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Salutacions
Apreciados socios del Club Rotario de El Prat
Quiero dirigirme a todos vosotros con motivo del vigésimo quinto aniversario de vuestro Club porque
entiendo que cada Rotario es único y también lo son los Clubes. Cada uno, Rotario y Club, adaptado
a su entorno y conociendo el mejor modo de servir y fortalecer la comunidad y sus habitantes.
Todos aportamos nuestra personalidad y carácter a la gran familia de Rotary International y esto nos
hace más fuertes y que nuestra organización sea relevante en un mundo en rápida transformación.
Entiendo y estimo el esfuerzo que se necesita para crear un nuevo Club, que se hace durante un
periodo relativamente corto, pero valoro y tengo en gran estima la constancia y dedicación que se
requiere para mantenerlo durante todo este tiempo.
Quiero por tanto reconocer y agradecer vuestra voluntad de servicio durante los últimos 25 años en vuestra comunidad
colaborando a hacer, tanto en el mundo como en El Prat, un lugar mejor.
Os encomiendo que sigáis trabajando para poner ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD, como dice el lema de este
año.
Carles Campistrón
Gobernador 2016-2017

Per molts anys
El Rotary Club El Prat compleix 25 anys d’existència a la nostra ciutat. Essent, com és, una entitat
d’àmbit internacional, aquesta associació ha sabut conjuminar amb un gran encert la seva vocació
global amb un ferm arrelament en la societat pratenca. Les persones que formen el Rotary Club El
Prat han aconseguit crear un vincle de col·laboració institucional molt positiu, mitjançant el qual han
generat diversos projectes locals en l’àmbit de l’educació i dels serveis a les persones. En una societat
plural com la nostra, les diferents entitats de la ciutat -cadascuna amb la seva idiosincràsia, la seva
visió i la seva missió- formen part del teixit associatiu que enforteix la nostra comunitat, i el Rotary
també hi contribueix.
Només em queda felicitar el Rotary Club El Prat pel seu 25è aniversari, i animar-lo a continuar treballant pels valors que
componen el seu ideari de pau i bona voluntat. Tot plegat, mitjançant la millora de l’educació, la salut i la justícia social.
Lluís Tejedor
L’alcalde

A los socios del Club Rotario de El Prat, España
Tengo el honor de felicitar a su club en ocasión de su 25º aniversario de vida institucional.
Desde la fundación del club, ustedes no solo hicieron la promesa de representar a Rotary en su comunidad, sino también de hacer obras de bien y poner en práctica el lema Dar de Sí antes de Pensar
en Sí.
Todos experimentamos esa sensación especial en Rotary, cuando sabemos que una persona podrá
tener una mejor vida gracias a nuestras contribuciones y apoyo. Hemos brindado un servicio extraordinario al mundo y hoy el mundo confía en que hagamos más obras de bien. Es momento de
aprovechar nuestro éxito para alcanzar la erradicación de la polio y catapultar a Rotary para que se transforme en una
fuerza del bien cada vez mayor.
Cada uno de los más de 34.000 clubes es único a su propio modo. El éxito de un club depende de muchos factores,
incluida una base sólida de socios activos y un deseo de servir a la humanidad. Al alcanzar este hito, han demostrado
su compromiso con nuestra organización. Espero que esta sea la oportunidad perfecta para que reflexionen sobre sus
logros y que establezcan metas que les permitan hacer más obras de bien.
Nuevamente, les felicito en ocasión del 25º aniversario de su club. Espero que sigan apoyando nuestro lema de Rotary
al servicio de la humanidad por muchos años más en el futuro.
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John F. Germ
Presidente de Rotary International 2016-2017

