanza de la AAVV 
de Salt» a l' Excmo. Ayuntamiento de Girona sol·licitant una subvenció econòmica per a les despeses d'un curs de català per a 17 persones 
castellanoparlants 

arx1

57 1978,  21 d'octubre / Escrit del senador Francesc Ferrer amb preguntes al govern de Madrid sobre l'EPA arx1

58 1978, octubre / Revista SINERA, Nº 7, octubre 78. La lluita dels mestres interins: Girona exporta mestres. Col·lectiu Pere Nicolau arx1

59 1978, setembre a novembre / Materials lluita inici de curs 78/79. Ofensiva final de la campanya Cap barri de Girona sense escola d'adults arx1

60 1978, 12 de desembre / Escrit de l'Assemblea de la Coordinadora d'Escoles d'Adults de Girona al Delegado provincial del MEC-Gi  exigint 
contractació de 6 mestres i augment de cupo 

arx1

61 1978, ?? / Original de l'article publicat a Presència sobre Analfabetismo y educación de adults en las comarcas de Girona. Sebas Parra arx1

62 1979, 18 de gener /  Info sobre la finalització del tancament en la Delegació del MEC i l'inici d'una vaga de fam de mestres de les escoles d'adults 
de Girona

arx1

63 1979, 24 de gener / Resúmen de la política del MEC en Girona en relación a la educación de adultos arx1

64 1979, 15-16 de juny / Programa Primeres Jornades sobre analfabetisme i EPA a les comarques gironines arx1

65 1979, 16 de juny / Conclusions de les Primeres Jornades sobre analafabetisme i EPA de les comarques gironines + annex II Jornades BCN arx1

66 1979, 27 de setembre / Escrit del Grup Socialistes de Catalunya a la Mesa del Congreso de Diputados sobre l'EPA arx1

67 1979, 2 d'octubre / Projecte d'animació cultural a Salt. SEPT-Girona arx1

68 1979, 30 d'actubre / Escrit amb preguntes al govern de Francesc Ferrer, senador del grup parlamentari Catalunya, Democràcia i Socialisme sobre 
l'EPA

arx1

69 1979, octubre / Proposta d'un pla de conjunt Diputació-Ajuntaments d'ajut a l'educació d'adults a les comarques de Girona arx1

70 1979, ? desembre / Info de l'equip de mestres i col·laboradors de l'Escola d'adults de Salt arx1

71 1979, 11 de desembre / Escrit de Sebas Parra al President de la Comissió d'Educació i Cultura de la Diputació-Gi demanant respostes sobre el Pla 
d'ajut

arx1

72 1980,  9 de gener / Pla de conjunt d'ajut a l'educació d'adults a les comarques gironines arx1

73 1980, ? gener / Proposta sobre la col·laboració tècnica del SEPT en el seguiment dels objectius del Pla d'ajut a l'educació d'adults a les 
comarques de Girona. Febrer-juliol/80

arx1

74 1980, gener / Participació en les Jornades Saltenques de Salut arx1

75 1980, 26 de febrer / Resposta del Ministro de la Presidencia a les preguntes formulades pel senador Francecs Ferrer arx1



76 1980, 10 de març / Acta reunió entitats sobre Pla d'ajut i Comissió de seguiment arx1

77 1980, maig / Nota informativa als alumnes del Graduat escolar (EA de Salt) amb les conclusions de l'Assemblea del 20 de maig arx1

78 1980, juny / Informe sobre l'assessorament ofert per la Delegació a Girona del SEPT als diversos cercles de cultura adscrits al «Pla d'ajut a 
l'educació d'adults a les comarques gironines»

arx1

79 1980, 12 de juny / Escrit del secretari General de la Diputació de Girona al representant de la Delegació de Girona del SEPT aprovant les despeses
justificades pel SEPT, organització inici de curs 79-80

arx1

80 1980, juny / Tarjetó i info SEPT-Girona  xerrada Josep Vicente cloenda a l'expo L'analfabetisme: una urgència arx1

81 1980, 4 de setembre / Proposición no de ley al Senat del senador Francesc Ferrer sobre l'EPA arx1

82 1980, octubre / Breus notes sobre l'Escola d'adults de Font de la Polvora arx1

83 1980, 18 de novembre / Intervenció del senador Francesc Ferrer en la defensa de la Preposició no de llei sobre l'eradicació de l'analfabetisme en el
ple del 19-11-80

arx1

84 1980, 5 de desembre / Escrit de la Diputació de Girona a Delegació SEPT-Gi  aprovant les despeses del seguiment i assessorament del Pla d'ajut a
l'educació d'adults de les comarques gironines

arx1

85 1981, 17 de febrer / Demanada de col·laboració als mitjans de comunicació i organitzacions promoguda per l'Escola d'adults de Salt arx1

