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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 21 DE SETEMBRE DEL 2020

Societat

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AVÍS TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Zones afectades:

Carrers:
ALBA ROSA 23, MAS LES COLS, MESTRE

109004-1230722L

OLOT

VIVES 46
Dia i hora interrupció:

SANT CRISTOFOL 82, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA
LIMITADA.

Dimarts 22 de setembre de 2020
Horaris: 12:00 a 16:00
Gràcies per la seva col·laboració.
Treballem per millorar el servei
Bassols Energia
Av. Girona, 2 - 17800 Olot - 972 260 150
Informació disponible a
www.bassolsenergia.com
108508-1233447L

La Junta Directiva del Club Natació Poble Nou
convoca l'Assemblea Ordinària corresponent a
l'exercici 2019, que tindrà lloc per mitjans telemàtics el divendres 16 d’octubre a les 18:00 h
en convocatòria única.
Ordre del dia:

PUBLICITAT · Un jove olotí invident participa en un anunci d’un aparell que
tradueix informació visual en sonora del qual l’astre argentí és ambaixador
POPULAR · És conegut com a comentarista de ràdio dels partits de futbol de l’Olot
Jordi Casas
OLOT

M

essi és Messi, fins i tot
per als del Betis. El jove
invident olotí Pere Ribes, que es va fer popular quan va transcendir als mitjans
que participava com a comentarista en les emissions a Ràdio Olot
dels partits de la UE Olot (2a B), és
un gran aficionat de l’equip verdi-blanc. No se’n perd ni un sol partit, des que va sentir el seu himne i
li va agradar per damunt dels de la
resta d’equips de la primera divisió
estatal. El va entusiasmar allò de
“Ahora, Betis, ahora, no dejes de
atacar; ahora, Betis, ahora, que el
gol ya va a llegar”. Trobar-se cara a
cara amb Joaquín o qualsevol altre
de les estrelles de l’equip andalús el
faria xalar, però Messi és un ídol indiscutible per a tots els amants del
futbol, i en Pere ho és. I gràcies al
fet que ha estat seleccionat per a
un anunci de tecnologia per a cecs i
discapacitats visuals, ha pogut conèixer el crac argentí.
I no és un anunci qualsevol. En
Pere ha estrenat un aparell de fabricació israeliana que tradueix
instantàniament informació visual
en informació sonora cara a cara
amb Messi, que és ambaixador

d’Orcam, l’empresa que fabrica
aquest mecanisme. MyEye és un
dispositiu que amb tecnologia d’intel·ligència artificial reconeix cares, llegeix textos, identifica productes..., i ho trasllada instantàniament a veu. De fet, el futbolista del
Barça és qui li va posar aquest aparell, que té forma d’ulleres amb una
càmera al costat amb un dispositiu
de so que automàticament va emetre “Leo Messi”. “Em va dir: «Hey,
hola, Pere, soy Leo Messi.» No
m’ho podia creure, estava davant
del millor jugador del món”, expli————————————————————————————————————————————

En Pere Ribes ha pogut
estrenar el MyEye d’Orcam
davant el millor futbolista
del món
————————————————————————————————————————————

ca en Pere, encara emocionat. El
jove olotí hi afegeix que el crac argentí es va interessar per la seva
tasca de locutor dels partits de
l’Olot i sobre la marxa de l’equip a
segona B. “Em va dir que coneixia
l’Olot perquè el Barça B juga a la
mateixa categoria.” “És molt maco, molt bon noi”, reconeix.
En Pere és un dels dotze joves
de diferents punts del planeta que
han participat en la campanya pu-

blicitària, que consta de diferents
parts. Hi ha un vídeo general on el
crac reflexiona sobre moments
màgics, la majoria personals, com
quan va fitxar pel Barça, quan va
marcar el primer gol amb el primer
equip i sobretot la seva família, i un
d’ells és ajudar a canviar la vida a
persones com els usuaris d’Orcam.
N’hi ha un altre també de general
on es veu un dels joves cecs que arriba a l’aeroport de Barcelona i se’n
va al Camp Nou, on per sorpresa
troba Messi. A part, n’hi ha un amb
cadascun dels participants escollits en càsting. En el cas d’en Pere
Ribes, explica la seva història particular i, entre altres coses, se’l veu
radiant un partit de l’Olot, i en un
partit fictici fa marcar a Joaquín l’1
a 0 del Betis contra el Barça, que
acaba 4 a 0. “Espero que en Leo no
se m’enfadi”, diu. Per a l’anunci
s’hi va presentar per casualitat. La
informació li va arribar a la seva
mare, l’Antònia Grabuleda, a través d’una amiga, i en Pere ho va voler provar. “Mai no m’hauria imaginat que m’escollirien”, assegura.
En Pere vol estudiar periodisme€ –ara fa quart d’ESO– i convertir-se en reporter esportiu. Potser podrà ser comentarista de luxe
dels partits de Messi. Per què
no? ■

135083-1233451L

2019.
2) Lectura i aprovació del pressupost del 2020.
3) Lectura i aprovació de la memòria esportiva
2019-2020.
4) Torn de precs i preguntes.
A partir del 6 d’octubre podreu consultar en el
nostre web la documentació que serà objecte
d'aprovació, així com l’enllaç de la plataforma
que farem servir per assistir virtualment a la
reunió.

