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Quan comencis un viatge, el primer que has de fer 
és llençar el mapa que hagis comprat i començar a 
dibuixar el teu. 

MICHAEL DELL 

El projecte «TRANSITAR, orientar-se en un món canviant» és un projecte expositiu que 
parteix d’un procés participatiu i creatiu. Tracta de l’orientació com a competència ne- 
cessària en un món canviant. 

El projecte sorgeix de la necessitat de repensar l’orientació dins el context actual de 
les polítiques educatives, que donen resposta a la necessitat de repensar l’educació1 en 
un món canviant i en el marc general de la lluita contra el fracàs escolar plantejat per la 
UE, amb l’horitzó del 2020. 

L’objectiu general és repensar l’orientació considerant diversos objectius específics. 
D’una banda, donar resposta als tres propòsits de l’educació enunciats per la UNESCO 
(1. Descriure, comprendre i predir la realitat, 2. Subsistir, adquirir autonomia i 3. Saber 
com volem ser). D’altra banda, oferir una mirada humanista de l’orientació i una visió 
holística de l’educació, no instrumentalitzadora. I finalment, entendre l’orientació més 
enllà de les transicions dins el sistema educatiu i tenir en compte que afecta totes les per- 
sones al llarg de la vida. 

Des d’aquestes premisses, la Gerència d’Educació de la Diputació de Barcelona es 
proposa un nou format expositiu que parteix d’una fase processual prèvia a l’exposició, 
que inclou un procés creatiu i participatiu de proximitat que es porta a terme en el ter- 
ritori. El projecte es va anar definint al llarg del 2017 amb el desenvolupament de la fase 
processual, durant el 2018 va agafar la forma final i es va esdevenir amb l’objectiu d’inau- 
gurar l’exposició el 2019 i començar la seva itinerància pel territori. 

 

Logotip del Projecte. Disseny d’Ugly Studio (membres de l’equip d’art). 

 
 

 
1 Document UNESCO (2015). «Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?». Títol original: Rethinking Educa- 

tion: Towards a global common good? Vegeu http://unescocat.org/2018/10/11/repensar-leducacio-vers-un-be- 

comu-mundial-2015/. 

http://unescocat.org/2018/10/11/repensar-leducacio-vers-un-be-comu-mundial-2015/
http://unescocat.org/2018/10/11/repensar-leducacio-vers-un-be-comu-mundial-2015/


 
 

 

 

El projecte TRANSITAR 

Des de l’inici, el projecte es concep com un espai reflexiu que se centra en la persona 
com a subjecte actiu que s’ha d’orientar en un món canviant. 

En aquest punt reconeixem dos grans aspectes temàtics: la persona que transita i el 
món canviant per on aquesta persona transita. Tota la fase processual prèvia pivota so- 
bre aquests dos eixos, i també ho fa l’exposició. 

Pel que fa a la persona, el projecte s’inspira en l’obra de Gaston Bachelard La poética 
del espacio, que se serveix de la casa com a metàfora de l’ésser humà.2 La casa per a l’au- 
toconeixement, amb les seves golfes, planta i soterrani, pot ajudar a comprendre els nos- 
tres somnis, realitats i malestars per apropar-nos a la qüestió: on som? 

El segon element, el món canviant, s’aborda des dels múltiples aspectes que afecten 
el subjecte a l’hora de transitar: la tria, les condicions de l’entorn, la infoxicació, conviu- 
re amb l’èxit i el fracàs... d’aquesta manera es plantegen les qüestions: on volem anar? 
i... com hi podem anar? 

El projecte s’ha orientat a totes les edats, els estats de vida i les situacions personals. 
S’ofereix com una eina de reflexió per a qualsevol moment de la vida i no solament en 
determinades etapes de transició. 

 
Procés creatiu i participatiu 

TRANSITAR és el resultat d’un procés en el qual han intervingut diversos equips de 
persones. S’ha concebut, des del seu inici, com una oportunitat d’orientació real per als 
seus participants. La fase prèvia processual, que és el nucli del projecte, es concreta en 
tres dinàmiques participatives, de caràcter reflexiu i creatiu, dutes a terme en quatre 
municipis i coordinades per tres equips de treball. 

