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El logo que hi ha a la portada és el que va escollir el President
KR Ravindran per l’any 2015-16, amb el lema:

Be a gift to the world
Lema que es pot definir com una oportunitat única per a “ser un regal per al
món”. Enriquim-lo amb el nostre esforç, la nostra il·lusió i la nostra aportació.
Al començar l’any el President ens va dir: Disposeu d’un any per aportar el vostre talent, els vostres coneixements,
competències i esforç. Disposeu d’un any sencer per liderar el club i ajudar a transformar la vida de molts. Hi ha
poc temps i molt per fer…!
Això ha estat assumit per tot el Club i ha estat la guia de l’Any Rotary.

Cómo afiliarse a Rotary
e.mail: elprat@rotary2202.org – http://www.rotaryelprat-blobspot.com
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ROTARY EDITORIAL
El nostre Club, és un Club petit, però forma part d’una gran organització el que ens permet no sols fer projectes locals sinó també internacionals. Rotary que ja té 110 anys de vida, és una associació apolítica i
aconfessional, és òrgan consultiu de les Nacions Unides i té representants, entre altres, en el Consell d’Europa, l’Organització per a la Unitat
Africana, la FAO, i la UNESCO. Present en 200 països amb 1.200.000
Rotaris, repartits en 535 Districtes i 34.000 Clubs.
Amb una missió molt concreta on van a parar tots els esforços de tots
i que són: Aigua i sanejament per a combatre la fam. Reduir la mortalitat infantil. Promoure la Pau i ajudar a la resolució de conflictes.
Alfabetització i educació bàsica. Prevenció i tractament de malalties,
principalment, eradicar la Polio. El nostre Club amb les aportacions a la
Fundació Rotaria, la compra de productes solidaris i amb aportacions
econòmiques a la Fundació i per a projectes compartits col·laborem en
aquestes àrees. A nivell directe, enguany, hem tingut una trobada amb
un missioner Pratenc que treballa a l’Àfrica per copsar les necessitats,
fer una ajuda per medicines i estudiar un projecte comú.
En aquesta Revista-Memòria trobareu el què venim fent a nivell local:
Casal D’avis Penedès, Càritas, AECC, Beques. Posar en valor que aquest
curs hem tingut especial atenció a la Joventut, amb varies reunions
per a possibles intercanvis i una trobada que van ser convocats tots els
becats pel club des de l’any 1997 per explicar el què Rotary fa per la
joventut.
També hi trobareu els projectes on col·laborem a nivell de Clubs de Barcelona i rodalies: Projecte Rotincat (Rotary Pro Infància), Projecte ALPAN
de menjadors socials i Projecte investigació Càncer infantil.

Xavier Domingo
Presidente de Rotary El Prat 2015-16

Agrair als meus companys de Junta i als Rotaris del Club, que tots tenen una responsabilitat, l’ajut a la feina feta i també a la gent que ha
col·laborat amb nosaltres, d’una manera o altre.
Amb tot, fem bo el què deia en Eduardo Galeano “moltes petites persones, fent moltes petites coses poden canviar el món”.
...Seguim doncs.
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SETEMBRE 2015

SOPAR D’ESTIU
El passat divendres 18 de setembre va tenir lloc al Restaurant
Hotel Ciutat del Prat el tradicional sopar d’estiu on vam fer el
canvi de Junta i el lliurament de les beques rotàries d’enguany,
amb una molt bona assistència doncs van estar presents, a més
a més dels Amics, tant autoritats locals com de Rotary. Van ser-hi
en representació de l’ajuntament la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea

d’Igualtat, Drets Socials i regidora d’Educació, i els portaveus
municipals del PSC i PP. Per part de Rotary va venir l’assistent del
Governador del Districte i per part del món acadèmic assistiren
els Directors dels Instituts amb els alumnes premiats.
Hem volgut, especialment, que coincideixin ambdós actes en un
mateix sopar perquè creiem que les beques és una de les millors
aportacions que fa el club a la nostra ciutat; ho venim fent contínuament des de fa 17 anys i amb aquestes n’hem lliurat 44.

Canvi de Junta

El primer acte protocol·lari va ser la renovació de la Junta Directiva que per l’any Rotary 2016-17 està integrada per Xavier

Domingo com a President, José Mª Mesa com a Vicepresident
1er, Antoni Ibáñez com a Vicepresident 2on, Jordi Carranza com
a Secretari, Joan Anglès com a Tresorer i en Pere Azuara com a
Cap de Protocol. En José Mª Mesa, President sortint, va fer una
breu pinzellada del que havia estat el seu any tot agraint la col·
laboració de la seva Junta.

