
Presentació de sol·licituds: 

Del 13 de desembre de 2021 

al 12  de gener de 2022

Resolució: 3 de març de 2022 

Acceptació: del 4 al 9 de març de 2022

Reassignació de places vacants: del 10 al 20 

de març

Resolució definitiva: 23 de març de 2022

Acceptació de les places reassignades: del 24 

al 29 de març de 2022

Calendari

✓ Formulari de sol·licitud degudament 

omplert i tramitat.

✓ Acreditació del nivell d’idioma d’acord als 

requeriments de cada plaça indicats a:

Erasmus+ Estudis

Global Faculty

✓ Acreditació de discapacitat reconeguda i 

qualificada legalment d'un grau igual o 

superior al 33%, si s’escau. 

En cas de presentar més d’una sol·licitud

només es considerarà vàlida la que s’hagi

presentat en últim lloc.

Documentació

Document informatiu de la convocatòria 

Erasmus+ Estudis i Global Faculty

Oficina de Relacions Internacionals, Facultat d’Economia i Empresa

Programes de Mobilitat Internacional 2022-23

Convocatòries OBERTES

Erasmus+ 

Estudis

Global 

Faculty

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php/welcome
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/convenis.php/home/


• Estar en possessió de NIE o DNI.

• Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments

homologats de grau o màster universitari, durant el curs acadèmic 2021-2022.

• Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim 60 crèdits ECTS

(o el primer curs complet) de la titulació relacionada amb l’intercanvi

en el moment de fer la sol·licitud.

• Els estudiants de màster universitari hauran de tenir matriculats, com a mínim

30 crèdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulació relacionada amb

l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud i hauran d’acreditar la seva

superació a l’inici de l’estada.

• En el cas d’estudiants matriculats en un itinerari doble, la mobilitat només es

pot sol·licitar per un dels dos ensenyaments, encara que es consideren com a

crèdits matriculats i/o superats, la suma dels crèdits matriculats i /o superats

en l’itinerari doble.

• En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o

pràctiques) amb anterioritat, el còmput total de la durada de la mobilitat per

estudiant no pot ser superior a 12 mesos per cada cicle d’estudis (grau,

màster).

• L’estudiant de mobilitat és un estudiant a temps complert, per tant, el nombre

de crèdits que ha de cursar a la universitat d’acollida és, amb caràcter general,

el que la normativa de permanència de la UB considera. En el cas dels

estudiants de grau entre 23 i 30 ECTS per estades semestrals o entre 46 i 60

ECTS per estades anuals i per als estudiants de màster, entre 24 i 30 per

estades semestrals i entre 49 i 60 per estades anuals. En el cas dels alumnes

amb grau de discapacitat igual o superior al 65%, s’estableix una menor

càrrega lectiva.

• Els estudiants seleccionats hauran de formalitzar la matricula a la UB del curs

2022-2023. L’estudiant haurà de tenir matriculats a la UB, durant el seu

període de mobilitat, el nombre de crèdits equivalent als que cursarà a la

universitat de destí.

• En cas que sigui necessari, acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient

per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la

universitat de destinació, en funció dels requisits d’idioma establerts per a

cada plaça.

Requisits



Condicions

• La present convocatòria dels programes Erasmus+ Estudis i Global Faculty és

per realitzar mobilitats de SEM1, SEM2 o ANUALS el curs 2022/2023 (cal

consultar les destinacions ofertades en el marc d’aquests dos programes ja que

pot haver-hi restriccions pel que fa al període d’estada). Es pot sol·licitar una

mobilitat de SEM1 a través d’un programa i una altra de SEM2 a través d’un altre

programa, però no dues mobilitats semestrals diferents dintre del mateix

programa. Es pot presentar sol·licitud per als diferents programes de mobilitat

internacional per al mateix període, però en aquest cas només es podrà acceptar

una de les places assignades. Si es presenta sol·licitud per a Erasmus+ Estudis i

Global Faculty per al mateix període caldrà indicar al formulari de sol·licitud SOP

l’ordre de priorització de cada una de les destinacions, que només es tindrà en

compte en cas que s’hagin tramitat correctament ambdues sol·licituds.