L’exposició final, itinerant per la província de Barcelona, s’omple de continguts a par- 
tir d’aquesta fase processual prèvia. D’altra banda, el projecte s’ha de entendre des d’una 
perspectiva vivencial. La seva riquesa rau en dos factors essencials: d’una banda, la di- 
versitat dels actors implicats i d’una altra les seves aportacions, que prenen forma artís- 
tica i d’aquesta manera connecten comunicació i expressió. 

 
Participants 

En el projecte hi han participat, de manera coordinada, tres equips: 

• Equip de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, que ha im- 
pulsat i coordinat tot el projecte i l’ha comissariat. Ha estat format per vuit persones 
que han intervingut en la fase processual de manera coordinada i distributiva i hi 
han participat activament desplaçant-se pel territori. 

• Equip d’art, format per una vintena d’exalumnes d’escoles d’art i disseny, com a pri- 
mera oportunitat; joves que comencen a orientar-se i a enfocar la vida professional. 
Aquest aspecte és un valor rellevant del projecte, que s’hauria perdut si s’hagués tre- 

 
 

2 «La casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del 

hombre. 

Sin ella el hombre sería un ser disperso. […] Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de 

la vida. […] Es el primer mundo del ser humano. […] La casa es una gran cuna». 
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ballat amb empreses o professionals ja consolidats. L’equip ha estat present des de 
l’inici del projecte implicant-s’hi, traslladant-se a les localitats i participant com un 
agent més en les dinàmiques. Amb les seves creacions han donat forma visual a l’ex- 
posició final. 

• Equips de territori, constituïts, en l’àmbit local, per persones d’edats i formació di- 
versa, afectades directament pel tema de l’orientació: una cinquantena de persones 
provinents de Badia del Vallès, Centelles, Sant Vicenç dels Horts i Vilafranca del Pe- 
nedès.3 Són el cos principal del projecte. Els seus participants nodreixen l’exposició 
amb les seves aportacions, especialment amb els seus testimonis. 

 
Gràfic 1. Distribució del conjunt dels participants segons l’edat i el gènere 

 

 
Edats dels participants Paritat 

 

 

Primera dinàmica: l’autoconeixement 

Es va treballar individualment emprant la metàfora de la casa. A partir de la consigna 
«imagina una casa» cada participant construïa una casa tridimensional emprant múl- 
tiples materials. 

A la sala s’hi projectaven uns vídeos per generar una atmosfera de treball i estimular la 
imaginació i la creativitat. Diversos membres de l’equip d’art oferien assistència tècnica. 

Quan la casa va estar construïda, la van habitar amb dibuixos, imatges o paraules 
relacionades amb els propis somnis, realitats i malestars. Aquest procés va ajudar els 
participants a saber on són, on volen arribar i què els atura. 

 

 

 

 

 

3 Amb l’objectiu d’assolir la màxima pluralitat, es van seleccionar quatre municipis de característiques ben diferen- 

ciades: un municipi petit i no rural (Badia del Vallès), un municipi rural (Centelles), un municipi mitjà proper a l’àrea 

metropolitana de Barcelona (Sant Vicenç dels Horts), i finalment un municipi gran allunyat de l’àrea metropolitana 

(Vilafranca del Penedès). La selecció dels participants a cada municipi la van fer els ajuntaments a partir d’uns per- 

fils previs que recollien la casuística possible sobre l’orientació: joves que tenen clar cap a on orientar-se, joves en 

segona oportunitat, adults que es van reinventant, persones grans que s’adapten als nous canvis, etc. 



 
 

 

 
 

 

Desenvolupament de la primera dinàmica a Badia del Vallès. 

 

Segona dinàmica: el trànsit 
 

Aquesta part del procés es va centrar en com transitar per un món que canvia accelera- 
dament i que obliga a desenvolupar habilitats i competències, i s’hi va fer servir la me- 
tàfora del viatge. 

A cada participant se li va lliurar un quadern de viatge que es va omplir, transitant, 
com si fos un joc, per diverses activitats que proposaven uns reptes als participants per 
incentivar-los a la reflexió, i que d’aquesta manera s’interroguessin sobre les condicions 
del seu entorn, les persones influents en la seva vida, la formació de què disposen i l’ad- 
quisició de competències, la infoxicació, el fet de triar o la xarxa de connexions que els 
seus municipis ofereixen respecte a l’orientació, entre d’altres. 