Lliurament beques Rotàries
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Desprès de sopar el president entrant va fer l’exposició dels objectius i prioritats del curs d’enguany tant a nivell internacional,
com de país i local. A continuació es van lliurar les beques del
curs 2015-16, que atorga el RC de El Prat, per a finançar la matrícula del primer curs d’universitat. L’elecció es va fer en col·
laboració amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament i els
Directors dels Instituts públics d’educació secundària i s’ha tingut
en compte, l’expedient acadèmic i la situació econòmica de la
unitat familiar.
Les beques van ser per en Oscar Martínez Pérez, del IES Estany
de la Ricarda per estudiar Economia y per a Noemí de Diego Peral del IES Baldiri Guilera per estudiar Comunicació audiovisual.
L’accèssit va ser per en Miguel Ángel Merino Santiago, del IES

Salvador Dalí per estudiar Enginyeria Informàtica.
Cada guardonat, tot agraint a Rotary la beca, va exposar les expectatives que tenia en la seva entrada a la Universitat; Marta Mañas,
directora del Institut Baldiri Guilera, i en nom de tots els directors, va
felicitar als alumnes premiats i va reconèixer l’esforç que feia Rotary
i que esperaven que tingues continuïtat en els anys venidors.

Parlaments finals

El delegat del Governador, Miguel Angel Rodríguez, desprès de
justificar l’absència del Governador, va destacar la feina feta pel
club a la ciutat del Prat i la col·laboració amb els altres clubs

per poder fer un món millor. Va tancar l’acte la representant de
l’alcalde i regidora d’educació, Pilar Eslava, que va valorar positivament la continuïtat de les beques rotàries i va aprofitar per
desitjar tot el millor als alumnes premiats i encoratjar-los a esforçar-se en la nova etapa que comencen en aquest curs.

Rifa pro activitats solidàries
del Club

Com és habitual, en aquests sopars, es va fer una rifa, entre
els presents, d’innumerables regals donació d’empreses, associa
cions, tendes i particulars, el benefici del qual va integrament a
les activitats solidàries que es fan al club.

ROTARY I LA JOVENTUT

ELS JOVES SON EL NOSTRE FUTUR
I EL FUTUR DE ROTARY ÉS DELS JOVES

La responsable de joventut i beques del club, Yolanda Martínez
en el sopar de canvi de Junta, va fer una breu exposició de les
organitzacions i activitats que Rotary fa per la Joventut i que són:

*Interact: És un programa per jovent entre 12 i 18 anys que
serveix d’inspiració a la propera generació de líders, per inculcar
en ells responsabilitat social i consciència mundial.

*Rotaract: És una organització de servei, lideratge i desenvolupament professional per a joves adults entre 18 i 30 anys, propiciant l’intercanvi entre comunitats del món sencer.
*Intercanvis: Els clubs rotaris també ofereixen a estudiants
de 15 a 19 anys l’oportunitat de viatjar a l’estranger en visites
d’intercanvi cultural, són allotjats en domicilis de rotaris durant
un període que va d’una setmana o fins i tot un curs acadèmic
complert.
*RYLA: En tot el món Rotary organitza uns seminaris anomenats
RYLA. Es tracta d’un programa de formació per adolescents i
joves adults (entre 14 i 30 anys) que intenta reconèixer les seves
qualitats de lideratge, promoure la responsabilitat social, la perspectiva internacional i la superació personal.
*Camps: Es tracta de la iniciativa d’un club rotari que convida a
joves a passar 2 o 3 setmanes en la seva zona per realitzar activitats d’oci o culturals i compartir temps i coneixements amb joves
de diferents països.
Una noia del Prat, Clara Planasdemunt, patrocinada pel nostre
club va exposar la seva experiència d’aquest estiu que va anar
a fer un CAMP organitzat pel Rotary a Bèlgica. Ens deia: “Ha

estat una de les millors
experiències que mai he
tingut, ja que vaig tenir
l’oportunitat de conèixer
a 22 nois i noies de tot el
món i conviure amb ells
del 5 al 18 de juliol. Fa
dos anys, també gràcies
a Rotary Club d’El Prat,
vaig fer el meu primer camp a Praga, també dues setmanes.
TROBADA INFORMATIVA AMB BECARIS R.C. d’EL PRAT
Des de que l’any 1998 vam instaurar les beques rotàries, com
ajut per entrar a la Universitat als millors estudiants dels IES local, se n’han lliurat 44 i encara que hem tingut notícies d’alguns
d’ells de com els hi han anat els estudis, hem volgut contactar
amb tots plegats per a donar-los a conèixer el que Rotary fa per
i amb la joventut.
El passat dijous 19 de maig vam tenir la oportunitat de trobar-nos
amb els que van respondre a la convocatòria, conjuntament amb
tres directors dels IES local i alguns Rotaris, on els vam informar
de les activitats que Rotary desenvolupa per a joves de 15 a 30
anys.
Després que el President del Club expliqués succintament els
objectius dels clubs Rotaris la responsable de Joventut, Dra. Yolanda Martínez, va explicar amb molt de detall i amb un power
point, les activitats previstes per als joves i que es fan referència
al principi d’aquest article.
Al final es va servir un berenar que va servir per a poder establir
una variada interlocució entre tots els assistents.