• Un estudiant que tingui concedides dos o més mobilitats consecutives no

podrà iniciar una mobilitat si l’anterior no està tancada. La darrera mobilitat

podrà ser cancel·lada.

• Els estudiants seleccionats estan exempts del pagament de les taxes

acadèmiques a la universitat de destinació (eventualment, però, la

universitat de destinació els podria exigir el pagament de taxes obligatòries

corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos

materials, etc., en les mateixes condicions que als estudiants locals).

• Els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de totes les despeses

derivades de la mobilitat internacional

• L’adjudicació de la plaça de mobilitat per part de la Universitat de Barcelona no

comporta que l’estudiant seleccionat sigui automàticament admès a la

universitat de destinació, que és qui en última instància ha d’acceptar-lo

mitjançant posterior tràmit gestionat per l’Oficina de relacions internacionals del

centre UB d’adscripció de l’estudiant.

• En el marc del programa Erasmus+ Estudis els estudiants seleccionats hauran de

disposar d’una assegurança mèdica per tota la durada de l’estada. La UB

contracta l’assegurança d’accidents i repatriació que cobreix l’estada de mobilitat

Erasmus+ Estudis. En el marc del programa Global Faculty els estudiants

seleccionats hauran de disposar d’una assegurança mèdica, d’accidents i

repatriació per tota la durada de l’estada.

• Aquest és un document informatiu de la convocatòria, cal consultar la resta de

les bases generals de la convocatòria i tota la informació pertinent a:

Convocatòria Erasmus+ Estudis i Convocatòria Global Faculty

http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_ERASMUS_est_22_23.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Faculty_22-23.pdf


El procés de sol·licitud es fa a través de l’Aplicatiu

SOP: Sol·licitud Aplicatiu SOP

Cal que seleccionis:

✓ Programa d’intercanvi: Erasmus+ Estudis o 

Global Faculty

✓ Facultat: Facultat d’Economia i Empresa

✓ Ensenyament: el teu ensenyament

✓ Curs: 2022-23 

Per iniciar la sol·licitud clica la universitat que vols 

que sigui la teva primera preferència (botó verd 

del marge esquerra). Més informació al següent 

enllaç: Document d’ajuda SOP. 

A l’hora d’omplir la sol·licitud al SOP és MOLT 

IMPORTANT que, als apartats corresponents, 

indiquis:

➢ Els cursos que voldries cursar a la universitat

estrangera amb les seva equivalència a la UB per a

totes les destinacions que hagis seleccionat en el

marc d’aquell programa. Consulta la Normativa

d’Equivalència Acadèmica de la Facultat per a tal

efecte.

➢ Les motivacions per participar als programes de

mobilitat internacional, en format de carta de

motivació (mínim 10 línies).

➢ Si presentes sol·licitud per a Erasmus+ Estudis i

Global Faculty per al mateix període, l’ordre de

priorització de cada una de les destinacions

(per exemple: 1. IS REYKJAV05); 2. CAN-

MCMAST; 3. CA-MONTR03; 4. SK BRATISL03,

etc.). Només es poden incloure destinacions que

s’hagin seleccionat a la sol·licitud. Aquest llistat

d’ordre prioritzat entre ambdós programes només

es tindrà en compte en cas que s’hagin tramitat

correctament les sol·licituds d’ambdós programes.

Destinacions

Per a Erasmus+ Estudis i Global Faculty, cal

consultar l’oferta de places a la pàgina web de

l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat

(no a l’aplicatiu SOP)! :

Erasmus+ Estudis

Global Faculty

Per a cada destinació cal que consultis atentament i

tinguis en compte:

✓ Els requisits d’idioma de cada plaça.

