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Próleg

relacionar-se com a persona
Hi havia una vegada un jove advocat, en Paul Harris, que va arribar a Chicago el 1903. Necessitava
amb tres empresaris, un del téxtil, un
i com a professional del dret. Els primers contactes el van portar a trobar-se cada setmana
creixent fins que el 23 de febrer de
del carbó i un sastre. Ho feien de forma rotatória als seus despatxos. Aquesta tertÚlia va anar
1905 es van constituir com a ROTARY.

i relacionar-se professionalHi havia una vegada un jove banquer, en Viceng, que va arribar a lgualada el 1986. Volia fer amics
un industrial del téxtil
ment. Els esmozars del Café de la Rambla el van portar a compartir tertúlia i a I'intercanvi d'idees amb
(Ramon Claramunt), un gestor (Joan Bernadas) i un curtidor (MiquelVila). Quan

els explicava que havia descobert el ROTARY

a lgualada, ja havia nascut el
a Reus, els va interessar i van assistir a una de les reunions del Rotary Club de Reus. De tornada
Rotary Club d'lgualada ija teníem padrí.

Sembla un conte repetit, oi?

perVicenq LÓpez, Jaime
Després d'un rodatge sense presses, el 5 de maig de 1988 es constituia la primera Junta, composta
per R0TARY INTERNATIoNAL,
Ribera, Joan Bernadas, Lloreng Tusal i Josep Pallarés. El 24 d'octubre de 1988 érem reconeguts
festa mai vista al Mercantil, acompai el 3 de juny de 19gg, amb 27 socis fundadors, se'ns lliurava la Carta Constitutiva amb una
nyats per 150 convidats de Catalunya i autoritats locals'

i reconeguda. Si demá
Alló que es veia amb recel per alguns cercles igualadins ha resultat ser una entitat, creiem, estimada
deixés d'existir, se'ns trobaria a faltar a lgualada? Crec fermament que Sí.
lideratge, sentit solidari
Ara celebrem el 30é aniversari, i mirant enrere, veiem 28 presidents que ho van ser amb il'lusiÓ, iniciativa,
que no sols fóssim una tertúlia de negocis, sinÓ un
i no com un cárrec per presumir, sinó com un acte de servei. Han aconseguit
per a la nostra comunitat
grup de families rotáries que, ajuntant accions individuals, aconseguim realitats bones i necessáries
més propera itambé internacional.
des d'aquí, el nostre homenatge
Alguns, massa, ja no els tenim al costat per gaudir de la festa, i els trobem a faltar i molt, Rebin,

iagraiment.
molta feina per fer. El mÓn necesDiuen que si parles molt del passat és que t'has fet vell. Tenim projectes, parlem de futur, tenim

sita que el Rotary Club d'lgualada estigui actiu, necessita la nostra aportaciÓ'
qué fem i com ho fem. Aquest grup de persones, homes
Sovint se'ns pregunta "eué és Rotary?". I la resposta ha de ser parlar del
i dones, assumeixen uns valors:

AMISTAT, que neix de la companyonia que es genera en compartir projectes comuns.
DIVERSITAT de génere,edat, religiÓ, procedéncia, i ideals polítics.
INTEGRITAT,

ÉflCA ITOLERANCIA en els negocis, professions i relacions personals.

SERVEI HUMANITARI per canalitzar la solidaritat amb els que ho necessiten.
LIDERATGE, disposats a engrescar els companys amb aquests valors.

tan senzill com aixó...Anem pels 30 propers?

tq

President
goig de ser president del club Rotary igualada'
Ja fa deu anys que vaig tenir el
amb nostálgia i
podien tenir un valor' D'aquell any recordo
fets
els
on
calma,
amb
i
debatre
parlar
uns temps on tots podiem
que
i l'Ernest carner que van fer
de ra iunta, en especial el Jordi camins
membres
ers
tots
donar
van
que
em
er suport
aregria,

un g0lg'
aquell any no fos feixuc sinó el contrari,

que mercés al soci AngelAsensr (que ens
nosaltres, com la Patricia Gabancho
amb
tenim
els
no
conferenciants
¡a
Alguns dels
ens creiem i que ara s'han fet realitat'
portar) ens va explicar coses o fets que no
la va

de Nadal' combrego amb
hi ha un abans i un després del concert
dit,
han
que
sempre
i
presidents
com morts ders que han sigut
forta emla clínica sant Josep i sobretot una
es va destinar a col'laboracions amb
recaptació
la
cas
meu
el
En
aquesta afirmació.
que ja no erteniem entre nosaltres'
porio, que per miva ser un homenatge privat ar meu pare
penta ar programa de ra
de qui recorHarris al nostre soci i amic Marc Riera'
molt orgullós és l'entrega d'un Paul
sento
que
em
del
moments
dels
altre
un
enorme plaer
do la seva cara de sorpresa amb un
que
a teatre' i sobretot el caliu
poder compartir reunions, viatges, sortides
i
delicia,
una
estat
ha
club
ser president del Rotary
poder ser partícip d aquest club'
que maiobridaré i agrairá a tots, elfet de
quercom
ás
moments
aque¡s
teniem en

JUNTA
President
Vicepresident i President electe
Secretari
Tresorer
Macer
La FundaciÓ Rotária

I
I

Manel Pla Vilanova
JoseP Moix Vilanova

Salvador Farrés Trullols
Ernest Carner JunYent
Xavier Bisbal Balcells
Jordi Camins Just

Període 2009- 2010

anys
1989 - 2019

CONFERENCIANTS
Sr. Josep Vives Portell (Manresá)

FSSV atenció edat infantil
Sra. Carme Hortalá
Sr. Josep Cerdá (escultor)
Sr. Josep M'Setoi Enrique
Sr. Jordi Camins

Sr Josep Mañogil
Sr. Albert Morera (RC Vilafranca del Penedés)

ACTIVITATS SOCIALS

-

15é Concert: 20 de Desembre de 2009

parelles LINDYHOPPERS

-

-

- SWINGSET amb la veu de MARIA BARAHONA i la col'laboracó

especial de tres

Entitats beneficiáries: 1- pro¡ecte de Neurorehabilitació lnfantil de la Fundació Sanitária Sant Josep

2. Programa d'Eradicacié de la Pólio de la Fundació Rotária amb l'objectiu de vacunar 3.000 nens i nenes.

- Lliuraments de distinció Paul Hanis als socis: Ernest Carner, Josep Gumá i Marc Riera.
- Premis Recerca Jove als millors treballs de recerca de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de les modalitats científica

-

tecnológica i social- humanística. Lliurament el dia 15 d'Abril a la sala d'actes de l'EUETll (Escola de Teneria).