OCTUBRE 2015

VISITA DEL GOVERNADOR AL NOSTRE CLUB
El passat 6 d’octubre Sergio Aragón, governador del Districte
2202, acompanyat del seu assistent de la zona on està ubicat
el nostre club, Miguel Angel Rodríguez, va celebrar una reunió
amb la junta del club. Aquesta trobada, que es fa cada any, serveix perquè el governador repassi els objectius i metes tant a
nivell del club, del districte i de Rotary International.

En els parlaments de cloenda va parlar primer el president del
club, Xavier Domingo, on va agrair la presència del governador
i la seva esposa, persones molt vinculades de fa temps al nostre
Club i va exposar els objectius preferents del seu any, va tancar
l’acte el governador valorant positivament les fites marcades tot
esperonant-nos a aconseguir-les.
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DESEMBRE 2015

SOPAR DE NADAL
Sopar de Nadal de RC d’El Prat
i AECC Junta Local

Com ja és tradicional
el divendres 18 de
desembre ambdós associacions vam celebrar al Restaurant de
l’Hotel Ciutat del Prat
el sopar de Nadal amb
una molt concorreguda assistència de socis i amics de les dues entitats així com de
representats de partits polítics i associacions locals.
Després de la salutacions del cap de protocol, Pere Azuara, va agafar la paraula la Mª Rosa Blanco, presidenta de l’AECC, i va explicar la finalitat del sorteig d’aquest any que aniria, com sempre,
al Servei Oncològic de Càncer Infantil de l’Hospital Sant Joan de
Déu. Per la seva part el President de RC d’El Prat, Xavier Domingo,
va exposar que durant el sopar es farien el lliurament de dos premis Rotaris: Un Paul Harris Fellow i la Placa Rotària de l’any 2015.

Distinció Paul Harris Fellow
a Eladio de Ceano
Abans de sopar es va fer el
lliurament del guardó que
porta el nom del fundador
de Rotary International
i que es dona a socis del
club o persones i entitats
de fora en reconeixement
per la feina feta o per la
dedicació en labors social i humanitàries en qualsevol camp.
Aquest any l’elecció ha estat per en Eladio de Ceano que va ser
president del club durant l’any rotary 2011-2012, que fa uns cursos que és el responsable de la Fundació de RI en el club i també
per ser un dels patrocinadors destacats en el finançament de les
beques rotàries que atorguem anualment el club.
Per anomenar un PHF el club ha fet una aportació de 1000 $ a
la Fundació Rotària i aquets diners es dediquen als programes
humanitaris i educatius que l’entitat fa a tot el món.

Saó-Prat Placa Rotaria 2015
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“SAÓ-PRAT“ és una entitat sense ànim de lucre orientada a
atendre necessitats, especialment en el camp dels joves en situació de risc laboral, a través de projectes de caire educatiu,
formatiu i d’integració en el món del treball. L’any passat va celebrar els seus 10 anys de implantació a El Prat per el que es pot
donar com un projecte molt ben consolidat. Tal com va explicar
en Xavier Domingo, abans del lliurament del guardó, el nom de
SAÓ el van composar amb la S de Suport, A d’Aprenentatge i O
d’Orientació però curiosament juntes fan el nom de SAÒ que en
català, segons el diccionari, és l’estat d’una cosa que ha arribat
a maduresa, la perfecció i que ja té aptitud per produir, amb el
temps mai més ben trobat el nom.
També va explicar que en l’any 2004 un Rotary de Canàries va trucar al club perquè tenia una filla al Prat en una comunitat religiosa
de Concepcionistes, Maristes i Teresianes que volien implantar un

projecte de reinserció social de
joves, concretament en el Barri
de Sant Cosme, pare i filla van
venir a una reunió al club per
explicar el projecte i el club, dins de les nostres possibilitats, els
hi vam donar suport tècnic amb temes laborals, contactes amb
empreses i altres entitats, com el mateix ajuntament, i vam col·
laborar en la compra d’uns primers materials necessaris per al
funcionament, per això després d’aquests 11 anys és per a nosaltres motiu de satisfacció poder-los atorgar aquest reconeixement.
Va recollir el premi la directora de SAÒ que ho és des del principi de l’entitat, Carolina González Kenchen, que és la filla del
rotari que va contactar amb el nostre club. En les seves paraules
d’agraïment va exposar l’evolució del centre en aquets anys, la
feina feta que serveix també com a referència per altres pobla
cions i el compromís ferm de continuïtat que tenen amb la comunitat d’El Prat.

Sorteig AECC pro càncer infantil
Na Glòria García, representant del l’Hospital Sant
Joan de Déu, va explicar
que l’AECC junta local del
Prat ha signat un conveni
de tres anys amb l’hospital per ajudar al les teràpies necessàries per als nens
i les seves famílies d’aquest 20% de casos que no tenen curació.
Aquest projecte pioner en el seu hospital posa els mitjans perquè
aquets nens puguin ser atesos a les seves llars i tinguin un final
el més digne possible. Com cada any les dones de l’Associació
del Prat van recollir un munt de regals i la seva rifa va donar una
recaptació de 1700 € que es destinen íntegrament a aquest fi.