ROTARY Editorial

Som conscients que no podem resumir en poques pàgines tot el que
s’ha fet durant els 25 anys d’una associació com la nostra que ha tingut
una presència constant durant aquest període, no tant sols en la vida
local sinó també amb els projectes compartits tant del districte com
internacionals.
Sens dubte el ventall d’activitats tant de SERVEI com d’AMISTAT fa que
a l’hora de mirar enrere i recollir tot el que s’ha realitzat, per a poder-ho
explicar, ens donem compte de la molta feina elaborada i el poc espai
que disposem per mostrar-ho.
Entenem però, si més no, que l’aportació que fem amb aquesta Revista-Memòria, tot i les mancances de falta d’espai, pot donar una visió
del camí que s´ha executat i la petjada deixada.
El fet que a Rotary cada any és canvi de junta i que hi hagi un equip nou
ha propiciat, any rere any, que el Club tingués uns responsables renovats que han donat continuïtat i dinamisme a l’entitat i les 51 persones,
que en aquests temps han estat socis, han contribuït amb el seu temps
i coneixements per portar a terme els objectius marcats amb l’ideari de
Rotary.
Esperem i desitgem que amb la incorporació de la dona i amb nous socis hi hagi un canvi generacional que faci possible, si més no, uns altres
25 anys com aquests.
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INICIS
El 5 de febrer de 1991, en el Restaurant ”Via Mayor” d’El Prat, es van reunir Julio Sorjús i José Alburquerque, ambdós
socis del Rotary Club Barcelona Condal, amb cinc Pratencs que més tard serien socis fundadors del Club, decidint emprendre el camí necessari per fundar i constituir un Club de Rotary en El Prat.
A partir d’aquesta data, cada dimarts, es reunien amb l’objectiu de profunditzar en el coneixement de Rotary i d’augmentar el numero de socis per arribar a 25.

LLIURAMENT CARTA CONSTITUTIVA
El 14 de desembre de 1991 i sota els auspicis del districte governador, Julio Sorjús i amb el suport del Rotary Club de
Barcelona i del Rotary Club de Sant Cugat, que van actuar com a padrins, ens van donar la Carta Constitutiva que representa l’entrada a la gran família de Rotary. L’esdeveniment va tenir lloc a l’Hotel Alfa Aeroport que va ser la primera
seu del Club.

SEUS
•
•
•
•
•

Des de la Fundació fins a l’any 1997 a l’Hotel Alfa - Zona Franca.
Des del curs 1997/98 fins al març de 2006 a Restaurant Casa Alcaide.
De l’abril 2006 a l´agost 2008 a l’Hotel Ciutat del Prat.
Des de setembre del 2008 fins a l’agost del 2013 al Restaurant Casa Alcaide.
Des de setembre 2013 fins ara a l’Hotel Ciutat del Prat.

AGERMANAMENT AMB EL ROTARY CLUB DE LIVORNO
Molts clubs rotaris s’agermanen amb un d’un altre país per forjar vincles a llarg plaç, per promoure la bona voluntat i la
comprensió internacional i colaborar en algun projecte comú.
L’agermanament amb el RC de Livorno va tenir lloc l’abril de 1993 i va començar amb una visita dels Italians al nostre
Club, acompanyats pel consul d’Itàlia a Barcelona i en el que a més de les visites culturals i artístiques es van celebrar
reunions preparatòries per a la segona trobada.
El següent any el nostre club els va visitar a Livorno, on es van organitzar unes conferències sobre les relacions ItaloIbèriques a càrrec de l’eminent historiador Giangiacomo Panessa. Vam ser rebuts a l’ajuntament per L’Almirall de l’Escola
de música de la armada italiana, amb visita al vaixell escola Américo Vespucio.
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Quadre Social

Socis

En aquests 25 anys han passat pel Club 51 persones i dels 25 socis fundadors en queda
sols un, motivat per varis factors: el canvi de residència d’alguns, la jubilació per edat
d’altres, les baixes voluntàries que es donen en qualsevol club i també que hi ha hagut
3 defuncions (en Juan Pedro Millán, en Francisco de los Santos i en Vicenç Baltasar).
Tot compensat per nous socis que han anat conformant, curs rere curs, un grup homogeni, motivat i treballador. Des de l’any 2014 s’ha incorporat la dona, aquest fet i el
canvi generacional que s’ha d’anar realitzant és el que ha de marcar el futur del club per
seguir enfortint les tasques que Rotary fa per a la comunitat.
En el llistat, on hi ha el curs d’incorporació i algunes de les fotos de grups, volem deixar
constància de la gent que ha fet possible el trajecte de continuïtat, sense pauses, en
aquests 25 anys del Club al Prat.