Al final de la dinàmica, el quadern de viatge va acabar contenint dades útils per a 
l’orientació, adaptades a cadascú, com un mapa del seu itinerari personal. 

 

 

Desenvolupament de la segona dinàmica a Sant Vicenç dels Horts 



 
 

 

 

Tercera dinàmica: el testimoni 
 

Els participants van compartir el testimoni sobre els seus itineraris personals i es van 
retratar fotografiant-se; emprant l’attrezzo o la teatralització com a recursos comuni- 
catius. 

Els testimonis, enregistrats en vídeo, i les fotografies que es mostren en l’exposició, 
estan directament relacionats amb cadascun dels temes i constitueixen la part més vi- 
vencial i humana del projecte; de fet, tothom s’hi pot emmirallar ja que els testimonis 
són molt variats. 

 

Desenvolupament de la tercera dinàmica. Sessió fotogràfica a Vila- 

franca del Penedès. 

 

Desenvolupament de la tercera dinàmica. Sessió videogràfica a Cen- 

telles. 

 

Elaboració dels continguts expositius 
 

Des de la Gerència de Serveis d’Educació es van establir els eixos dels principals contin- 
guts temàtics de l’exposició, però oberts als canvis que es consideressin a partir del mo- 
ment que s’iniciés la fase processual. 

Una vegada es va constituir l’equip d’art, se li van encarregar les il·lustracions d’aquests 
continguts temàtics i es va crear el disseny de les dinàmiques participatives, així com les 
bases de la imatge gràfica. 



 
 

 

 

Fins a l’última sessió participativa no es va tancar la producció de continguts visuals 
i textuals, ja que un percentatge molt elevat d’aquests continguts depenia de les aporta- 
cions de cada municipi. 

 

Seguiment de la il·lustració «Formar-se al llarg de la vida» amb Tatiana M. Melo 

(membre de l’equip d’art, a l’esquerra de la fotografia). 

 
 
 

L’exposició 

L’exposició «TRANSITAR, orientar-se en un món canviant» és l’origen del projecte, el 
seu cos central i la part més visible. Es tracta d’una exposició itinerant de caràcter refle- 
xiu i instrumental. 

En primer lloc, posa la persona en el centre, en segon lloc li mostra el seu entorn en 
aquest món canviant i en tercer lloc li ofereix pistes de reflexió, estratègies i testimonis 
d’itineraris vitals d’altres persones com ella. Tot per tal que la persona esdevingui la pro- 
tagonista de la seva orientació prenent consciència que transita en un marc de conne- 
xions de naturalesa social. 

 
Muntatge expositiu 

 

El muntatge expositiu consisteix en una casa tridimensional que desplega les parets en 
forma de plafons i llindars creant un laberint per a l’espai d’exposició, un laberint mul- 
ticursal, obert, porós i de múltiples itineraris, entrades i sortides, com a metàfora de la 
persona i la vida que construeix transitant. 

El cos central és l’estructura més bàsica d’una casa de dues aigües, amb una sola 
paret que evoca els tres nivells simbòlics desenvolupats per Gaston Bachelard: plan- 
ta, golfes i soterrani. Des d’aquest cos es despleguen la resta de parets i llindars de 
manera articulada. Així, l’exposició, concebuda des del primer moment com a expo- 
sició itinerant, s’adapta també als múltiples espais expositius per on transita dins del 
territori. 

Els panells –que fan de parets de la casa– contenen el material visual i textual de l’ex- 
posició, i els llindars –portes i finestres– permeten la lliure circulació, físicament i vi- 
sualment. Cadascun dels onze panells es correspon a una de les càpsules temàtiques de 



 
 

 

 

l’exposició. A la part superior hi ha un pictograma que serveix per orientar-s’hi i loca- 
litzar els temes. 

Els panells tenen dues cares, una de les quals mostra una il·lustració que correspon 
al tema de què es tracta, i l’altra conté continguts textuals, les fotografies de les dinàmi- 
ques de la fase processual i els testimonis recollits en el territori. Es poden visionar els 
vídeos d’aquests testimonis amb un dispositiu mòbil amb connexió a internet, a partir 
de codis QR. 