Concert de Nadal
Com a fi de festa vam tenir
l’oportunitat i el goig d’escoltar un petit concert de sis
peces interpretades al piano
per l’amic Josep Alonso,molt
reconegut per les multituds
d’aportacions que ha fet tant
com a professor de piano, director d’escola de música i de
corals, promotor i director d’espectacles i conjunts musicals, i cantades pel tenor Ricard Torino, professor de cant del Conservatori
superior de música del Liceu i que ha actuat als principals teatres
d’Espanya i del món com a cantant d’òpera, sarsuela i oratoris.
A ressaltar l’encert de les sis peces seleccionades (fascinant la
primera “Love is many splendored thing” i commovedora la nadala ultima ”Adeste Fideles” que va posar un toc de qualitat i
emotivitat a la diada.

Parlament final
Va concloure l’acte la Tinenta d’alcalde i regidora delegada d’Acció Social, Margarita García, amb un parlament que va ser molt
entranyable ja que va sintetitzar tot
el contingut social i humà dels actes
que van tenir lloc abans i després
del sopar, encoratjant, també, a les
associacions organitzadores, als pre
miats i als presents a seguir treballant per entre tots contribuir a fer
una comunitat més solidaria i justa.

IN MEMORIAM
El divendres, 16 d’octubre de 2015,
morí en VICENÇ BALTASAR MARTÍNEZ soci fundador de Rotary Club
d’El Prat, past president (1996-1997/
2005-2006) i Paul Harris Fellow.
Quan fa més de 25 anys es van fer els
primers moviments per formar el nostre club, en Vicenç va ser peça clau
perquè es pogués portar a terme. Ell
amb el seu entusiasme, que posava
en totes les coses, va ser qui va moure
tots els fils, fer totes les accions i contactes per a poder obtenir la Carta
Constitutiva. Durant tots aquets anys
ha treballat i ha estat l’animador de
moltes de les activitats del club, posant el seu bon caràcter i animositat
al servei de la cohesió i motivació del

grup.
Aquesta predisposició no sols l’ha
tingut amb Rotary sinó que és ben
coneguda la seva presència i bon fer
en moltes altres entitats i associacions
tant d’El Prat com de la seva València
natal.
Entenem que la mort forma part de la
vida i que encara que la mort posi fi a
la vida no la anul·la. És aquesta vivència
que hem tingut amb en Vicenç el que
ens queda present i amb nosaltres. La
mort existeix, no pas com el contrari
de la vida, sinó com a part de la vida.
El que ha estat per a nosaltres, ho serà
sempre i mentre el recordem, parlem
d’ell, el tingueu present, d’alguna manera en Vicenç viu amb nosaltres.

RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’AVIS PENEDÈS
Els casals d’avis són espais de convivència, relació i serveis d’amistat entre les persones grans, que els ajuden a gaudir diàriament
de tot allò que més els pugui fer feliços després d’una llarga vida
de treball i que permeten als nostres avis mantenir-se, al mateix

temps que eviten el seu
aïllament social.
També enguany, per aquestes dates tant senyalades
entre Nadal i Reis, els rotaris del Prat vam passar unes
hores al Casal Municipal
d’Avis Penedès que acull a
trenta persones de més de
65 anys i els hi portàrem una estona de companyonia al temps que
el hi oferíem un berenar, diferent de la seva dieta habitual, i els
obsequiàrem amb colònia per a la seva higiene personal.
La Tinenta d’alcalde i regidora delegada d’Acció Social, Margarita García, de l’ajuntament del Prat va voler compartir amb
els avis, personal del centre i el rotaris aquesta tarda tant entranyable.

CÀRITAS PARRÒQUIA D’EL PRAT
Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la
diòcesi, i la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i
promocionar la justícia social. Càritas és una entitat sense ànim
de lucre i el seu finançament és sobretot de caràcter privat. Càritas està formada per voluntariat i professionals, i acompanya els
sectors socials més desfavorits, caminant amb la triple missió de
denunciar, anunciar i transformar.

Rotary Club d’El Prat els hi ha fet una aportació econòmica per
col·laborar amb els programes que tenen a la nostra ciutat, ja
que valorem la tasca que estan fent i entenem que la seva missió
d’acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament,
l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de
les situacions d’injustícia social son valors que sintonitzen amb
l’ideari de Rotary.

Yo creo en un mundo mejor.

Soy Rotario!
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És missioner de la Comunitat Missionera de Sant Pau Apòstol