86 1981 , març / Programa del curs Coneixem el nostre poble?  març-juny. En el marc de la Campanya per la Independència de Salt arx1

87 1981, 28 d'abril / Document de cessió del local del carrer Major 78, propietat de la Cooperativa Delta, a l'Escola d'adults de Salt arx1

88 1981, 21 de maig / Escrit del President del Consell Municipal de Salt al Cap dels SSTT d'Ensenyament de Girona amb l'acord del Consell 
demanant la creació d'un Centre d'EPA a Salt

arx1

89 1981, 15 de setembre / Escrit al Delegat d'Ensenyament-Girona sobre situació de l'EPA a Girona arx1

90 1981, 27 de novembre / Proposta (a l'Ajuntament de Girona) en relació a l'Educació d'adults arx1

91 1981, ?? / Programació de l'EPA a les comarques de Girona. SEPT-Girona arx1

92 1982, ? febrer / Info sobre Cicle de divulgació cultural sobre la llengua i la cultura catalanes a l'Escola d'adults de Salt arx1

93 1982, 22 de maig / Notes per a un informe de la situació de l'EPA a Catalunya arx1

94 1982, 7 de juny / Memòria explicativa de les activitats docents i no docents realitzades en el marc de l'EPA-Ajuntament de Girona arx1

95 1982, 23 de juliol / Projecte de treball per al curs 82/83. SEPT-Girona arx1

96 1982, 27 de juliol / Resum conclusions reunió Ponència d'EPA-Equip de treball del SEPT arx1

97 1982, 29 de setembre / Escrit de Xavier Besalú, FETE-UGT Girona, a Joan Saqués, Cultura Diputació, demanant una entrevista per a tractar temes
sobre l'educació d'adults

arx1



98 1982, 29 d'octubre. Escrit de la Cap del Servei Tècnic d'Inspecció de la Generalitat a l'Escola d'adults de Salt sobre ajuts per a la recerca educativa,
«en bilingüe»  

arx1

99 1982, ?? / Pla de treball EPA Àrea de Girona Curs 82-83. Grup de mestres SEPT-Girona arx1

100 1983, juny / Projecte d'escola catalana a l'EPA a l'Àrea de Girona. Equip de mestres de la Delegació a Girona del SEPT. Una avaluació d'urgència arx1

101 1983, 21 de setembre / Carta de l'Alcalde de Salt, Salvador Sunyer, a les empreses de Salt amb info campanya d'inscripció. arx1

102 1983, setembre / Continuació del Projecte d'escola catalana a l'Àrea de Girona. Esquema de programació general. Salt arx1

103 1983, 15 d'octubre / Notes sobre l'inici del curs 83-84 a l'EPA des de la perspectiva de l'Equip de mestres de l'Escola d'adults de Salt arx1

104 1983, 12 de desembre / Escrit de l'Equip d'alfabetització del SEPT-Girona a  la Cap del Servei de FPA de la Generalitat amb Proposta de programa
d'alfabetització comunitària aplicant ajuts d'educació compensatòria

arx1

105 1983, 29 de novembre / Escrit de l'Equip de Mestres de l'Escola d'adults de Salt a l'alcalde Girona, Joaquim Nadal arx1

106 1984, 16 de gener / Memoria: Projecte d'escola catalana a l'EPA arx1

107 1984, 16 d'abril / El Servei d'EPA del MEC comunica l'atorgament d'una Menció Honorífica al SEPT-Girona per la feina feta arx1

108 1984, 15 de maig / L'alcalde de Girona ens felicita pel reconeixement anterior del MEC arx1

109 1984, setembre / Projecte de Pla de Formació bàsica per els auxiliars i curadors psiquiàtrics de l'Hospital Psiquiàtric de Salt. Equip de Mestres i
col·laboradors de l'Escola d'adults de Salt

arx1

110 1984, 19 de novembre / Escrit de l'Equip de mestres de l'escola d'adults de Salt a la Cap dels SSTT d'Ensenyament Girona anunciant l'acte d'inici 
del curs 84/85 a l'Escola d'adults de Salt 

arx1

111 1984, 22 de novembre / Escrit del President de la Diputació a l'Alcalde de l'Ajuntament de Girona amb l'acord d'aprovació del Pla d'ajudes per a 
Ensenyament Permanent d'adults 1984

arx1

112 1984, desembre / Informe-Proposta de l'Equip de mestres de l'Escola d'adults de Salt arx1