1999

2001
2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2006

32
33
34
35

2010

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2004/05 - Logo 100 Anys

2005 - Celebració 100 anys de RI

51

Any Rotary 1991-92
LLORET, Josep
BALTASAR, Vicenç (+)
MILLAN, Juan Pedro (+)
BARNES, Jordi
ALISTE, Miguel
ALVIRA, Miquel
BATLLORI, Enric
BORGES, Albert
CIFUENTES,Mario
De los SANTOS, Fco(+)
FALCÓ, Vicenç
FALGUERA, Xavier
FARRES, Angel
FERNANDEZ, Andrés
FEU, Alberto
HERNANDEZ, José
MARTINEZ, José Juan
MATANZAS, Feredico
MENIÑO, Manuel
PEREZ, Francisco
PORTILLO, Xavier
PUIGVENTOS, Jesús
SANTANA, José Fco
SANTOS, Juan
TORRENT, Jordi
Any Rotary 1992-93
BORONAT, Joan
MESA, José Mª
Any Rotary 1993-94
CABEZAS, Juan
Any Rotary 1994-95
GONZALEZ, J.Ramón
Any Rotary 1996-97
AMETLLER, Albert
DIAZ, Francisco
Any Rotary 1997-98
PARDO, Javier
LLOPART, Moisés
Any Rotary 1998-99
QUEROL,Joan
SAEZ, Emilio
Any Rotary 1999-00
MARTINEZ, Pere
TELEHUZ Helmut
Any Rotary 2000-01
DOMINGO, Xavier
WALSH, Brian
Any Rotary 2002-03
IBAÑEZ, Antoni
Any Rotary 2004-05
ANGLÉS, Joan
DE ABUIN, Josep M.
Any Rotary 2006-07
PIERA, Josep
Any Rotary 2008-09
ANDREU, Victor
AZUARA, Pedro M.
CARRANZA, Jordi
DE CEANO, Eladio
SANCHEZ, Francesc
Any Rotary 2009-10
CASTELLARNAU, Eloi
VERA, Francisco
Any Rotary 2013-14
MARTINEZ, Yolanda
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Responsabilitats en els 25 anys
Curs