ACTES IACTIVITATS
1r premi: 400€ per l'autor del treball i un viatge de 15 dies a un camp de joventut a un país europeu 400€ pel tutor.

2n premi: 400€ per l'autor del treball.
Festa de Sant Jordi: Es va celebrar el22 d'Abril del 2010. El " convidat" va ser Jordi Camins amb la presentació del llibre "La
Glacera d'Aneto, efectes del canvi climátic en imatges".

Actes a favor del Programa Polio Plus (era el comensament dels llibres solidaris): 28/09/2009 al Rotary Club Sabadell
2510112010 al R.C Vilafranca del Penedés.

ALTES I BAIXES
Alta: Lluís Pujol

-
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el cárrec i collar de la má delcomassumir la presidéncia del club, acceptant
vaig
motivada,
implicació
una
i
amb
com a Rotary
pany Sr. Manel Pla Vilanova
RC lgualada
plaEa prim de Reus, seu de Rotary club de Reus club padrí del
En un acte al circol de la
del qué és ser Rotary i implicant a
presentar les activitats de l'any, destacant la importáncia
várem
Rotary
de
idearis
els
seguint
present l'objectiu de revisar estatuts i fomentar
més la participació de la parella. Teníem
la família amb la voluntat que obríssim
l'entrada de sÓcies

JUNTA

President

JoseP Moix Vilanova

Vice President Ricard Escura Pons

Secretari

JoseP Gumá PuiggrÓs

Tresorer

JoseP Salat Morera

Macer

Salvador FerrésTrullols

I

Període201 0 - 2A11

anys
1989 -2019

corurrnÉNcrES
Governador Districte 2202

Pere Galbany Vila

Fernando Garrrido

Belasco

Alpiniste

Josef Ajram

- Record Guines de supervivéncia

Esportista, Escriptor i analista financer

ACTIVITATS SOCIALS

.

Várem visitar de la má de Sr.Artur Bossy, autor paisatgista de la remodelació del Jardí Históric de Santa Clotilde. Lloret de

Mar.

. Difusió de "QUÉ ÉS ROfnny"

a la Ciutat d'lgualada amb una exposició a la Biblioteca de la Ciutat amb la inauguraciÓ del

Regidor Josep M Miserachs.

.

Voldria destacar el gran treball realitzat per companyes capitanejades per la Sra. Montserrat Besa, esposa del company

i

amic Jordi Camins. recollint i confeccionant un porta banderins memorial de molts altres clubs del Món.

. Reconeixement amb un Paul Harris als socis Joan LladÓ i Ricard Escura.

'

També el programa va ser continuista amb les activitats que ja eren tradició a Rotary lgualada, com el Camp de Joventut el

Concert de Nadal amb West Side Story i Sant Jordi amb l'escriptora.

President
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president del club i'
peró era la primera vegada que era
secretari
de
cárrec
el
en
experiéncia
Jo havia tingut
pasportar un bon curs per al club i al mateix temps
ganes
de
i
il.lusió
amb
com tothom ho vaig emprendre
sar-nos-ho bé amb la Junta Directiva'
perqué
junta, er Viceng Fener, ja no és amb nosaltres
d,aqueila
importants
cárrecs
Em sap greu que un ders
grácies al seu
peró, ha quedat ben palés en tots els socis
record,
seu
Er
aviat.
massa
endur
va
una marartia se,r
que se li demanés'
optimisme i generositat en qualsevol col'laboraciÓ
amb camiforqa activitats.Vam organiEar una excursiÓ
amb
curs
un
ser
va
perqué
acomplir
Els objectius es van
clima d'amistat' base de l'éxit
activitats qu. uán ajudar a cultivar el
i
bastantes
Rebei
Mont
de
congost
nada al
Riera' fllla del
la primera dona al club: la carme
és que en aquest curs vam entrar
ilrtJ:,l:Ty;.r.rdar
sens
noves altes femenines que contribueixen
tingut
hem
sortosament
llavors,
partir
de
malaurat Marc Riera. A
i riquesa de participer al ctub i per a la iomunitat, aportant diversitat
treball
de
objectius
ets
dubte a assolir

irlrffi
paciÓ.

i agraida'
En resum una experiéncia molt agradable

JUNTA
President : Pere Carles Freixas
Vice i president electe

:

Ricard Escura

Secretari : Josep M'Susanna iDomingo
Tresorer : Xavier Bisbal i Balcells
Macer :Vicenq Ferrer iValls
Relació amb R.l. i altres Clubs : Josep Moix

FundaciÓRotariairelacionsinstitucionals:JordiCaminsJust
Camp de Joventut : Ricard Escura
Escura
Sortides lÚdiques i culturals : Ricard
Premi millor estudiant : Marcel'lí Subirana

CONFERÉNCIES
Ramon Vidal (Gran Maestre de la MaEoneria)
Marc Castells (Alcalde d'lgualada)
de Catalunya)
Jordi Candela (Dir' Gral' D'Aeroports
Jordi Camins (Soci del Club)

Període 2011 -

\An

anys
'1989 - 2019

Daniel Vilanubias (Associació Seguici Tradicional d'lgualada) junt amb

Pare Mateu Guardiá dels Pares Caputxins d'lgualada
Maria Senserrich i Pere Calbó (Diputats Parlament de Catalunya)
Juan Carlos Senano (Representant del Governador)
Jordi Cardoner (Vice-President Club Futbol Barcelona)
Julio Sorjús (Past Governador)i J. A Riquelme (Rotary)
Carles Porta (Periodista i Escriptor)
Xavier Roig (Enginyer i Escriptor)
lvan

llbau (Secretari Gral. D'Esports de la Generalitat de Cat.)

ACTES SOCIALS
Festa de canvide President i Junta Directiva, a les instal'lacions de l'antic Escoxador d'lgualada

Sopar de Nadal
Festa de Sant Jordi

Assisténcia a l'Assemblea General i Conferéncia de Districte
Assisténcia al Foro de la Fundació Rotária (Laguardia)
Visita del Governador Sr. José Ma Mesa
Excursió al Congost de Mont Rebei
Obra de teatre "Los Miserables" a Barcelona
Concert de l'Andrea Motis i Joan Chamorro al Palau de la Música
Diverses trobades lnterclubs: Vilafranca del Penedés, Vilanova i la Geltrú i Sitges.