✓ La informació important marcada amb un

símbol d’exclamació vermell. Hi ha

destinacions que només són anuals, o per a

les que cal indicar el campus de preferència,

o que caldrà que indiquis a la sol·licitud si

prefereixes un canvi de semestre mantenint

la destinació abans de passar a la següent

destinació. Assegura’t que tens present tota

aquesta informació!

✓ Consulta també tota la informació associada

a cada plaça clicant al símbol + que trobaràs

al costat de cada destinació.

La tria de places és molt important. Al final

d’aquest document trobaràs indicacions sobre

què és important que tinguis en compte!

Tramitació de la sol·licitud

Si tens cap incidència amb la tramitació de la 

sol·licitud al SOP, posa’t en contacte amb l'oficina 

central de mobilitat de la UB, l’OMPI, ja que totes 

les qüestions tècniques que afecten a aquest 

aplicatiu es gestionen des d’aquesta oficina. Tingues 

en compte que, a nivell de la Facultat, no podem 

solucionar aquest tipus d’incidències.  

OMPI (Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals)

Alejandro Depares, Elodia Guillamón & Rosa Segarra

Email: erasmus@ub.edu; 93 403 53 84 / 93 402 17 09 / 93 

403 53 80; Horaris i cita prèvia: Enllaç

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?org_id=22&sprache=ca&kz_search=A&kz_partner_link_type=0&identifier=BARCELO01&showOnlyKzSearch=0&checkExisting=true&showGoogleMapsLink=false&gMapURLParameters=&markerClicked=0&regionClicked=0&map_action_type=I&is_show_inst_on_click=0&submit_by_click=1&inputBewArt=0&inputBewPers=0&allowBewArtBoth=0&allowBewPersBoth=0&completeURL=https%3A%2F%2Fwww.service4mobility.com%2Feurope%2FMobilitySearchServlet5%3Fmatch%3D7e219163793974b82402d5d46f205597214117283049dbee1cd00cae03751257939cc22bb01ea4a8e1493ad432d11cfef6a8e5d6e26f87e7f4c2dbdb4ab4cbfe9a887b3ec6cb86035ad3552427cf300a3678fdceacf6204026290f3e47ecce39cb9e3396a80785542483eca5828bc2ce32aad3b16d1241c4b040b22b8b65444d&map_lcd_action_type=S&inst_id_heim=129811&inst_id_heim_child=0&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog_id=0&studr_id=0&studj_id=0&spr_id_unt=0&kon_id=0&lcd_id=0&inst_id_partner=0
http://www.ub.edu/uri/Documents/AJUDA_SOP_20_21_solicituds.pdf
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/06/NEA-21-22.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php/welcome
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/convenis.php/home/
http://www.ub.edu/uri/comu/directori.htm


Requisits d’idioma
➢ És imprescindible acreditar el nivell d’idioma d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüística (excepte per a 

aquelles destinacions en les que es sol·liciti un títol específic de l’idioma de l’intercanvi). 

➢ Per als idiomes anglès, alemany i francès s’haurà d’acreditar com a mínim un nivell B1, en cas contrari la 

sol·licitud es considerarà exclosa. 

➢ A més, cal consultar els requisits específics per a cada plaça (nivell més alt o títol específic), d’acord al que 

s’indica a les pàgines web de l’oferta de places:  Erasmus+ Estudis i Global Faculty

❖ Per a les places on s’indica: “MANDATORY nivell x” no s’assignarà plaça si no s’arriba al nivell exigit.

❖ Per a les places on s’indica: “RECOMMENDED nivell x” l’Oficina de Relacions Internacionals assignarà 

plaça tot i que no s’arribi al nivell recomanat. No obstant, tingues en compte que la decisió última 

sempre dependrà de la universitat de destí i per tant et recomanem que només sol·licitis aquelles 

universitats a les quals s’adeqüi el teu nivell d’idioma. Sinó t’arrisques a què, tot i tenir la plaça 

assignada, la universitat estrangera no accepti la teva candidatura i denegui la teva acceptació. Tingues 

en compte que les universitats són cada cop més exigents pel que fa al nivell d’idioma.