President

Secretari

Tresorer

Cap de protocol

1991-1992

J. Lloret

V. Baltasar

J.P. Millán

J .Barnés

1992-1993

V. Falcó

V. Baltasar

J.P. Millán

J. Barnés

1993-1994

A. Fernández

X. Falguera

J,P. Millán

J. Meniño

1994-1995

J. Barnés

J.Mª Mesa

M. Alvira

A. Farrés

1995-1996

J.P. Millán

F. Díaz

J.P Millán

X. Falguera

1996-1997

V. Baltasar

J. Lloret

J.P. Millán

V. Falcó

1997-1998

F. Pérez

A. Fernández

A. Borges

M. Alvira

1998-1999

X. Falguera

A. Fernàndez

V. Baltasar

M. Alvira

1999-2000

J.Mª Mesa

J. Pardo

J. Querol

A. Feu

2000-2001

J. Lloret

H. Telehuz

P. Martínez

J. Cabezas

2001-2002

M.Alvira

X. Domingo

X. Falguera

M. Llopart

2002-2003

J. Querol

X. Domingo

V. Baltasar

V. Falcó

2003-2004

J. Pardo

A. Fernández

J.Mª Mesa

V. Baltasar

2004-2005

X. Domingo

A. Ibañez

M. Alvira

J. Querol

2005-2006

V.Baltasar

J.Anglès

J.M.DeAbuin

J.Pardo

2006-2007

A. Ibañez

X.Domingo

J.Piera

M.Alvira

2007-2008

J.deAbuin/A. Ibañez

M.Llopart

P. Martinez

A.Fernández

2008-2009

J.Anglés

X.Domingo

J.Pardo

V.Baltasar

2009-2010

J.Piera

A. Ibañez

E. de Ceano

J.M.Mesa

2010-2011

E.de Ceano

X.Domingo

J.Pardo

A. Ibañez

2011-2012

E. Castellarnau

J.Piera

J.M.De Abuin

V.Baltasar

2012-2013

J.Carranza

X.Domingo

J.M.De Abuin

A.Ibañez

2013-2014

P.Azuara

X.Domingo

J.Anglès

J.Mª.Mesa

2014-2015

J.M.Mesa

X.Domingo

J.Anglès

A.Ibañez

2015-2016

X.Domingo

J.Carranza

J.Anglès

P.Azuara

2016-2017

A.Ibañez

X.Domingo

J.Anglès

Y.Martínez

Canvi
de Juntes
Una de les vitalitats dels clubs rotaris
és que cada any hi ha la renovació
de junta, i perquè hi hagi la coherència necessària per donar continuïtat
formen part de la junta el president
sortint i el president electe pel curs següent.
Com l’Any Rotary va de l’1 de juliol al
30 de juny, el canvi es fa en el sopar
d’estiu a principis de juliol.
Des de fa uns anys, tot i que el canvi és efectiu des de l’1 de juliol, es fa
protocol·làriament el mes de setembre
conjuntament amb el lliurament de les
beques rotàries.
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 i també que al
fer-ho conjuntament, a més a més de
millorar l’assistència, honorem els dos
esdeveniments.
Hem celebrat aquests sopars d’estiu
amb la presencia d’autoritats locals i
de Rotary i una bona assistència dels
amics i rotaris de varis clubs veïns.

1999-2000
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2000-2001

2004-2005

2008-2009

2009-2010

2011-2012

2012-2013

Visites dels Governadors al Club
Aquesta trobada, que és fa cada any, serveix perquè el governador ens faci arribar els objectius i metes que tant a nivell
del districte com de Rotary International s’han marcat per aquest curs i també per repassar les activitats i objectius que
té el nostre Club per aquest any Rotary, tant pel que fa als projectes de servei a la Comunitat com als de la Fundació
Rotària que són de caire més internacional.
Primer el governador, que ve acompanyat de l’assistent de la zona, fa una reunió amb la junta on es tracten els temes
en profunditat i després es queda a sopar amb tots els socis i les seves parelles per aprofundir en el coneixement mutu
i de Rotary, el que fa que les vetllades siguin molt entranyables.
A continuació algunes instantànies d’aquestes trobades.

2001-2002 - Luis Gutièrrez

2004-2005 - Carles Garriga

2007-2008 - August Moret

2009-2010 - Xavier Mateu

2010-2011 - Pere Galbany

2011-2012 - José Mª Mesa

2012-2013 - Àngel Muixí

2013-2014 - Manuel Herreros

2014-2015 - Ignacio M. de Cardeñoso

2015-2016 - Sergio Aragón

7

Servei a la comunitat
La dedicació dels clubs rotaris comença pel seu entorn
més immediat i això és fer projectes i activitats amb el fi
de millorar la qualitat de vida de la comunitat d’on el club
està implantat i també objectius compartits, amb altres
clubs de l’entorn, per poder abastar un camp més ampli.
Varis han sigut els projectes que s’han desenvolupat durant aquest quart de segle, alguns de manera puntual, altres han tingut una continuïtat més o menys llarga i altres
han quedat consolidats per molts anys i s’han convertit en
clàssics del club.

COMUNITAT LOCAL

En aquets anys hem tingut incidència en:
- Durant 5 anys del 1992 al 1996 i el 1999 es van organitzar partits de futbol entre els veterans del AE Prat i el
FC Barcelona i els beneficis es van reportar a societats
benèfiques com les dels disminuïts psíquics i la “Cruz
Roja Pratense”.

- Recollida de menjar amb la Casa d’Andalusia per Càritas.
- Recollida de joguines en les campanyes de Reis.
- Sabates per a tothom. 500 parells de sabates pel barri
de St. Cosme.
Els cinc projectes puntuals que han quedat consolidats i
efectuem cada any són els tres que segueixen i el de BEQUES i AECC-Hospital càncer infantil Sant Joan de Déu
que tenen capítols apart en aquesta memòria.