AVINGUDES I SERVEIS
Joventut: Camp "Catalunya Art i Natura" i Festa de la Joventut.
ConveniAjuntament d'lgualada. Premis al millor estudiant de selectivitat i de Recerca, Ciéncia, Tecnologia i Humanitats.
Servei a la Comunitat: Concert Solidari "Els Tres Tenors" amb el benefci destinat al Grup d'Ajuda dels Pares Caputxins d'lgualada
i a l'Associació del Seguici Tradicional d'lgualada. També es va recaptar diners destinats al programa de la polio.

Aportació a la Fundació Rotária

ALTES I BAIXES
Baixa d'en Marc Riera (per defunció)

Alta de la Carme Riera (primera dona que entra al Club d'lgualada)
Alta de l'Ana-Luisa de Gregorio que pertany al Club de Logroñ0, pero desplagada a lgualada per motius laborals

President
Estimats companys i comPanYes,
meva presidéncia al club d'lgualada'
Els anys 2012i2013, fou el període de la
de la crisi'
Tristament, va coincidir amb els pitjors anys
ser de motivaciÓ, d'inspiraciÓ i de foplenament d'aquesta etapa que haguás hagut de
Aixó va afectar i molt, els ánims de gaudir
'10 anys de servei a la joventut'
culminar amb aquesta presidéncia, els
Tanmaleix,
personals.
contactes
i
els
el
servei
mentar
clubs' i molt especialment la
del club Rotary d'lgualada, així com d'altres
No obstant, grácies a tots els companys i companyes
Josep Maria susanna' Jordi
Godó, Pep Moix, Joan Tristany, Jaume solano,
Maria
Josep
de
Junta:
companys
del
solidaritat
marcat a l'inici
vam poder assolir els reptes que ens haviem
incondicional de la meva esposa Montse Thomas,

camins, i del suport
del mandat

la forEa per poder dur a
president a les Terres de l'Ebre amb rondalla inclosa, és d'on várem agafar
D,aquella festa de canvi de
terme amb il'lusió tots els projectes descrits'

Una forta abraEada

JUNTA

Secretari

Josep Maria Godó

Macer

Josep Maria Moix

Tresorer

Joan TristanY Franquesa

Fundació Rotária

JordiCamins

CONFERENCIES
"La lndependéncia"
- Marina Llansana 19 juliol I sopar a la fresca ses oliveres'
Estat'
- Jaume Vallcorba 6 setembre I President fundació catalunya
"Com Pensem qué es Pot fer?"

Aurora'
20 setembre / PresentaciÓ temporada Teatre
de Roma-santiago 2'800km'
- Salvador Serra 1g octubre / lgualadí al Camí de Santiago
de l,Avui
- Jaume Reixach 8 novembre / Capellá i Periodista
"Vaticanleaks, El Déu invisible oculta el visible"'

- oscar Balsells i Lluís

segura

sanitaria st' Josep'
- Eduardo Recuero i Lluís Pu¡ol 13 desembre / Fundació
a beneficiari del 18á conct
,,L,Alzheimer un problema de tots,'presentació del pla lntegral als pacients ambAlzheimer' com
solidari.

socis d'aques
presentació activitats jove cambra d'lgualada amb reconeixement als antics
- presidenta Jove cambra24 gener I
entitat JoseP Gumá i Jaume Solá'

anys

Període 2012- 2A13

1989 - 2019

- Joan Laporta 13 marg / Una mirada diferent al Barga. Fotografia d'un grup de 15 senyores amb el Sr. Joan "tipus 007".
- Jordi Martí21 marE / L'economia en temps de crisi.
- Coia Valls 25 abril/ Diada de Sant Jordi amb el llibre Les Torres del Cel, história de Montsenat i l'ordre del sister de St. Cugat.

- Lluís Pujolg maig / Fundació Sanitaria St. Josep. Entrega i agraiments dels beneficis del 18é concert.
- Dr. Fernando Collado 23 maig / Patologies de l'esquena.
- Yoshi

Hioki

20 juny / Sorprenents llegendes i mites del Japó. Menú japonés i conferenciant amb el típic Kimono de gala.

AVINGUDES DE SERVEIS
- Joventut: Camp "Catalunya, art i natura" del 2 al 12 de juliol 20'12. lgualada i St. Feliu de Codines. 15 participants.

- Premi de recerca i millor estudiant de l'escola d'enginyeria d'lgualada UPC.
- Servei a la comunitat: 18é concert solidari a l'Ateneu "Songs of Times Square", orquestra de cambra de l'Empordá. Les millors

composicions de Broadway dels anys 30

i40.

Benefici 5.300€

destinats al Pla d'atenció integral als pacients amb Alzheimer de la Fundació Sanitária St. Josep.
- Fundació Rotaria: Recaptació urna del concert amb 500€.

ACTIV¡TATS SOCIALS

30

juny,

Festa canvi President ijunta. Excursió a la Ribera d'Ebre amb navegació en llaüt i amb rondalla.

10

agost,

Acte d'enkega Paul Harris a la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, al Rotary Club
Costa Brava al museu de Sant Feliu de Guíxols, on va cedir part de la seva obra.

4

octubre,

16

Conferéncies dels joves assistents als Camps i intercanvis.

novembre, Liceu. l'Eltsir d'Amore de Caetano Donizetti. Posterior sopar degustaoÓ a la fabricá Moritz.

22 novembre, Visita del GovernadorAngel Muixi, el seu eslogan "Peace Through Services", considera
que el Club d'lgualada realitza una gran tasca humanitária i social, molt actiu.
20 desembre, Sopar de Nadal, Show humoristic Mag Doberto, la mágia es troba en els petits detalls.

febrer

2013,

Sopar tradicional gastronómic de socis a Castellfollit de RiubregÓs.

29 marg 2013, Biblioteca de Catalunya, obra Cyrano de Bergerac amb Pere Arquillué.

Abril

I

2013,

juny

2013,

15 juny

2013,

Visita a la Fundació Sanitana St. Josep per l'assistáncia i atenció als pacients d'Alzheimer.
Excursió tren dels Llacs i museu dels raiers de la Pobla de Segur.
Agraiment a la junta i diversos socis amb un anós de Pals a la Gola del Ter.