113 1985, 4 de juliol / Escrit de la Cap dels Serveis Territorials d'Ensenyament Girona a Sebas Parra, Secretari general de la FETE-UGT Girona sobre 
el nou centre d'adults a Salt

arx1

114 1985, setembre / Escola d'adults de Salt. Curs 85/96. Perspectives... Equip de mestres de l'escola d'adults arx1

115 1985-86-87. Subvencions de la Diputació de Girona als Ajuntaments per «a les despeses derivades de la realització dels servei d’EPA» arx 1

116 1985, desembre / Al poble de Salt: info sobre la constitució d'un Comitè per la pau i el desarmament a Salt. arx1

117 1985, desembre / Desembre Per la pau i els DDHH a l'escola d'adults de Salt. Programa arx1

118 1985, desembre / I Mostra fotogràfica Per la pau i els DDHH de l'escola d'adults de Salt. Bases i Catàleg arx1

119 1986, febrer-juny / Materials celebració 10è aniversari Escola d'adults de Salt arx2



120 1986, octubre-desembre / Programa del 1er. Cicle de «Videovinema social»-Escola d’adults de Salt. arx2

121 1987, 23 de novembre / Comunicació de l'Escola Universitària del Professorat d'EGB de Girona al Director de l'Escola d'adults de Salt de 
l'assignació del 1r alumne dels estudis de Magisteri en pràctiques a l'educació d'adults: Pep Caballé, Ciències, a Salt

arx2

122 1989, 9 d’octubre / Creació del CFA La Cooperativa de Salt-DOG- 1r centre d’educació d’adults de les comarques gironines. arx2

123 1990, ? / L’educació d’adults a les comarques gironines. Seminari d’estudis sobre Educació d’adults de SER.GI arx2

124 1992, primavera / Sobre los analfabetismos y la alfabetización. Sebas Parra. Conferència pronunciada en les Jornades sobre Educació d’adults 
organitzades per la FETE-UGT de Màlaga. Fuengirola, 9 a 11 de juny de 1992.

arx2

125 1992, 2 d'octubre / Afrontem un nou curs amb els vells problemes de sempre... Equip de mestres de l'Escola d'adults de Salt arx2

126 1994, 4 de gener / Resolució de canvi de denominació -de La Cooperativa passa a Les Bernardes- i ubicació del carrer Major 78 passa a carrer 
Sant Dionís 42/equipament de Benestar Social- de l’Escola d’adults de Salt

arx2

127 2001, abril-maig? / Memòria de la celebració del 25è aniversari de l'Escola d'adults de Salt – amb la concessió del Premi 3 de març- arx2

128 2003, 12 de març / Memòria de la 1ª fase del Pla local de formació de Salt arx2

129 2004, juliol / Salt...? Parlem-ne!! Una aproximació a la realitat saltenca per projectar el futur. Pla local de Formació de Salt. Dossier amb 
l'Índex, la Presentació i les Conclusions del treball

arx2

130 2004, 3 de novembre / Pla local de formació de Salt «Fem un Salt solidari». Informe sobre el finançament (1-9-2002/3-11-2004) arx2

131 2004, 20 de novembre / Pla local de formació de Salt «Fem un Salt solidari». 2ª etapa. Programació 2004-05 arx2

132 2004, 26 de novembre / El Punt, «Es crea el nucli Paulo Freire per defensar l’esperit democratitzador de l’educació» arx2

133 2005, gener / 30 anys al servei del poble... i continuem somiant. Projecte de direcció del CFA Les Bernardes/Escola d'adults de Salt. Sebas Parra arx2

134 2005, 4 de febrer / Pedagogía 2005. 1er Congreso Mundial de Alfabetización. Declaración de la Habana i Informe de la participación de Sebas 
Parra-Joan Colomer en el Congrés.

arx2

varis

135 Material informatius de la Campanya Ni un trabajador sin educación básica. Ni un barrio sin escuela de adultos gratuita. Coordinadora de 
escuelas de adultos

arx2

136 Dossier de premsa sobre l'inici de la lluita de la Coordinadora d'escoles d'adults a BCN arx2

137 Llibre Blanc de l'ensenyament a Salt. Juny-84. Portada i separata amb l'apartat «L'ensenyament a Salt o la història d'uns dèficits permanents» i les
signatures d'adhesió

arx2

138 Carta socialista de la Educación Permanente arx2

139 Primeros encuentros manchegos sobre educación de aduultos. Socuéllamos, setiembre 1980 arx2



140 Anàlisi i perspectives de la Formació Permanent d'Adults a les comarques tarragonines. FETE-UGT Tarragona. Abril 1983 arx2
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