BERENAR AMB ELS AVIS - RESIDÈNCIA MUNICIPAL PENEDÈS
Any rere any, ho venim fent des del 1992, i per dates tan
assenyalades, entre Nadal i Reis, no ens oblidem d’anar a
passar unes hores al Casal Municipal d’Avis Penedès que
acull a trenta persones que passen els últims dies de la
seva vida.
Els hi portem una estona de companyonia al temps que

el hi oferim un berenar, diferent de la seva dieta habitual,
i també els hi donem un obsequi per el seu ús o la seva
higiene personal.
Una iniciativa que ha tripulat durant molts anys el soci
Joan Santos i la seva dona Domi acompanyats de varis
socis del club i que pensem seguir fen per molts anys.

LOTS MENJAR PARRÒQUIA VERGE DE LA MERCÈ – PADRE RUBÉN
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L’any 1999, abans de nadal, vam començar a preparar un
lots de menjar bàsic on també hi havia alguna especialitat
nadalenca i els portàvem al Pare Rubén i ell ho distribuïa
a les famílies de la seva parròquia amb pocs recursos per
ajudar-los a passar millor les festes. Això ho vam fer ininterrompudament fins l’any 2010 que ens va indicar que
degut a la crisi havia quedat desbordat per les necessitats
de menjar i que tenia que enviar la gent a Càritas i que
per tant entenia que aquests lots s’havien de convertir en
menjar bàsic per cobrir les primeres necessitats i que era
millor que tractéssim directament amb Càritas ja que ell
enviava la gent allà.

CÀRITAS PARRÒQUIA D’EL PRAT
Atenent el suggeriment del Pare Rubén i conscients
d’aquest problema, que la crisi ha magnificat, substituirem el lots de Nadal que fèiem per a famílies amb escassos
mitjans, pel menjar de primera necessitat que Càritas Prat
ens indicava.
Càritas dona la seguretat d’una distribució justa ja que per
la seva missió i per la seva relació directa amb les persones
necessitades poden assegurar que els aliments arribin al
seu destí final.
Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones
que s’adrecen amb una demanda d’ajuda. L’atenció va
més enllà de l’assistència immediata, cerca la promoció
de la persona a partir de la seva participació activa, del
reconeixement dels seus recursos i les seves potencialitats.
Darrerament, i perquè a El Prat la distribució de menjar per
a persones necessitades ha quedat assumida per l’ajuntament al punt “Prat Solidari”, fem cada any una aportació
econòmica a Càritas local , dins de les nostres possibilitats,
per a col·laborar amb el programes que tenen a la nostra ciutat ja que valorem la tasca que estan fent i ente-

nem 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.

PROJECTES COMPARTITS CLUBS BARCELONA I RODALIES
Els 14 clubs de la ciutat de Barcelona i els 4
de rodalies formen un grup coordinat per assumir projectes de més envergadura que seria
més difícil fer-ho un de sol. També en aquest
camp n’hi han hagut de puntuals i altres que
s’ha anat consolidant.
Dels puntuals i que ha tingut participació el
nostre club han sigut:
Neteja del Parc de Collserola.
Projecte investigació càncer infantil Dr Sánchez de Toledo del Vall d’Hebron
“La maldad evitable” mines antipersones
“La Roda Rotària” i ”La Trobada” per a recollir fons per a projectes socials.

ALPAN

El projecte està tripulat bàsicament pel Rotary
Club Barcelona Centre que presideix el Comitè que està configurat pels Clubs de Barcelona i Rodalies (18 Clubs) que d’una manera o altra tenen
incidència en el projecte. El Programa té el recolzament de
la 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 el menjars, 5 d’ells per setmana, amb uns
350 menús diaris.

KINDERPAN

És un projecte començat el curs passat 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.