President

d'lgualada. Durant 25 anys el clt
Aquest any rotari va ser especial per mi, ja que tenia un deute pendent amb el Rotary Club
com es mereix aquest club.
m,havia donat molt ijo, per motius professionals i de residéncia, no havia pogut conespondre
a continuar actiu i vital en la nova eta
Va ser un any de retrobament i d'il'lusions. Acceptar el repte de presidir-lo em va ajudar

de la meva vida de jubilat. Grácies, doncs, per I'oportunitat i la confianqa.

juny ens várem reunir prop de
Especial era també que complíem el 25é aniversari, i ho vam celebrar a "lo grande-. El 6 de
Monument Rotary, QU0 gñs t€cr
amics i amigues, cares que feia anys que no ens veiem, parlaments emotius i la inauguració del
dA EI IEMA dE IA NOSITA ENtitAt: DONAR DE MIABANS DE PENSAR EN MI.

amb els seus dots oratoris, és un
Ens em vam sortir prou bé...i és que tenia un equip de Champions, en Josep M Susanna,
permanent, en Joan Tristany, at
cel.lent macer, en Josep Gumá, amb l'esperit de servei que ens aporta tant i elfa el secretari

r

que va descobrir la Fundació Rotária"'i tots
el seu rigor professional que assegura una tresoreria al céntim, en Jaume Solano
amb el Concert, aportant bons conferenciants, ...ifent pinya.
de

socis arremangant-se amb el Camp

Joventut,

Merci a tots.

JUNTA
President

Viceng López Sola

Sotspresident

Josep M. Susanna Domingo

Secretari

Josep Guma Puiggros

Tresorer

Joan Tristany Franquesa

Macer

Josep M. Susanna Domtngo

Fundació Rotária
Assessor Past President

Jaume Solano Mendez
Ricard Escura Pons

a

Període 20 13' 2414

nys
1989 2019

corurcnENclEs
Oriol

Junqueras Presidentd'Esquerra Republicana

Albert

Riba

PresentaciÓ llibre "MAMUT

Xavrer

Queralt

Director General BBVA

0

SAPIENS"

Antoni Dalmau Escriptor / analista polític
Xavier Cuadras Economista i escriptor
Eliseu

Climent

Escriptor, comunicador i editor valenciá

Blai

Paco

President Unió Empresarial de l'Anoia

Jordi

Camins

Soci RC lgualada. Festa Sant Jordi. Llibre Canvi Climátic

Xavier

Badia

President Gremi Curtidors d'lgualada

AVINGUDES DE SERVE¡S
Camp "Catalunya Art i Natura" i Festa de la Joventut (participants a Camps Rotaris)
i Humanitats'
Conveni Ajuntament : premis al Millor Estudiant Selectivitat, Recerca Ciéncia/ Tecnologia
Jazz Band" - Benefici de 8.490 € desServei a la Comunitat : Concert Solidari "Andrea Motis & Joan Chamono and SantAndreu

Joventut

:

tinat al Banc de Queviures.
Fundació Rotária : Recaptació

de l'urna del Concert amb 900

€.

ACTIVITATS SOCIALS
Festa canvi de president i Junta al Castell de la Pobla de Claramunt
Visita a 4TH HEALT amb col.loqui
Sopar de Nadal

Assisténcra
rr

Visita

del

del president

i el secretari a l'Assemblea

de

Santillana

del Mar

i

Governador Sr. ManuelHerrero

Visita a I'ABRIC ROMANI iCalgotada

;)

Cetebració del XXV ANIVERSARI DEL CLUB -lnauguraciÓ del M0NUMENT R0TARY

ALTES

BAIXES

Alina Susanna López

Lluis Bosch Serra

Francina Bosch Felip

Josep Font Gabarro

Eva Panicello Valls

Conferéncia

de Districte a

VitÓria'

President
$Tffiffi
Aquest any Rotari 2AM-15 (any de la meva segona presidéncia) va estar marcat per un
nom propi.

Teresa.

I

La Teresa, la meva esposa, que sempre s'implica molt en les coses que fem, havia
tingut cura, durant tot l'any anterior, Oe prepal

rar la festa de canvi de collars. Havia escollit el lloc (Castell de Tous), menú, organització
de l'acte, etc... i havíem parlat molt dd
com portaríem l'any rotari que em tocava tornar a

presidir.

1

Quan al mes d'abril li van diagnosticar la greu malaltia que va patir, ens va caure el món a sobre.
L'horitzó es va tornar nrgp
totes les il'lusions que teníem de lutur es van pansir com es panseixen les flors. També
la presidéncia de Rotary Club lgualada
Vaig estar a un pas de renunciar a tot. També, evidentment, a la Presidéncia.
Van ser els companys del club que, amb els seus
ánims i la seva disposiciÓ a suplir-me si no em veia amb cor de continuar, els que em van
ajudar a superar el xoc inicial .El2014
quedará sempre marcat a la nostra vida.

i

Tot i així, la festa de canvi de collars que, habitualment es fa a primers de juliol,
la várem haver de posposar a l'11 d,octubre. Vaig
assistir-hi sol. La Teresa no em va poder acompanyar. Estava molt débil. Grácies a Déu,
en el traspás de collars, el 2015, al company Joan Tristany, ja hi va poder ser. Un any que va comengar molt
malament, va acabar bé.
La festa de canvl de President (collars), mereix una crítica. Aquest dia era
el que el Sr. Govemador ens havia anunciat que fana

la seva visita anual. Va arribar prop de 3 hores tard i va trastocar els actes que s'havien previst.
Vull fer constar, sobretot, la gratitud més sincera a totes les companyes i companys
del club i les seves parelles pel seu suport i
les mostres de coratge que em van donar i, molt especialment, als membres de la
Junta Directiva que, en molts casos, van ser

els que van portar el club endavant. Grácies a tots!!1.

JUNTA
President

Josep Maria Susanna Domíngo

Sotspresident

Joan Tristany Franquesa

Secretari.

Josep Gumá Puiggrós

Tresorer

Ernest Carner Junyent

Macer

Jordi Camins Just

Fundació Rotária

Jaume Solano Mendez

Past President

Viceng Lopez Solá

CONFERÉNCIES

11

juliol

14

Sopar camp de joventut

18 setembre 14

Sr. Martín Rodriguez Sol. Ex fiscal General de Catalunya

11 octubre 14

Canvi de collars

16 octubre 14

sr. valentí Pich. President del col'legi d'Economistes de catalunya

23 octubre 14

Sr. Josep Rull. Secretari GeneralAdjunt pDCat

Període 20 14- 2015
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6 novembre 14

Sopar Joventut. Participants en camps d,altres paisos.