ÀNGEL VALDIVIA VISITA EL NOSTRE CLUB
El passat 23 de febrer vam compartir taula,
al sopar-reunió del club, amb el missioner
Ángel Valdivia que està treballant a Àfrica a la comunitat de Nostra Senyora de la
Pau a Todonyang i dins del conflicte entre
les tribus Dassenech de Etiòpia i Turkana de
Kenia.
La feina d’aquesta comunitat de missioners
és un projecte integral que passa per millorar la qualitat de vida
i d’atenció mèdica tot evangelitzant-los. Els projectes principals
son hídrics, per millorar l’accés a l’aigua i així mitigar els conflictes entre tribus. En els últims 8 anys s’han fet 5 preses de roca i
15 basses d’aigua, això i altres factors ha permès tenir aigua per
a la població i el bestiar amb el que s’ha reduït la violència entre
els dos grups i ha possibilitat el cultiu de fruites i verdures. Ac
tualment està en desenvolupament la construcció de dues preses
de terra, perforant pous, cria de gallines, inseminació i desparasitació de paràsits de les cabres i la millora dels cultius.
Les vivències que ens va explicar en Ángel Valdivia i la seva de-

dicació plena d’anys a aquesta causa ens va colpir d’esperança
en el fet que hi ha gent molt implicada en millorar el desenvolupament integral de les persones humanes. El Rotaris del Prat
vam fer una aportació econòmica, per comprar medecines que
portarà a la seva comunitat d’Àfrica, i vam agafar el compromís
de planejar fer un projecte compartit de la construcció d’un pou.

VISITA CULTURAL AL RECINTE
MODERNISTA DE SANT PAU
El recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO i obra cabdal del modernisme
català, va ser la visita guiada que vam fer els Rotaris en l’ultima
setmana del mes d’abril d’enguany.
L’Hospital creat per Lluís Domènech i Montaner és una “ciutat
dins la ciutat” i testimoni de l’evolució de la medicina i de la vida
dels barcelonins. A principis del segle XX, el llegat del Banquer
Pau Gil va fer possible l’inici de la construcció d’un nou hospital
per atendre la demanda sanitària d’una ciutat en ple creixement
demogràfic i que va ser inaugurat oficialment al 1930.
Com tots els projectes de Domènech i Montaner l’Hospital té
connotacions simbòliques. La planta del conjunt al voltant de

dos eixos, un de vertical i un altre d’horitzontal que conformen
una creu patent, l’emblema de l’antic Hospital de la Santa Creu.
La presència de la pedra escultòrica o merament decorativa és
molt present en tot el recinte, a destacar les figures de Pau Gargallo. També la iconografía dels grups escultòrics “cada animal
amb la seva niada” representa la continuïtat del perllongament
de la vida. La ceràmica és l’aportació colorista que atorga un
espectacular nota de lluminositat a tot el conjunt arquitectònic
amb la missió d’alleugerir la massa.
Com a cloenda del mati, i per a reposar forces, vam tenir un
dinar de companyonia a la bodega Neus del nostre company Eloi
en ple barri de Gracia.

Rotary International
LOS ROTARIOS DE NUESTRO CLUB CONTRIBUYEN EN:
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CONFERÈNCIES ANY ROTARY 2015-2016
20 d’octubre de 2015
Lluis Foix
“LA SITUACIÓ POLÍTICA A CATALUNYA
DESPRÉS DEL 27S”
Encetàrem el cicle de conferències 2015/2016 tenint com a
conferenciant invitat a en Lluis Foix, periodista de llarga i brillant trajectòria professional. Ha estat corresponsal de La Vanguardia a Londres i a Washington i ha exercit els càrrecs de
subdirector, director adjunt i director a l’esmentat diari.
L’acte, organitzat conjuntament amb Amics d’El Prat i amb la
col·laboració del periòdic local Delta del Llobregat, es celebrà a la
seu de Rotary Prat, l’Hotel Ciutat del Prat, i va comptar amb una
magnífica presència de públic.
El tema de la conferència era prou atractiu, per la seva actualitat,
i no va decebre ningú, deixant de banda els particulars parers
de cadascun dels assistents en relació a les opinions del conferenciant qui, d’altra banda, mostrà els seus amplis coneixements

polítics, sobre tot a nivell internacional.
El Sr. Foix, amb una exposició amplia, clara i global dels fets, no
amagà, però, els seus punts de vista sobre el moment transcendental en què es troba la societat catalana, sobre el posicionament
dels protagonistes polítics en la situació actual, i sobre els possibles
escenaris i esdeveniments futurs. D’aquesta manera la seva exposició va ser una mena d’àmplia passejada des de les causes que,
segons el seu parer, ens han portat a la situació actual a Catalunya, passant pels intents del Govern de la Generalitat de celebrar
una consulta popular sobre el futur polític del
país, pels diferents polses esdevinguts entre el
Govern Central i el de la Generalitat, la consulta
del 9-N, la convocatòria d’eleccions, la formació
de les diferents coalicions electorals i, finalment,
el resultat dels comicis electorals. Tot això ho
desenvolupà el Sr. Foix amb una amplia mirada i
amb gran elegància, fruit, sens dubte, de la seva
experiència periodística en el món anglosaxó.
Al final de l’acte, i desprès del col·loqui habitual,
el conferenciant fou obsequiat amb sengles regals per part dels Presidents de Rotary Prat i
d’Amics d’El Prat.