9

Lliurament Beques Rotàries
L’Associació ROTARY CLUB d’EL PRAT, en col·laboració
amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament i els instituts públics d’educació secundària, convoca des de l’any
1999 el premi al/la millor estudiant, per al finançament
de la matrícula del seu primer curs a la Universitat. El que
vol dir que en aquests darrers 18 cursos s’han lliurat 47
beques. Es va començar amb una beca, al cap de dos cursos es va passar a dues i desprès de tres anys es va passar
a dues beques i un accèssit cosa que s’ha fet durant 12
cursos; i aquest any, a més a més, un ajut extraordinari de
900€, amb motiu dels 25 anys del Club. La dotació de la
quantitat econòmica que es lliura corre a càrrec del Rotary
Club d’El Prat.
- Les Bases per a poder-la obtenir és que cada centre presenta fins a tres candidats/ates, escollits entre els estudiants de batxillerat i/o fins a tres candidats/ates escollits
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entre els estudiants de cicles formatius de grau superior
que vulguin cursar estudis universitaris.
- Els criteris que es tenen en compte per valorar qui és el/
la millor estudiant del Prat són: La situació econòmica de
la unitat familiar. Notes acadèmiques. Notes obtingudes
a les proves d’accés a la universitat .El fet de pertànyer
a una família nombrosa o monoparental i el fet de patir
minusvalies.
- El Jurat està format per: 3 representants del ROTARY
CLUB d’EL PRAT. 1 representant de cada institut públic
del Prat i 2 representants de l’Ajuntament.
El lliurament és fa cada any, abans de començar el curs
acadèmic, en un sopar a la seu del Club i on a més dels
alumnes premiats assisteixen autoritats locals, els directors
dels IES, els rotaris amb les seves parelles i amics de la
societat local per donar més rellevància a l’esdeveniment.

BEQUES ROTARY CLUB D’EL PRAT
Curs 1999-2000
Juan Ventura Escrig
IES Salvador Dalí
Curs 2000-2001
John Fernández Valdés
IES Baldiri Guilera
Curs 2001-2002
Albert Rabaza Grau
IES Baldiri Guilera
Laura Macias Rodríguez
IES Salvador Dalí
		
Curs 2002-2003
Raquel Martín Martín
IES Salvador Dalí
Sílvia Marés González
IES Salvador Dalí
Curs 2003-2004
Sebastià Aláez Márquez
IES Salvador Dalí
Núria Tapia Ruiz
IES Baldiri Guilera
Curs 2004-2005
Irene Garcia Godoy
IES Salvador Dalí
Yuanhao Cheng
IES Baldiri Guilera
Nesrin Misradi Bertul
IES Badiri Guilera
Curs 2005-2006
Abel Sánchez Fernández
IES Ribera Baixa
Mirian Gómez Baca
IES Baldiri Guillera
Azahara Serrano Cordero
IES Baldiri Guilera
Curs 2006-2007
Imanol Crespo Martínez
IES Baldiri Guilera
Cristina Cebrián Iciarra
IES Baldiri Guilera
Curs 2007-2008
Marta Fernández Prats
IES Baldiri Guilera
Marta Caballero Puig
IES Salvador Dalí
Ramón Muñoz Conde
IES Baldiri Guilera
Curs 2008-2009
Esther Barrero Rojas
IES Baldiri Guilera
Victòria Villegas Jorquera
IES Salvador Dalí
Shuxia Zhou
IES Ribera Baixa
Curs 2009-2010
Sara Izquierdo Jiménez
IES Baldiri Guilera
Melania Luque Marin
IES Ribera Baixa
Lorena Sanchon Fructuosa
IES Salvador Dalí
Curs 2010-2011
José Manuel Gómez Valle
IES Baldiri Guilera
Albert Bayon Torija
IES Salvador Dalí
Ismael Ibáñez Marchal
IES Illa de la Banyols
Curs 2011-2012
Marta Colom Romero
IES Salvador Dalí
Claudia Zarcero Moreno
IES Baldiri Guilera
Estefanía Gallego García
IES Ribera Baixa
Curs 2012-2013
Georgina Planas Cánovas
IES Estany de la Ricarda
Mercè Castro Giner
IES Baldiri Guilera
Marc Ponce Caballero
IES Ribera Baixa
Curs 2013-2014
Esther Iglesias Molina
IES Salvador Dalí
Angelica Nathaly Amangandi IES Ribera Baixa
Marc Belmonte Santacruz
IES Baldiri Guilera
Curs 2014-2015
Camila Chaves Calizza
IES Ribera Baixa
Altagracia Álvarez Merchan
IES Baldiri Guilera
Abdelrahin Chelh El Azzaoni IES Salvador Dalí
Curs 2015-2016
Óscar Martínez Pérez
IES Estany de la Ricada
Noemi de Diego Peral
IES Baldiri Guilera
Miguel Angel Merino
IES Salvador Dalí
Curs 2016-2017
Raquel Fernàndez de Arriba
lES Salvador Dalí
Elisabeth Martínez Romero
IES Baldiri Guilera
Sumaya Benalí Laarif
lES Baldiri Guilera
David Adrián Kocsis
IES Ribera Baixa