20 novembre 14

sra' GlÓria Garcia (Presidenta de l'0bra social de l'Hospital
sant Joan de Déu) entitat beneficiária del
concert solidari.

§

4 desembre '14

Biomimética' Srs. Daniel Fuentes (President de

Ia

Fundació), pere Monrás (ex-Director Metge del parc

Taulíde Sabadell)i Joan Carol (vocal de la Fundació).
18 desembre 14 sopar de Nadal. Ens visita el patge
Faruk iactua conjunt Néixer
5 febrer 15
Sra. Berta Martín. Campiona d,escalada
lliure en roca

5 marg 15
16 abril

'15

i

7 maig 15

21 maig 15
4 juny 15

18

juny

15

sr. Enric Ticó. Director Gral de Ferrocarrils de la Generalitat
sr. viceng villatoro. Escriptor. Ex-diputat i president der
cccB

sr

Jordi camins. soci i investigador de la degradació de glaceres
Sr. Antoni Castellá. Secretarid,Universitats i Recerca.

Club Natació Sabadell. Equip femenícampió d'Europa de
waterpolo. Ens visiten: Sr. Nani Guiu (entrenador),
Sra' olga Doménech (¡ugadora i capitana) i Sr. Oriol Olivé (Director
de comunicacions).
Sr. Lluis Masvidal, biüleg i recuperador d,oliveres.

AVINGUDES DE SERVEIS
Joventut: camp catalunya Art i Natura, conjuntament amb
E club Manresa i club de caldes de Montbui-cingles
de Bertí.
Servei en el Club: visita al Centre de Comandamenls dels
Ferrocarrils de la Generalitat de catalunya.
Visita al Memorial de l'Exércit Popular a Pujalt. Esmozar
a Cal Senyoret i Calgotada a Sesoliveres.
19 de marg 2015, sopar a Castellfollit de Ríubregós.

servei a la comunitat: concert solidari a benefici de l'obra
social de sant Joan de Déu per a la investigació del cáncer infantil
Actuació del grup Messengers Barcelona Gospel. Aportació
de 6g25,- €
1

i

Fundació Rotária: Recaptació de la urna delconcert 1500,_€

2

I
i

ACTIVITATS SOCIALS
Festa de canvide president ar casteil de sant Martíde
Tous.

sopar de Nadal amb visita del patge Faruk i l'actuació del
conjunt Néixer
Assisténcia de President i secretari a l'Assemblea de
Bilbao.

I

E

President
Amics iamigues Rotaris

-

2016 va ser per mi i la meva senyora, ftIontserrat, un any molt especial.

qu

El curs 2A15

r'h

L'honor de poder presidir el Rotary Club lgualada va suposar tota una experiéncia, un repte, una il lusió i un creixement person
Vaig poder compartir totes aquestes experiéncies amb una gran Junta que, amb esforE i companyerisme, várem poder assolir

a

objectius fixats.

e

Satisfet pel resultat de tots els actes organitzats i també per l'alta participació en tots ells.

d

Vam iniciar el curs fent el sopar de canvi de Collars, amb vistes a les muntanyes de Montserrat, tastant el vi i el cava de la coma
:S

ca, a la finca de Can Bonastre (Masquefa). Tot i no haver estrenat el cárrec, es va haver d'organitzar d'immediat el seminari de

in

maciÓ PETS per el curs 2016-2017. Un centenar de participats van assistir a la jornada que es va impartir a la Universitat d'lg

ftr

ualada. Sense perdre empenta acte seguit, el Concert de Nadal. Els pianistes Carles i Sofia (piano a quatre mans) i l'orquestn
Tenes de Marca, van interpretar amb gran mestria una extraordinária actuació per delit de tols els assistents que omplien el teatn
de l'Ateneu, gaudint de peces musicals de bandes sonores de pel'lícules pertots conegudes. La recaptació es va destinar a l'Hos
pital d'lgualada en la seva majoria, col'laborant amb el programa Polio Plus de Rotary lnternacional i també amb la Fundació Ro
el

taria. Uns donatius generosos que haig d'agrair a tots els particulars i empreses per la seva generositat i solidaritat amb les ent

S(

tats benefactores.
Durant tot el curs várem poder gaudir d'uns extraordinaris conferenciants que desinteressadament ens van fer passar molts bon

l,/

moments i ens varen aportar més coneixements a tots plegats.
Tampoc vull passar per alt el Camp d'estiu, Catalunya art i natura, "un clássic" en el nostre Club, amb un gran ressó internacione

que com cada any va deixar el llistó molt alt.
També vam ser presents a tots els actes organitzats en el Districte. El Governador Sr. Sergio Aragón i la seva Sra. Mercé Ma

torell, amb una gran capacitat de treball, portaren a terme un curs amb un alt nivell de compromís i d'objectius per assolir. Ens

*

manaren la mateixa implicaciÓ i crec que el nostre compliment va ser alt, per continuar mantenint el bon nom del Rotary
lgualada en l'organització. També vam ser presents a Toledo en l'Assemblea Tridistrictal, una trobada d'agermanament i de
temes en comú dels tres Districtes d'Espanya.
En fi, podria estar escrivint moltes més coses, peró crec que amb aquest resum es pot observar la meva satisfacció del qué

tots vam fer durant el curs. lvlolt intens peró satisfet per la feina feta.
No voldria acabar sense donar les grácies a tols els companys de Junta, als socis i sócies, a tots els "amics rotaris" que ens

acompanyat, a tots els conferenciants i a les persones i empreses que en qualsevol acte s'han prestat per col.laborar
sadament de diferents maneres.
També agrair la col'laboració de l'Ajuntament i dels seus Regidors que en tot moment vam tenir el seu recolzament en el que fu
necessari.
Vull tambá fer un reconeixement per la seva professionalitat a l'equip del Kubb, per la seva prestanga per fer un excel.lent sern
en els diferents esdeveniments.
No voldria deixar-me a ningú de fer-li un merescut agraiment, a tothom moltes, i moltes grácies. Un plaer i una gran satisfaccü

sempre a la vostra disposició.

anys
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JUNTA
A¡.TRES ACTES I ACTIVITAT§

F

President:

JOAN TRI STANY FRANQUESA

Vicepresident

JAUME SOLANO MENDEZ

' Secretari
§_ es0rer

JOSEP MA SUSANNA DOMINGO

- Festa de canvi de President (canvi de collars), Can Bonastre - Masquefa (03.07.2016)
- Camp"Catalunya Art i Natura'(09.07.2015)
- Sopar -tast de cerveses (23.07.2015)
- Acte de reconeixement a l'excel.léncia en els estudis. Millors estudiants curs 2014 - 2015 en lAjt

JOSEP GUMA PUIGGRÓS

tament d'lgualada (24.07.20

JAUME SOLANO MENDEZ
ERNEST CARNER JUNYENT

I

¡,1acer

vrcENQ LoPEZ SOLA

rast-President
Secretari Técnic

-

AVINGUDES DE SERVEI

1

5)

Sopar amb els joves que han gaudit dels diferents camps a l'estranger

i lliurament de premis

millor estudiant i els tres millors treballs de recerca (2.10.20,l5)
Servei al Club

ArucrlRsrust

Fundació Rotária

JOSEP M' SUSANNA DOMINGO

Servei Joventut.