❖ Hi ha algunes places per a les quals es demana un títol acreditatiu de l’idioma específic (IELTS; TOEFL; 

Cambridge Certificates). En cas que així sigui, no s’assignarà plaça si no es presenta el certificat 

corresponent.

➢ Per als idiomes italià i portuguès es pot acreditar, d’acord als mateixos procediments, en el moment de fer la 

sol·licitud. També existeix l’opció de prorrogar la presentació de l’acreditació fins al moment de realitzar 

l’intercanvi. En aquest cas serà imprescindible presentar el document de compromís d’idioma en el moment 

de realitzar la sol·licitud. No obstant això, tingues en compte que, si a hi ha qualsevol nivell mínim indicat 

com a “MANDATORY”, serà necessari acreditar el nivell mínim indicat en el moment de fer la sol·licitud.

Procediment d’Acreditació Lingüística

A) La presentació de la còpia del certificat oficial, sempre que estigui inclòs en el Document CIC

o el Llistat ACLES.

A) La presentació de la còpia de la matrícula (curs acadèmic 2021 - 2022) de l’Escola d’Idiomes Moderns de la

UB, que acreditarà el nivell de capacitació lingüística immediatament inferior.

B) En el cas d’un altre document que no consti a l’apartat A o B, es podrà consultar amb els coordinadors de

l'EIM de la UB. L’EIM acreditarà directament al centre d’estudis el coneixement lingüístic de l’estudiant

(sense expedició de certificat).

C) En el cas de no tenir cap document inclòs a l’apartat A, B o C, es podrà acreditar la capacitació lingüística

realitzant la prova de nivell de l’idioma corresponent que organitza l’EIM de la UB, sota les indicacions i

terminis indicades a: PROVES DE NIVELL DE L’EIM PER PARTICIPAR ALS PROGRAMES DE MOBILITAT

INTERNACIONAL. L’EIM acreditarà directament al centre d’estudis el coneixement lingüístic de l’estudiant i

també expedirà una acreditació amb el nivell de coneixement lingüístic de l’estudiant. Per realitzar la prova,

cal fer la inscripció, que es realitza online a través de l’enllaç indicat, del 13 de desembre al 09 de gener.

http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_prova_nivell_22_23.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php/welcome
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/convenis.php/home/
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/12/Compromis-italia-o-portugues_2022-23.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7302/1584496.pdf?
https://www.acles.es/uploads/archivos/Tablas_ACLES/Tablas_de_certificados_reconocidos_por_ACLES_OCTUBRE2021.pdf
https://www.eim.ub.edu/ca/horaris-coordinacio-assessorament-personalitzat/
https://www.eim.ub.edu/ca/certificat/erasmus-beca-mobilitat/


Erasmus+ Estudis: 

El Programa Erasmus+ Estudis té associat a l’assignació de la plaça la dotació d’un ajut econòmic mensual. Tot i que 

oficialment no està garantit i depèn de l’assignació anual que rebi el ministeri i el nombre de mobilitats assignades, 

d’acord a la nostra experiència, tots els estudiants que han participat al programa durant els darrers anys han gaudit 

d’aquest ajut. 

L’ajut Erasmus+ estudis preveu diferents dotacions segons el país de destinació:

❖ Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit,  Suècia (310€/mes)

❖ Grup 2: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Franca, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre (260€/mes)

❖ Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,  Hongria,  Letònia,  Lituània,  Polònia, República Txeca, 

República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia, Turquia (210€/mes)

El finançament per estades per estudis és per un mínim de 3 mesos i un màxim de 7 mesos. Les estades de durada 

superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Els estudiants seleccionats que hagin gaudit el curs 2021-2022 d’una beca de Caràcter general del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament d’Educació del País Basc, que tenen necessitats especials, i 

hagin acreditat una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33% o que acreditin tenir 

la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a 

Espanya, rebran, a més de la beca mensual anterior, la quantitat de 250€/mes (per la durada de la estada i per un període 

màxim no superior a 7 mesos).