26 de gener de 2016
Manuel Milián Mestre
“ELS PONTS TRENCATS”
Conegut periodista, polític, escriptor i tertulià, avinentesa que aprofitarem per fer la presentació al Prat
del seu llibre Els ponts trencats de
recent publicació. Manuel Milián,
home d’una gran cultura, es un
humanista, en el més ampli sentit
de la paraula; un intel·lectual compromès, públicament, amb el seu
pensament i amb el seus posicionaments que ha defensat sempre
amb molta valentia. Defensor acèrrim de la necessitat d’ètica en
el món dels negocis, manté com a principis que haurien de presidir el món del capitalisme, la creació de riquesa i la distribució de
la renda mitjançant polítiques fiscals justes.
En la seva vessant política, Milián ha estat un personatge clau en
molts moments importants dels nostres recents esdeveniments
històrics, a Catalunya i a la resta de l’Estat. El llibre sobre el que
versà la xerrada a Rotary Prat, n’és una mostra. Com ell mateix va
dir, no és un llibre de memòries, en el seu concepte clàssic; és una
mena de catarsi en la reflexió, conceptes que rauen en el fons de
les cinc-centes cinquanta pàgines de l’obra que, segons ell mateix
ens va manifestar, tindrà les seves seqüeles doncs encara li queda
al pap bona part de les seves vivències com a protagonista directe
en esdeveniments crucials de la nostra societat. Manuel Milián,
home de les veïnes terres del Maestrat, manifestà el seu amor i el

seu agraïment a Catalunya; cal qualificar-lo com a pontífex, aquell
que aixeca ponts per a la bona entesa entre Catalunya i Espanya,
ponts fins ara, però, caiguts per la ceguesa i la incomprensió.
Es evident que hi poden haver uns altres punts de vista respecte
d’allò que en Manuel Miliàn ens explica, però la seva lliçó del
dimarts dia vint-i-sis de gener d’enguany va ser clara i entenedora, de qualitat, la qual cosa ens empeny a seguir en la línia
d’actualitat de les nostres conferències i ens encoratjà a promoure-les en els cercles que tinguem a l’abast.
El president de Rotary Club d’El Prat, Xavier Domingo, li va fer
el lliurament, com a record i agraïment de la vetllada, el llibre
“Tots els colors d’El Prat” i una ampolla de cava guanyadora
de la XII edició 2015 del tast a cegues de la Solidaritat Rotària,
amb l’aportació de la compra de l’ampolla es poden vacunar nou
nens contra la pòlio.
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22 de març de 2016
Joan Josep Queralt
“ÈTICA I POLÍTICA,
DOS ELEMENTS ANTAGÒNICS?”
Doctor en dret, catedràtic de Dret Penal a
la UB, investigador, entre d’altres temes, del
tractament dels delictes i de les garanties
que han de precedir el càstig penal, conferenciant a universitats, fòrums i centres
professionals d’arreu, i col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació, TV,
radio, premsa escrita, etc.
El títol o lema de la conferència era ja, d’entrada, tot un referent/
al·licient per no perdre-s’ho, tant per la càrrega del seu contingut
com per la categoria del conferenciant, demostrada aquesta, entre d’altres espais, en nombrosos articles de premsa i en les seves
periòdiques aparicions a la tertúlia dels divendres a un conegut
canal de TV privada de Catalunya.
I les expectatives no van defraudar a ningú. En Queralt, home de
més que contrastada cultura, donà una veritable lliçó acadèmica sobre allò que s’ha d’entendre per ètica, per política i per les

respectives confluències d’una i altra realitat. I si bé en ambdós
conceptes ens podríem haver quedat en l’àmbit estrictament filosòfic, en Queralt tocà el moll de l’os quan els va concretar en la
situació actual de la societat i en la política que avui, en general,
es practica per part dels polítics.
Però el conferenciant, a més, no es va limitar a fer una anàlisi
d’aquesta situació sota el prisma de l’ètica, sinó que es va pronunciar (avui diríem vulgarment parlant, es va “mullar”), per
oferir-nos la seva opció personal: és a dir que, tot considerant
que, amb intencionalitat o no, la realitat és que la crisi actual
ens està portant a una reducció del cercle de participació en la
cosa pública, advocà, fent palesa la seva formació humanística,
per la responsabilitat personal de cadascun de nosaltres, com a
solució per a redreçar el rumb actual de la nostra societat.

22 de novembre de 2015
Pedro García Vela
“INSTANTS DEL PRAT AL LLARG DEL TEMPS”
Amb una molt completa Pedro García ens deleità amb una exposició del seu valuós arxiu de fotografies del Prat que, al llarg
d’aquests darrers anys, ha anat recopilant fins a conformar una
veritable història gràfica del nostre poble que recull pràcticament
tot el passat segle XX i bona part del que
portem del XXI.
L’exposició consistí en una comparativa
fotogràfica de paisatges, urbans i rurals,
a través dels quals es fa palès el desenvolupament de la nostra població. Per a tots
els pratencs que hem viscut el pas d’una
societat majoritàriament rural a una altra quasi totalment urbana, ens serví de

remembrança i recapitulació de les nostres particulars històries
passades, sobre tot si tenim en compte que en el reportatge apareixen persones properes, algunes d’elles ja traspassades, amb les
que compartirem paisatges, situacions i experiències.
La sessió es completà amb una artística composició d’en Salvador
Grau, sobre la mateixa temática, com a colofó d’una molt agradable nit de records i realitats.