ALINA SUSANNA LOPEZ

Servei a la Comunitat

PERE CARLES FREIXAS

BLANCH

- Conferéncia Escola Pia "Premiar l'elorq" (29,10.20,l6)
- Organització seminari LFR'Extensión y Juventud'i Campus Universitat lgualada {31 .10.201 5)
- Vllafranca del Penedés, sopar de Nadal (04.1 2.201 5)
- Sortida al Liceu (1 .'l 2.201 5)
- Sopar de Nadal (l 7.1 2.201 5)
- Manresa, sopar de Nadal 8.1 2.201 5)
- Manresa Concert Solidari (10.01.2016)
- Roda de premsa presentació Concertde Nadal (11.01.2016)
- Reus- El Morell, dinarde rostaoli nou (16.01.2016)
- 21é Concert de Nadal (24.01.2016)
1

CONFERÉNCIES

(1

FELTP

PUtc I GODES (03.09.2015)

Diputat Parlament de Catalunya

- Conseler d'Empresa

i

Ocupacié

JosEp

MARTT rSÁNCHEZ (11"10.2015)

l,4etge cirurgia, especialista en transplantaments

-

Mount

Sinai, New York

J0sEp LLUiS CAROD-ROVIRA (05.11.2015)

Diputat Parlament

de

Catalunya

-

Exvicepresident

Generalitat de Catalunya
EVA PLAZAS

troRNÉ

Director Daniel Mestre, orquestra Tenes de Marca
"Les millors bandes sonores dels Oscars de Hollywood"

(03.12.2015)

Enóloga Caves Vllarnau de Sant Sadurní d'Anoia
RAMON SELLARÉS iCONCEPC|ó

Carles Lama iSofia Cabruja, piano a quatre mans.

RAMó (07 01,16)

Director Médic Hospital d'lgualada

I

directora orquestra

Terres de Marca

- Sopar - reunió, amb elGovernador, Sr. Sergio Aragón iSra. Mercé Martorell (04.02.20,l6)
- Sopartradicional a Castellfollit de Riubregós (18.02.2016)
- Calgotada i visita guiada per els carrers dels adobers (27.02.2016)
- Acte de lliurament recaptació Concert Solidari al Consorci Sanitari de lAnoia (Hospital d'lgualad

JOSEP Ma MoRRoS I CUADRAS (03,03.2016)
rñ

Periodista i cap d'informatius de RACl
SALVADoR ESTEVE I FtcUERAS (07 04.2016)

.{

Alcalde de Martorell i President de la Diputació de Barcelona
LLOLL BERTRAN tDíAZ (15.04.2016)
Actriu I cantant

JOSEP Ma TORRAS I RIBÉ "Sant Jordi" (2i.04.2016)

per valor de 6.350 € (07.03.2016)

- Girona, Assemblea Districtal 3.03.2016)
- Lliurament del títol de Soci d'Honor al soci, Vicens Ferrer (e.p.d) (07.04.2016)
- Sortida al Teatre (15.04,2016)
- Universitat lgualada. Participació en la comissió encarregada de lliurar els tres premis als millors tr
(1

Sr.

t«nológic i artístic

Historiador i escriptor

balls de recerca en humanitats,

STRAABENOZA I GONZÁLEZ (0s.05.201 6)

- Roma,'Jubileo 2016' (30.04.2016)
- Toledo, "Asamblea Tridi strital' 3.05.20 6)
- Jove Cambra lgualada, jurat en el concurs d'Oratória (21.05.20.l6)

Filosofa i professora de ciéncies socials a Esade

JAUME FTGUERAS I TRULL (09.06.2016)
Filóleg, professor, historiador i especialista en literatura Occitana

(1

1

- Sopar estiu amb havaneres i cremat (30.06.16)

(21 .04,2016)

President
Un any en el qué es passen moltes estones per compartir els neguits de portar a terme els diferents reptes iniciats amb la col labo
raciÓ de tots els membres de la junta i amb molles il'lusions per aconseguir que amb el nostre servei millori una petita part de

Aqu
m'h

la

nostre Ciutat.
Ser president del Rotary Club lgualada, ha estat personalment un honor i un conjunt d'experiéncies difícils d'oblidar. Totes aquestes

comparlides amb tots el socis, família i amics de Rotary.
Va

Més enllá dels reptes organitzatius, és clar que un altre món és possible, i que depén també de nosaltres impulsar-lo i fer-lo realitat

de

Des d'aquí voldria deixar constáncia del lema amb qué vaig comengar la responsabilitat encomanada: ROTARY "servir més enlli

d'un mateix"
Es

an
da

Er

c€
el
S(

lv

JUNTA
President

JAUfuIE SOLANO IVIÉNDEZ

SecretariTécnic

JOSEP GUMA PUIGGROS

Vicepresident

EVA PANICELLO VALLS

Servei alClub

ANGELASENSI BLANCH

Secretari

FRANCINA BOSCH FELIP

Fundació Rotaria

JOSEP M'SUSANNA DOMING

Tresorer

EVA PANICELLO VALLS

Comité de Membres del Club

VICENQ LOPEZSOLA

[vlacer

NruCTI-RSTNSI BLANCH

Servei Joventut:

ALINA SUSANNA LOPEZ

Past-President

JOAN TRISTANY FRANQUESA

Servei a la Comunitat:

PERE CARLES FREIXAS

CONFERÉNCIES

José Antonio Riquelme Vicente

President Comité Fundació Rotaria Apadrinament d'una beca Pro Pau a Tailándia per la Núria Masdeu Pámies
Jordi Dalmau Ribalta ElTestament i les Heréncies
Pere Camps iOviedo