No hi ha un ordre de visita; tothom transita per l’exposició al seu aire seguint itine- 
raris diferents, com la vida. El full de sala s’ha concebut com un mapa, amb propostes 
d’activitats i pistes de lectura per a cadascun dels panells. No és imprescindible seguir-lo 
per comprendre l’exposició, però és una eina clau si es vol anar més enllà d’una visita 
tradicional. 

 

Simulació en 3D del concepte de muntatge expositiu ideat 

pels comissaris: un cos central i parets i llindars desplegant- 

se per l’espai. 

 
 

 

Full de sala concebut com a mapa per transitar per l’exposi- 

ció i realitzar activitats. Disseny gràfic d’Ugly Studio. 

 

 
Continguts 

 

L’exposició desplega els seus continguts per l’espai distribuint-los amb càpsules inde- 
pendents que en realitat estan relacionades d’una manera estreta. Aquestes càpsules 
tracten aspectes del món canviant, de l’autoconeixement i de la navegació per aquest 
món mateix. 

El món canviant 
Respecte del món canviant, es parteix del fet que «no podem aturar l’onada, però podem 
aprendre a surfejar» (Jon Kabat-Zinn). Naveguem per un món globalitzat on surfejar les 
onades dels canvis esdevé un autèntic repte per a molts. 

Durant el procés participatiu i creatiu, previ a l’exposició, es va poder constatar que 
el canvi de marc general porta inevitablement a un canvi de marc mental. D’altra ban- 



 
 

 

 

da, també s’obren nous horitzons professionals que fan replantejar els escenaris forma- 
tius. Els participants veien molt necessària la plasticitat per tal d’adaptar-se i poder cons- 
truir els itineraris personals anant més enllà de l’adaptació. I això era més rellevant en 
el cas dels qui s’orienten en una edat ja adulta: 

 

Amb quaranta-cinc anys em vaig quedar sense feina. Els meus coneixements ja no 
em servien pel que venia, així que vaig destinar part dels diners de la indemnitza- 
ció a formar-me en un nou camp que llavors apareixia: la informàtica. Allò em va 
obrir noves portes. El més important en un món canviant és ser flexible i adap- 
tar-se als canvis sense por (Camil Rull Rigol, Sant Vicenç dels Horts). 

 

Un altre aspecte a tenir en compte pel que fa a l’orientació en aquest nou marc és el 
Big Data. No ens desorientem en un desert sinó en una selva. Aprendre a seleccionar i 
a destriar és el gran repte de la navegació en l’excés d’informació si es vol evitar la «in- 
foxicació». Potenciar el pensament crític és vital, com també ho és reivindicar el silenci 
i la distància per guanyar la perspectiva necessària. 

 

Com a orientadora, em trobo amb moltes persones que m’arriben desorientades, 
no per manca d’informació sinó per excés. Els ajudo a destriar, aquesta és la clau 
(Núria Mallofré Mariana, Vilafranca del Penedès). 

L’autoconeixement 
Pel seu caràcter reflexiu, l’exposició destina bona part dels continguts a aspectes rela- 
cionats a l’autoconeixement. El primer pas en l’orientació és saber on som. Lligades a 
aquesta qüestió clau sorgeixen després altres preguntes: on volem anar?, amb què comp- 
tem?, què ens frena?, què necessitem?... 

Evocar els somnis, analitzar les realitats i integrar els malestars4 ocupa gran part de 
l’exposició des de flancs diversos, cadascun dels quals es resol en una càpsula temàtica 
que presenta reflexions, propostes d’activitats i testimonis. 

Així doncs, es parla de la importància de les condicions de l’entorn i de l’adquisició 
de competències,5 de la importància d’establir objectius i traçar estratègies a partir de 
l’anàlisi de les competències actuals i les que cal adquirir o millorar, segons el punt on 
es vol arribar. 

 

Quan vaig presentar el treball final de carrera vaig tenir dificultats amb l’exposició 
oral. Llavors vaig decidir treballar les competències comunicatives amb tallers i 
amb la pràctica diària, el que s’anomena learning by doing (aprendre fent). Avui en 
dia he millorat molt la comunicació oral i el treball en equip (Carlos Moreno Losada, 
Vilafranca del Penedès). 