19 d’abril de 2016
Dr. Josep Maria Barrachina
“DISFUNCIÓ FUNCIONAL.
INTEGRACIÓ VERSUS NORMALITZACIÓ
A TRAVÉS DE L’ESPORT”
El Dr. Josep Barrachina, pratenc
d’adopció, traumatòleg, director a
l’Asepeyo d’un avançat programa
de tractaments per a la rehabilitació de lesions medul·lars i de totes
aquelles que, en general, afecten
al sistema motriu de les persones.
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La xerrada, molt ben explicitada amb una detallada exposició power point en pantalla, del
contingut d’aquests programes,
resultà força interessant i deixà
palès l’esforç que, per a metges i

pacients, representa l’aplicació dels protocols, tan per allò que fa
a la vessant estrictament física com a la psicològica.
Acompanyà en l’acte al Dr. Barrachina, en Sergi Garrote, tetraplègic, veí de Viladecans, tractat amb els seus programes i avui campió d’Espanya, de Catalunya i subcampió d’Europa de hand-bike,
especialitat de ciclisme propi i adaptat a persones que pateixen
aquests tipus de lesions. L’exposició d’en Sergi va està carregada
d’una forta emotivitat, no tant, pot-ser, per la desgràcia patida,
sinó perquè palesà la seva força de voluntat i el seu irreductible
afany en millorar dia a dia per transformar una situació de malaurança en una situació d’èxit que és un exemple per a tots.

7 de juny de 2016
Ramón Dosaigues Santasusana
“POLICIA DEL PRAT, UNA MIRADA DE FUTUR”

En Ramón Dosaigues és pur entusiasme i amor per la seva feina.
Amb una oratòria molt ben traçada, no exempta de pinzellades
de bon humor, despertà l’interès dels presents pel funcionament,
projectes i desenvolupament de la tasca de la nostra policia local.
La conferència va estar acompanyada d’una sèrie d’exposicions
en pantalla que encara la van fer mes dinàmica.
Destacà en Ramón Dosaigues la creació d’una nova Unitat de
bicicletes del cos com a element de proximitat al ciutadà i, per
tant, d’eficàcia en el desenvolupament de la seva tasca.

Pel tancament del cicle de conferències, curs 2015/2016. Com
la conferència inaugural del curs aquesta la vam convocar conjuntament amb Amics d’El Prat i en aquests any ha col·laborat,
també, el periòdic Delta.
Ens visità en Ramón Dosaigues, Inspector en Cap de la Guardia
Urbana d’El Prat. La xerrada versà sobre “Policia del Prat, una
mirada de futur”. L’acte comptà amb la presència del Tinent
d’Alcalde de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana.

La quasi hora de la xarrada se’ns va fer curta a tothom. Al final
s’obrí un petit torn de preguntes que es va veure escurçat per
l’avançat de l’hora o, potser, perquè la claredat de les exposicions d’en Ramón Dosaigües ho havien deixat tot molt clar i entenedor.
Com a record i present per al conferenciant la Presidenta d’Amics
del Prat , Magda Ardiaca, i el de Rotary Club d’El Prat, Xavier Domingo, li van fer uns presents com a recordatori de la trobada.

En Ramón Dosaigues, fill de Barcelona, ha estat format al Prat on
va entrar a la Policia local fa més de vint anys i hi va romandre
fins l’any 2007 que va passar a dirigir la Policia Local de Vilafranca del Penedès. Tornà al Prat l’any 2015 com a segon en
el comandament de la Guàrdia Urbana i, al mes de setembre
d’aquest mateix any, fou anomenat Inspector en Cap del cos.

ACTIVITATS LÚDIQUES
AMB APORTACIÓ SOLIDÀRIA
Sovint, simplificant molt, diem que Rotary es SERVEI i AMISTAT.
Servei entès com l’aportació per a contribuir a fer un món millor, començant per la comunitat local i fent-lo extensible a les
necessitats de la població mundial, tot seguint un lema molt estès a Rotary “Donar de sí abans de pensar en un mateix” (Service above self, en anglès).
Amistat per cohesionar el grup creant la companyonia com a
potencial per afrontar els reptes de Servei, al temps que amb
una aportació una mica més alta que l’esdeveniment costa contribuïm a recaptar diners per les accions solidàries del Club.

del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La casa va ser construïda a la primera meitat del segle XIX segons està documentada a la Consueta Parroquial. Va ser restaurada l’any 2003-2005
pels actuals propietaris la família Valdés, Eugeni i Carme, que
van ser els nostres amfitrions. A l’escalf de la casa i amb les possibilitats del lloc ens va permetre fer uns cabrits al forn de llenya,
aportats per en Francesc i la Carme, que acompanyats d’altres
queviures de la terra va donar-nos l’oportunitat de passar un dia
de camp, amb dinar inclòs, amb els nostres familiars i enfortir els
llaços del grup, també a l’hora de repartir despeses vam posar-hi
un extra que va directament a les activitats solidaries del Club.