Regidor de Cultura de I'Ajuntament d'lgualada
La Festa fvlajor d'lgualada

AntoniOlivé iTomás Clinton vs. Trump
Rafael Jorba i Castellví "Relats iformats. La vida en un tuit"
Rafel Nadal i Farreras La senyora Stendhal

Núria Betriu i Sánchez
Directora General d'lndústria i Consellera delegada d'ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
Els Reptes de la lndústria catalana i el servei de suport

d'ACCIó

Bern Camins BesaPilotar un Boeing 737

Josep M'Lladó i Costa, "Ultramagic Baloon Experience: Una manera de viure,,

Període 2016 - 2A1l

anys

Rosa Maria sánchez Fuentes, síndica Municipar
de Greuges d,rguarada
Els Síndics locals: proximitat i defensa dels
ciutadans

ffi

1989 - 2019

Enric Enrech Artal

President coACB: Augmenta les teves vendes
amb agents comercials titulats

.1

AVINGUDES DE SERVEIS

-

organització del camp "catalunyaArt iNatura 2a16,en
col'laboració amb els clubs de caldes de Montbui,
vilafranca

Penedés i Manresa

- Premi Rotary Club al Millor Estudiant de d,lgualada.
- Premi a treballs de Recerca de les árees d'Humanitats,

I

ciéncies socials i ciéncies i Tecnologia, amb la col.laboració
de l,Ajunta
ment d'lgualada, l'Escola d'Enginyeria d'lgualada
i el Centre d'Estudis Comarcals d,lgualada (CECI)
- organitzaciÓ del 22é concert Rotary per al servei a
la comunitat, amb les actuacions de l'orqueska
Terres de Marca i el pianrsti
Joaquim Font Plans.

- lnterpretació
Miquel Mindán

d'obres de Beethoven; concert Emperador per piano
a
i orquestra i la cinquena simfonia, sota
la direcció de Jose¡

- visita al club del Governador del districte sr. carles campistron.
- organitzaciÓ concert per la col laboració beques Pro-Pau

,,
amb el Quartet Alümira i Jennifer panebianco Del
Monaco L,Enfan,

prodige"

- Assisténcia a l'Assemblea del Districte a Girona
- Assisténcia al Seminari de formació a Manresa.
- Assisténcia a les reunions de la "Taula de presidents,,a

sitges

ACTIVITATS SOCIALS

a

I

- Festa de canvi de President iJunta al Mas dels Vivencs de La pobla
de Claramunt
- Sopars de Joventut, Nadal i Sant Jordi.
-

Assisténcia al "Jubileo Rotario,,a Roma

-

Desplagament a castellfollit de Riubregós, al
tradicional sopar de club
Acta en memória der nostre amic i rotary sr. vicenq
Ferrer ivails
Viatge a Eslovdnia.

- Assisténcia

a "La Nit soridaria" a virafranca der penedés.

RECONEIXEMENTS

- Diploma de serveis Distingits "PAUL HARRTS'atorgat

l

dr

per ercrub a Joan Tristany

a_

President
ffimm§

ñ
&..t

ám §\Cffi§§ ad

Sempre recordar+á el dia en qué el Viceng i el Jordi em van proposar ser presidenta

del Club Rotary lgualada, era l'any

201

durant un dinar a l'hotel América d'lgualada. El primer que em va passar pel cap va ser. "no, no ho puc ser, tot just fa un any qr
formo part del Club", perÓ hi vaig continuar pensant. Finalment vaig acceptar-ho i us he de dir que n'estic molt contenta, ha est
un orgull poder representar el Club.

Durant el curs 2016-2017 vaig ser la tresorera del Club i aquesta tasca em va ajudar a conéixer -lo.
La Junta formada per membres de nova incorporació i d'altres amb més experiéncia dins del Club va fer que hi hagués diversita

aportant el valor de cadascú i fent un bon treball en equip.
Desi$o que el Club continui fent la seva tasca i donar a conéixer a la societat que és Rotary, tot el que el Rotary hi aporta i tot

r

que hi pot aportar.
He intentant fer-ho el millor possible dins les meves possibilitats, sempre amb el suport de tota la Junta i de tots els que forme
part del Club.

Grácies a totsll

JUNTA
Presidenta

Eva Panicello i Valls

Vicepresident

Francina Bosch i Felip (Presidenta electe)

Past -President

Jaume Solano i Méndez

Secrelari

Joan Mateu iCastells

Tresorera

Francina Bosch i Felip

Macer

Toni Font i Claramunt

SecretariTécnic

Josep Gumá i Puiggrós

CONFERÉNCIES

. Jesús Amador Castillo: Análisi de mercats.
. Edu Lloreng: Toro Rosso F1.
. Moixiganguers d'lgualada: Actualitat dels Moixiganguers.

.

lvan Cid: FemCat.

. Joan Ribaudí: lntel.ligénda artif,cial.

anys

Període 2017 - 201 8

1989 - 2019

. Ricard Valls: Empreses amb cor.
. Sant Jordi: Josep Pinyol i Colom i Jordi Camins i Just.
. Mercé Tarrazón: Gestió de conflictes.

'

Josep Casadevall: lntroducció al Conveni europeu de drets humans i alTribunald'Estrasburg

. Ramon Tremosa i Balcells: l'Europa que han fet fracassa/,.
AVINGUDES DE SERVEI

'

Organització del 23é concert per al servei a la comunitat interpretat per l'Escolania de Montserrat dedicant als beneficis
a l'entitat igualadina els Moixiganguers, per la construcciÓ de l'estructura per elevació del soske per poder assejar els castells
de g dins
el local.

'

OrganitzaciÓ de la primera plantada d'arbres: per mantenir la sostenibilitat mediambiental,

a una part de l'anella verda de

l'Anoia

'

OrganitzaciÓ del Camp de Joventut Catalunya Art i Natura, amb col.laboració dels Clubs

de Vilafranca del penedés, el e-club

delBages iAndorra.

'

Atorgament de dues beques a dues noies de Togo i a una noia del Marroc, per l'assisténcia al curs de "la pau i
el Món, avui', al
Campus Universitari d' lgualada.

. Premi al millor estudiant de Ia Selectivitat d'lgualada.
. Premi als estudiants amb el millor treball de recerca.
. Visita al Club del governador del Districte Sr. Albert Faus.

'
'

Participació amb la Jove cambra d'lgualada en er concurs d'Oratória.
Participació a Biz Maraton organitzat per la Jove cambra d'lgualada.