➢Els estudiants seleccionats que tenen una discapacitat reconeguda  i  qualificada  legalment  d'un  grau  igual  o  

superior al 33% poden optar a la convocatòria del  SEPIE  que  atorga  ajuts  per  cobrir  les  despeses  extraordinàries  

que origina la mobilitat. La informació sobre  la convocatòria estarà disponible al següent enllaç. 

➢Green Travel: pagament únic de 50€ per viatge sostenible a la destinació i, si és el cas, fins a 4 dies de beca addicional.

Erasmus+ Estudis i Global Faculty: Ajuts econòmics addicionals

Els estudiants que participen al programa Erasmus+ Estudis o Global Faculty, podran  optar  a  altres  ajuts  econòmics  

per  a  la mobilitat  internacional  que  es  convoquin  en  aquesta  universitat o  per  altres organismes  amb les 

condicions que s’especifiquin en les seves bases, sempre que el calendari i les condicions de les convocatòries ho 

permetin. Els ajuts econòmics poden variar d’un any a un altre. Per a aquells ajuts la convocatòria dels quals encara no 

estigui oberta, la informació que trobaràs a continuació és orientativa en base a l’experiència dels anys anteriors: 

Ajuts de la Facultat: Erasmus+ Estudis, pagament únic de 471€, 440€ o 374€ en funció de les universitats de 

destinació. Global Faculty, pagament únic de 1700€ o 525€, en funció de les universitats de destinació. La convocatòria 

està ara oberta fins al 12 de gener, troba tota la informació a:  Ajuts de la Facultat: sol·licitud oberta!

Beca AGAUR MOBINT: 200€ al mes, fins un màxim de 6 mesos. 

Ajuts Santander-UB: Erasmus+ Estudis, pagament únic de 200€. Global Faculty, pagament únic de 1000€.

Beca Santander Erasmus: Només per al programa Erasmus+, hi ha previstos 2 tipus d’ajuts en el marc de la beca 

Santander Erasmus: 2 ajuts de 2.000€ (per estudiants que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%) i 49 ajuts de 

500€. La convocatòria està ara oberta fins al 15 de març, troba tota la informació a:  Beca Santander-Erasmus: sol·licitud 

oberta! La sol·licitud l’has de tramitar abans d’aquesta data encara que no tinguis la plaça assignada!

Ajuts Econòmics

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/12/2021-Convocatoria_AMI_FEE_22-23_DEF-3.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convocat%C3%B2ria%20Beques%20Santander%20%20Erasmus_2022_2023_signada.pdf


Programes de Mobilitat Internacional: un món d’oportunitats a les teves mans!

A més de prendre en consideració la destinació que més t’atrau, consulta també l’oferta de cursos! Cada

universitat té una oferta diferent, més o menys limitada, que pot escaure’s millor o pitjor a les teves

necessitats en funció de les assignatures que vulguis cursar a l’estranger. Els cursos oferts per la

universitat estrangera hauria de ser un dels elements més importants a tenir en compte alhora de fer la

teva tria de places. Més informació a la secció de “Reconeixement acadèmic” de la pàgina web de l’ORI.

Cursos

Assegura’t que només demanes aquelles places a les quals s’adeqüi el teu nivell d’idioma, si no t’arrisques

a que es denegui la teva sol·licitud, tant per part de la UB com de la universitat estrangera. Si no s’indica

el contrari, s’ha acreditar d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüística, però hi ha places i programes

per a les que es requereix un títol específic (IELTS, TOEFL, etc.).