En aquest Any Rotary hem fet dues activitats
en aquesta línia:
OCTOBERFEST. La comunitat Alemanya resident a Barcelona va organitzar la 4a Festa de
la cervesa, imitant com es fa per aquestes diades a Munich. Uns 350 Rotaris de Barcelona i
rodalies vam compartir el sopar on vam gaudir d’un molt bon i alegre ambient de companyonia i amb l’aportació extra que vam fer
al tiquet es van recollir 3.000 € que s’han destinat a la Fundació Rotaria i al projecte ALPAN
(menjadors socials que compartim els Clubs
de Barcelona i àrea metropolitana.
CAL MISSES és una masia situada dins del
terme municipal del Prat inclosa en l’inventari
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PROJECTES COMPARTITS
ROTINCAT

és un projecte solidari
en l’àmbit nacional de Catalunya integrat dins del projecte global denominat
ROTARY PRO INFANCIA que els Presidents nominats per l’any
2015/2016 dels Clubs Rotary catalans, juntament amb el Governador també nominat per aquest any, han impulsat en pro, ajut
i benefici dels infants més desfavorits, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el conjunt de l’Administració local, amb la
participació de tots els Clubs Rotary.
OBJECTIUS: 1.- Incidir en el sector de la infància aportant major
benestar i atenció a un sector de la nostra societat tan vulnerable.
2.- Aconseguir la unió de tots els Clubs Rotary de Catalunya, per
treballar plegats en un gran projecte comú. 3.- com a prova pilot,
ha de ser exportable a la resta del conjunt Rotary. 4.- Aconseguir
donar a Rotary el ressò i la imatge que es mereix. 5.- Esperit de
continuïtat en el temps.

El Programa té el recolzament de l’Obra Social “La Caixa”, La
Fundació del FC Barcelona, la Federació d’Associacions de Voluntaris de “La Caixa”, per transportar els aliments en 4 furgonetes isotèrmiques i servir els menús en els menjadors solidaris.
L’Ajuntament de Barcelona garanteix el compliment dels protocols de seguretat, transport i distribució dels aliments. La Fiatc
l’assegurança i Meroil el combustible de les furgonetes, el RACC
custodia les furgonetes
Actualment hi ha 8 menjadors, vinculats a parròquies de Barcelona, que acullen persones grans amb escàs recolzament familiar i
falta de recursos. Hi ha 35 hotels que subministren els menjars, 5
d’ells per setmana, amb uns 350 menús diaris.

KINDERPAN

és un projecte començat aquest any amb la
finalitat de subministrar esmorzars a escoles que tinguin carència en aquest sentit, s’ha començat amb el Col·legi Lestonnac de
Badalona, amb 570 estudiants. Un acord amb l’ empresa alemanya LIDL permet servir sucs de fruita i barretes, Europastry aporta
magdalenes i dònuts i Cultivar plàtans.

Projecte Investigació Càncer Infantil Dr. J.
Sánchez de Toledo del Vall d’Hebron

El projecte neix per la iniciativa d’Albert Faust, del Rotary Club
Barcelona Centre i que és el President del Comitè que està configurat pels Clubs de Barcelona -Entre Barcelona i Rodalies hi ha 18
Clubs que d’una manera o altra tenen incidència en el projecte.

L’Objectiu principal del projecte és AUGMENTAR LA SUPERVIVÈNCIA i qualitat de vida dels pacients amb càncer pediàtric.
Els Objectius secundaris són MILLORAR EL Diagnòstic mitjançant
la identificació de nous marcadors i MILLORAR ELS TRACTAMENTS mitjançant la identificació de noves dianes terapèutiques i
desenvolupament de nous fàrmacs més específics i potents.
L’aportació de Rotary és organitzar activitats amb el propòsit de
recaptar fons per poder col·laborar en l’adquisició d’equips de
laboratori amb la tecnologia adequada per aquesta investigació.

ROTARY Y LA POLIO
PolioPlus. En 1985, Rotary International emprendió el programa
PolioPlus, a fin de inmunizar a todos los niños del mundo contra
la polio. Desde entonces, Rotary y sus colaboradores han ayudado a reducir el número de casos anuales de 350.000 a menos de
50 y seguimos comprometidos hasta que cada niño está a salvo
de la enfermedad. Rotary ha contribuido con más de 1.200 millones de dólares y un sinnúmero de horas de trabajo voluntario
para proteger a más de 2 mil millones de niños en 122 países.
Además, los esfuerzos de promoción de Rotary han desempeñado
un papel en las decisiones de los
gobiernos donantes a contribuir
en más de 9 millones de dólares
para el esfuerzo.
Iniciativa para la Erradicación
Mundial de la Polio La Iniciativa
para la Erradicación Mundial de
la Polio es una asociación establecida en 1988 en la que colaboran entidades públicas y priva-

das como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rotary,
UNICEF y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Fundación de Bill y Melinda Gates
y los gobiernos del mundo. El enfoque de Rotary es la incidencia
política, captación de fondos, voluntarios y atención a la causa.