 

 

 

4 Gaston Bachelard estableix una analogia interessant d’aquests tres aspectes respecte a la simbologia de la casa. 

A les golfes situem les aspiracions, els desitjos, els projectes..., perquè és una àrea de projecció, la zona alta de la 

casa, un espai per somiar. A la planta baixa hi trobem la realitat, el dia a dia: és on hi ha les estances en què es fa 

vida (cuinar, menjar, compartir, treballar o descansar). El soterrani és un espai d’ocultació, s’hi amaguen pors, com- 

plexos, inseguretats, frustracions... en definitiva, malestars. 
5 «L’orientació, definida com un conjunt d’activitats que permeten a les persones de qualsevol edat, en qualsevol 

moment de la seva vida, identificar les seves competències, capacitats i interessos, per tal de prendre decisions 

relatives a la seva educació, formació i ocupació, i així gestionar activament el seu projecte de vida personal i pro- 

fessional» (Resolució de la Comissió Europea del 27 de maig de 2004). 



 
 

 

 

També s’aborda un tema clau que acaba determinant molts itineraris vitals. Es trac- 
ta de la convivència amb l’èxit i el fracàs, dues cares d’una mateixa moneda: l’aprenen- 
tatge a la vida. Aquí es convida el visitant a identificar guanys, sigui quina sigui la seva 
experiència. Sovint ens empeny un èxit, sovint un fracàs. 

Em vaig preparar per fer l’ascens a un cim de 7.000 m i no va ser possible. Això em 
va fer sentir malament, però també em va motivar a fer-ne un de 8.000. La sorpre- 
sa va ser que aquest, que era més alt, sí que el vaig poder pujar (Fèlix Díaz-Prieto 
Masana, Vilafranca del Penedès). 

La meva vida ha seguit un procés complex però enriquidor. L’aparició de la malal- 
tia ha estat determinant des de la meva joventut. M’ha obligat a aturar-me, a es- 
coltar-me i a arriscar-me tirant endavant. Una actitud positiva és fonamental, so- 
bretot somriure davant les adversitats (Irene Beltran Aragall, Centelles). 

Orientar-se 
No es pot ensenyar res a una persona; només se la 
pot ajudar a descobrir en el seu interior. 

GALILEo GALILEI 

 

Orientar-se és saber on som, però també és triar on volem anar, i planificar el viatge... 
dibuixar el propi mapa. Aquesta ha de ser una tasca personal, però no solitària. Ens cal 
la mirada de l’altre, algú que ens orienti, ens acompanyi i ens ajudi a reconèixer els nos- 
tres talents per poder emprendre el que ens proposem. 

En xarxa és més fàcil; l’orientador/a forma part d’un ecosistema de persones, insti- 
tucions i recursos en relació. Vivim interconnectats. Cada població ofereix una xarxa de 
connexions molt rica que afavoreix la formació, la creació de vincles i l’orientació. Esco- 
les, centres esportius, biblioteques, teatres, associacions, esbarjos, places, clubs de lectura, 
esplais... Aquests llocs de trobada són els nodes de la xarxa que ens ajuden a no perdre’ns. 

 

L’escola d’adults és un punt de trobada per molts de nosaltres. Allà ens formem, 
ens relacionem i creixem en autoestima i autonomia (Gisela Bote Ruíz, Montse Prat 
Clot i Ricard Molera Oliveras, Centelles). 

 

Quien mejor me orienta son mis padres, porque ellos me conocen bien y desean lo 
mejor para mí (María Posadas, Badia del Vallès). 

 

Jo dec gran part del que soc a un mestre que a l’escola va saber veure en mi un ta- 
lent per la imatge, en Francesc Roda. Els estudis no m’anaven gaire bé i no m’agra- 
daven, però ell em va posar una càmera de vídeo a les mans i ara soc realitzador 
de televisió (Jordi Morgades Albiol, Vilafranca del Penedès). 

 

Aquest concepte de l’educació sobrepassa els temps i els espais tradicionalment dis- 
senyats per a l’aprenentatge i l’orientació. Es dibuixen nous paisatges educatius en què 
l’educació formal, la no formal i la informal esdevenen els escenaris d’aprenentatge i 
orientació; més enllà dels centres educatius i les etapes escolars. 