Requisits 

d’idioma

Algunes places tenen indicada, en vermell i amb un símbol d’exclamació, informació molt important que

cal que tinguis en consideració: hi ha destinacions que només són anuals, o per a les que cal indicar

el campus de preferència, o que caldrà que indiquis a la sol·licitud si prefereixes un canvi de

semestre mantenint la destinació abans de passar a la següent destinació. Assegura’t que tens

present tota aquesta informació i que fas les indicacions pertinents a la sol·licitud del SOP.

Informació 

important

En cas que no tinguis la nacionalitat d’algun dels països de la Unió Europea (per mobilitats dintre de la

UE) o que realitzis un intercanvi fora de la Unió Europea, has de tenir en compte que hauràs de

tramitar el visat d’estudiant. En aquest cas, això implica un cost econòmic, a més de la presentació

de documentació addicional per a l’expedició del visat. Aquesta documentació addicional pot ser molt

variada, podent incloure des de títols específics d’anglès (TOEFL, IETLS, etc.) a certificats

mèdics o justificants bancaris conforme es disposa d’una quantitat determinada de diners

al banc que acreditin la solvència econòmica de l’estudiant mentre es troba al país

estranger -per exemple, per anar a Estats Units s’ha de justificar que es disposa aproximadament d’uns

8500 euros per semestre i per anar a Corea d’uns 2500 euros per semestre, però recorda que aquesta

quantitat varia d’un país a un altre i pot variar també d’un any a un altre-. Informa’t bé de quins són els

tràmits per a l’expedició del visat d’aquells països als que vulguis sol•licitar l’intercanvi. Ho pots consultar

amb la ORI de la universitat estrangera o directament al consolat o ambaixada del país estranger.

Visat

El calendari acadèmic varia d’una universitat a una altra. Comprovar el calendari acadèmic de la

universitat que t’interessa perquè en funció del mateix pot ser més adient que hi vagis el primer o el

segon semestre. En aquelles universitats on els semestres comencin i acabin abans que els nostres és

recomanable anar-hi el primer semestre perquè si hi vas el segon, et coincidiran l’inici de les classes a la

universitat de destí amb els exàmens de primer semestre de la Facultat. A aquelles universitats on les

classes comencen i acaben molt més tard que les nostres és recomanable anar-hi el segon semestre

perquè si hi vas el primer semestre tornaràs quan aquí ja hauran començat les classes. En el cas de les

estades anuals, el calendari acadèmic és indiferent, ja que no cal combinar-lo amb el nostre.

Calendari 

acadèmic

Consulta la pàgina web de l’oficina de relacions internacionals de les universitats estrangeres on estiguis

interessat a anar, allà podràs trobar la informació dirigida als estudiants que van a fer-hi un intercanvi. Hi

ha universitats on aquesta informació és molt exhaustiva i hi pots trobar informació sobre l’allotjament,

els tràmits a realitzar, les activitats que organitzen i tot allò que per a ells és important que tinguis en

compte com a estudiant d’intercanvi a la seva institució. Pots escriure, sempre que ho necessitis, a

l’oficina de relacions internacionals de la universitat estrangera per demanar aquella informació que

necessitis (cursos, programes de les assignatures, opcions d’allotjament, etc).

Organització 

de l’intercanvi

a la 

universitat

estrangera

Un altre factor important que pots voler tenir en compte és el cost de la vida a la destinació que

elegeixis, per exemple, algunes capitals europees són molt cares pel que fa a l’allotjament i altres

despeses imprescindibles i alguns països i/o ciutats permeten viure-hi amb una quantitat de diners molt

més ajustada que d’altres. A l’oferta de places de la nostra pàgina web, al clicar al símbol + del marge

esquerra, trobaràs indicat aquelles places que són especialment econòmiques.

Despeses 

econòmiques

https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/funcionament-2/#1620369276617-08242101-9878