ACTIVITATS SOCIALS

*

. Festa de Canvi de President i Junta a Can Maciá- lgualada
. Sopars de Nadal, Sanl Jordi i Joventut.
. Calgotada al Viver del Rec.
.

Assisténcia alteatre Tívoli: Carmina Burana.

. Sopar "tradicional" a Castellfollit de Riubregós.
. Visita als Ferrocarrils de la Generalitat a RubÍ.

ALTES

Núria Diaz i Lorca

BAIXES

Errest Carner iJunyent

President
Hola

,

Quan em varen proposar assumir la presidéncia del Rotary Club lgualada, se'm va fer una
muntanya. Jo al capdavant d,aquest
institució... quin respecte !!l!
I després de dormir-hiváries nits, vaig acceptar. Sabia que no estava sola, que
tots faríem que tot anés sobre rodes.
ser Rotary és tenir aquest esperit generós que ens caracteritza :

-

DONAR SENSE ESPERAR RES A cANVr ", com molt bé em va ensenyar el pare.
Peró reps més del que esperes : amistat, ajuda, somriures, bones estones...
Mica en mica he anat coneixent més de Rotary i aixé em fa dir amb orgull que
en formo part, que sóc rotária.
I dono mil grácies a la junta , amb qui hem fet una molt bona feina i
m'ha ajudat moltíssim. MOLTES GRACIES
I grácies A T0TS per les bones estones compartides, per fer de Rotary
un club de bona gent amb qui treballar,

aprendre, riure
passar-ho bé' Penso que hem sabut adaptar-nos a les noves generacions
i hem fet un club a la nostra mida i manera de ser.
I tot un any dÓna molt de sí, conferéncies, sortides, el concert,
el sopar de Nadal, el de sant Jordi, el de castellfollit, el camp d,es
tiu de joves..

Moltes grácies a tots

JUNTA
President

:

FRANCTNA BOSCH I FELtp

Vicepresident: JAUME CARLES I FRETXAS
Secretari

:

Tresorer:

Macer:

CARLES MABRAS TSALA
JOAN MATEU I CASTELLS

PERE CARLES I FRETXAS

Past-Presedent

: EVA PANICELLO I VALLS

Secretaritécnic: JOSEP

GUTVIA

I PUIGGRÓS

AVINGUDES DE SERVEI
Fundació Rotana
Servei Joventut

:

:

JOAN TR|STANY I FRANQUESA

ALTNA SUSANNA I LOPEZ

Serveia la Comunitat:VICENQ LóPEZ ISOLA
Membresia

:

EVA PANICELLO I VALLS

anys

Període 2018 - 2019

1989-2019

CONFERENCIANTS

Pastissers de reconegut prestigi"
Títol : " Postres dolgos

"

Dr. )(AVIER PELFORT (18110t2018)

sr. GENíS STNCA (25t04t2019)

Metge especialitzat en cirurgia ortopédica i traumalologia.

Escriptor que ens ve a presentar el seu llibre " FLOID

Títol

Dr I\IIQUELAGUILAR (

" Genoll i esport "

Sr. SANTI VIDAL (22t1112018

)

Neuróleg

)

Muntador d'audiovisuals. Técnic especialista en imatge i so.

Títol ""Caminar"
Sr. MANEL LOPEZ {23t05t2019}
lnformátic. Presenta el llibre : " lnternet de les coses

TÍtol . " Sempre endavant "

Sr ANDREU DALMAU I Sra. MONTSERRAT GARCTA

(AMZUI)

Membres de l'entitat beneficiária del conced d'aquest any.
Sra. tr¡ÓN lcR GARCTA I Sr. MTQUEL RtpEU
Programadora d'espectacles

16/0512019

"

(

10t}1t2o1g

Gerent de Servisimó"

)

i actor. Ens expliquen la proposta

concert.

Sr. MANEL PLA ( 06/06/2019 )
Somalier i company rotary.

sr. EDUARDO CUELLO OL|VÁN (07tO2t2O19 |

TÍtol de la cata . " Prespectiva de I'escumós al món "

Govemador del districte 2202 del curs 2018-2019.

sr BALTASAR GARZÓN ( firc7,2019 )
Títol : " El difícil e inacabado camino hacia la paz

Sr. JOSEP M" GUASCH I MIOU§L GUARRO (07/03/20i9

"

Sr. FRANCESC PUA (23to5t2019)
pel

)

"

ALTRES ACTES I ACTIVITATS

- Xl assemblea deldistricte2022 a Jaca ( 1H,tA4t201A)
- Festa de canvr de president a DAS ( 17laolzaft )amb la vis¡ta a una formatgeria
- Camp 'Catalunya art & natura "

- 2010912018

sopar amb els joves que van fer un camp Rotary a I'estranger i lliurament de diplomes a l'estudiant amb la millor nota de se-

lectivitat i als estudiants amb els millors treballs de recerca en ciéncies

i

humanitats.

- 1811012018 Foto " tots contra la POLIO " en el marc del sopar setmanal
- 1811212018 Sopar de Nadal amb I'acompanyament musical del duet Roser i Jordi.
- 1910112019 20 Plantada d'arbres a l'anella d'lgualada i calgotada al viver del Rec.
- 0310212019

Concert en benefic¡ de la Comunitat. " UNA NtT A BROADWAY

"

Els beneficis del mateix aniran a l'entitat igualadina Salut mental Catalunya-Anoia, al projecte d'integració dels joves a la societat.
També es recapten diners per la polio.

- 15/03/20'19 Sortida al teatre al TNC a veure ' LA BONA PERSONA DE SEZUAN" amb sopar pica-pica al entre- acte at mateix teatre.
- 2110312019 El sopar a Castellfollit de Riubregós grácies al nostre company Joan Lladó
- 251A412019 Celebrem Sant Jordi. Roses i llibres i I'escriptor Genís Sinca amenitzant la trobada
- 2210512019 Entrega del xec de 3.000 € a I'entitat beneficiária del concert
- 2310512019 Entrega dels Premis als millors treballs de recerca del curs 2018-2019 en ciéncies, humanitats i artístic.
- 01107 12019 Sopar de benvinguda als joves del camp " Catalunya art & natura " edició 2019
- 18107'20'19 Conferéncia del Sr. BALTASAR GARZÓN, emmarcada en el projecte de beques pel curs de la Pau que es celebra a la Universitat C lgualada.

ALTES

BAIXES

Jordi MarcE -e'r'"res

Josep Moix