851576-1233457L

COMUNICAT DE
L’ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA
L’Assemblea General de l’Associació
Solidança per la recuperació integral,
social i laboral, inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat amb
el núm.19931, amb CIF 61291894,
domiciliada a c/Raval de les Begudes
25, Sant Joan d’Espí, va acordar en
data d’11 de març de 2019, a l’empara de l’art.314-3 del Codi Civil de Catalunya, la transformació de l’associació en una fundació de dret civil català, amb el nom “FUNDACIÓ SOLIDANÇA”.
La fundació succeirà jurídicament l’associació i assumirà tots els drets i obligacions que corresponen a aquesta.
Es comunica als creditors que tenen
dret a obtenir el text íntegre de l’acord
i a oposar-s’hi.
187444-1233524Q

Ajuntament de
Calella
EDICTE

El Ple de la Corporació en sessió ordinària
del dia 15 de setembre de 2020 va aprovar
inicialment el Reglament d’ús de l’espai de
‘coworking’ del Calella/Maresme Sport City
Lab ubicat a l’espai Can Saleta. Aquest
acord se sotmet a informació pública durant
un termini de trenta dies, comptats a partir
de l’endemà de l’última publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i
en el Diari Oficial de la Generalitat. Si durant
aquest termini no es presenten al·legacions,
es considerarà aprovat definitivament, sense
necessitat de cap altre acord exprés, i es
procedirà a la publicació del text íntegre en
el BOP i una referència al DOGC, per la seva executivitat, i entrarà en vigor als 15 dies
de la seva publicació.

Ajuntament de
Calella
EDICTE

L’Ajuntament de Calella en sessió ordinària
del Ple, de data 15 de setembre de 2020, ha
aprovat provisionalment la modificació de
l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilització del domini públic municipal en edificis de servei públic.
Els expedients tramitats per a l’adopció dels
acords anteriors, així com les Ordenances
fiscals que es modifiquen, s’exposaran al
públic pel termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent a la publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la
Província. Així mateix, es publicarà l’anunci
de l’exposició al públic en un dels diaris de
major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les
Ordenances, els interessats podran examinar l’expedient a la Intervenció de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas que no hi hagi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Calella, 16 de setembre de 2020.
El Tinent d’Alcaldia d’Hisenda
Josep Gibert i Gurri

Ajuntament de
Torredembarra
ANUNCI

155040-1233522Q

“Hey, hola, Pere,
soy Leo Messi”

1) Lectura i aprovació dels estats financers del

135083-1233450Q

Leo Messi en el moment en què posa les ulleres amb lector d’imatges a en Pere Ribes ■ ORCAM TECHNOLOGIES

De conformidad con los previsto en el
artículo 14 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las sociedades
mercantiles, se hace público que la
Asamblea General Universal y Extraordinaria de Cooperativistas de la entidad SANT CRISTOFOL 82, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, celebrada el pasado 30 de
Junio de 2.020, acordó la transformación de la misma en una Sociedad de
Responsabilidad Limitada denominada "SANT CRISTOFOL 82 XM MECANICA, PLANXA I PINTURA, SOCIETAT LIMITADA", sin cambio de
su personalidad jurídica, que continuará subsistiendo bajo la nueva forma social.
La Bisbal d' Empordà, 30 de Junio de
2.020. El Presidente y el Secretaria
del Consejo Rector, Sr. Xavier Beltran
Colominas y Sr. Cristobal Prados Guillen.
104099-1233455Q

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN
VIGOR DE L’ORDENANÇA DE MERCATS
DE VENDA NO SEDENTÀRIA
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en
la seva sessió ordinària duta a terme en data 20 de febrer de 2020, va aprovar inicialment el projecte d’Ordenança de mercats de
venda no sedentària.
L’esmentat acord va ser exposat al públic durant un termini de trenta dies sense que es
presentés cap al·legació ni reclamació, per
la qual cosa, d’acord amb l’establert a l’article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
d’aprovació del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, l’aprovació inicial
de l’ordenança va esdevenir definitiva.
Havent transcorregut el termini previst a l’article 70.2 en relació amb l’article 65 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el text íntegre de l’ordenança ha estat publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona de data 20 d’agost de 2020 i ha entrat en vigor amb dita
publicació.
La qual cosa es fa pública en compliment de
l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Calella, 16 de setembre de 2020

Torredembarra, 17 de setembre de 2020

L’Alcaldessa

L’alcalde,

Montserrat Candini i Puig

Eduard Rovira Gual