 

Quan em vaig jubilar vaig decidir fer només el que em vingués de gust. Em vaig 
posar a estudiar una carrera, com a satisfacció personal. Quan vaig haver acabat, 



 
 

 

 

vaig pensar: per què no seguir endavant? I als setanta-dos anys llegia la tesi docto- 
ral. Avui en dia segueixo formant-me i comparteixo els meus coneixements en al- 
guns espais formatius (Pilar Soler Garcia, Vilafranca del Penedès). 

 

Orientar-se també és triar, prendre decisions que desperten emocions i sobretot que 
impliquen una responsabilitat. La tria genera un impacte i demana una posició personal 
respecte valors sovint oposats (local / global, universal / particular, tradició / moderni- 
tat, espiritual / material, mirar a curt termini / mirar a llarg termini, remuneració / de- 
sig, ment / cor...). Cal tenir un codi ètic propi que serveixi de far. 

 

Trabajé para una empresa que miraba solo los números y el dinero, en un entorno 
muy competitivo y tecnológico. Sentí una tensión interior, así que decidí cambiar 
y alejarme de ese modelo de presión. Ahora intento la aventura de hacer algo pro- 
pio, lo que implica un aprendizaje continuo (Nora Visser, Sant Vicenç dels Horts). 

 

Estava estudiant dret penal, i en un judici mal portat en què es va deportar un es- 
tranger, havent de deixar aquí la seva família, vaig decidir canviar d’especialitat. 
Ara estudio dret social, perquè vull evitar judicis com aquell (Sara Bajiji, Sant 
Vicenç dels Horts). 

 

Dejé de estudiar muy joven para perder el tiempo con los amigos. Cuando me di 
cuenta de que estaba echando a perder mi vida, opté por volver a empezar. Ahora 
mi objetivo es estudiar y poder trabajar en algo que me guste (Marta Hernández, 
Badia del Vallès). 

 

 

 

«Un món canviant». Il·lustració de Nil Nebot (membre de 

l’equip d’art) amb aportacions textuals recollides en la sego- 

na dinàmica en els quatre municipis. 

 
«Qui ens orienta?». Il·lustració d’Alba Cár- 

camo (membre de l’equip d’art). 



 
 

 

 
 

 

Pictogrames per orientar-se en l’exposició, dissenyats per Ugly Studio i Clàudia 

Torrents (membres de l’equip d’art) a partir de tampografies seves. 

 
 

«Adquirir competències». Il·lustració de Guille Manchado, 

amb animació d’Helena Izquierdo (membres de l’equip 

d’art). 

 

Un projecte viu 

TRANSITAR s’ha concebut com a projecte viu. En primer lloc perquè l’exposició és iti- 
nerant, la qual cosa la fa perdurar en el temps i la fa visible pel territori. 

D’altra banda, genera experiències: no és una exposició que es visiti de manera pas- 
siva sinó activa, amb l’ajut d’un full de sala que és alhora un mapa que inclou propostes 



 
 

 

 

d’activitats. La connexió als videotestimonis i algunes animacions mitjançant codis QR 
també és una manera d’aproximar el visitant als continguts i fer-ho amb un estil més 
personal. Cap d’aquests recursos és imprescindible, però són recursos d’interacció molt 
útils. 

La pàgina web (http:www.diba.cat/web/transitar) inclou apartats que van anar crei- 
xent durant la itinerància, com ara els audiovisuals, els testimonis, les comunicacions, 
i una proposta d’activitats per fer a casa si no es pot visitar l’exposició. També és present 
en les xarxes socials amb un compte a Instagram (@transitardiba), en què es publiquen 
imatges del procés previ i de l’exposició, com també de la seva itinerància a partir de la 
primera inauguració. 

Finalment, el projecte inicia una segona fase processual: TRANSITAR-Lab, un seguit 
de laboratoris, en el marc d’INTERACCIÓ18, que abordaran de manera pràctica la re- 
lació entre els conceptes de cultura i d’educació. Aquests laboratoris es dirigeixen als 
agents actius de la cultura, l’educació i les comunitats, i s’organitzen de manera descen- 
tralitzada, transitant pel territori, per tal d’aproximar els participants a nous relats i con- 
nectar pr transversals. 

 
 

Font: document extret de l’observatori de l’Educació Local (anuari 2018). 

http://www.diba.cat/web/transitar)
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