Enginyeria Naval
Enginyeria Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial
Traducció e interpretació
Francès i Japonès.
Químiques
Farmàcia
Comunicació audiovisual
Químiques
Farmàcia
Enginyeria Industrial
Enginyeria Industrial
Enginyeria Aeronàutica
Veterinària
Administració d’ Empreses
Periodisme
Magisteri
Historia
Humanitats
Biologia
Bioquímica
Veterinària
Empresarials
Aeronàutica
Bioquímica
Medecina
Internt. Buss. Economy
Dret
Enginyeria
Medicina
Dret
Educació Física
Medicina
Direcció d’ Empreses
Enginyeria
Llengües i Literatura
Dret
Enginyeria telecom.
Història
Infermeria
Farmàcia
Economia UPF
Enginyeria disseny
Enginyeria Informàtica UPC
Nutrició i dietètica (EXTRA 25 ANYS)
Grau Univ.Estudis Anglesos
Enginyeria Sistemes I Telecomun.
Enginyeria Informàtica en anglès
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Plaques Rotàries
Aquesta distinció, que el Rotary Club d’El Prat venim fent
des de l’any 1992, pràcticament des de l’inici del club,
per a reconèixer i premiar la persona o entitat local que
hagi destacat per la seva contribució social, humana,
esportiva o en alguna activitat en bé de la societat i/o
que també hagi contribuït a donar a conèixer la nostra
localitat.

1992 - Moisès Llopart

1995 - Miquel Corral

1998 - Roman Farreres
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2000 - Lo Llobregat de les Flors

Les 26 lliurades en aquests temps, l’any 1998 se’n van
lliurar dues, han sigut 16 a persones i 10 a entitats. La
sola menció del seu nom ens ve enseguida al cap els motius del perquè de la seva elecció. Entenem que, per si
sola, la relació dels guardonats és una manifestació de la
vitalitat local gràcies al treball, dedicació i esforç de tots
els premiats.

1993 - Ángel García

1996 - Carles Piñol

1998 - A.V. Ferran Puig

2001 - Ajuntament d’El Prat

1994 - Teresa Puigpelat

1997 - Jesús Camacho

1999 - Vicenç Lluch

2002 - Josep Bages

PLAQUES ROTÀRIES
Rotary Club d’El Prat
Any 1992 Moisés Llopart
Any 1993 Àngel Garcia
Any 1994 Teresa Puigpelat

2003 - Yolanda Martínez

2004 - Padre Rubén

Any 1995 Miquel Corral
Any 1996 Carles Piñol
Any 1997 Jesús Camacho
Any 1998 Associació Veïns carrer Ferran Puig
i Roman Farreras
Any 1999 Vicenç Lluch
Any 2000 Coral Lo Llobregat de les Flors.
Any 2001 Ajuntament del Prat

2005 - Josep Oliva

2006 - Delta

Any 2002 Josep Bages
Any 2003 Dra. Yolanda Martínez
Any 2004 Padre Rubén
Any 2005 Josep Oliva
Any 2006 Periòdic DELTA
Any 2007 Fermí Marimón
Any 2008 A.E.C.C. Catalunya contra el Càncer

2007 - Fermí Marimón

2008 - AECC - Junta Local

(Junta Local de El Prat)
Any 2009 Valentina Guisado
Any 2010 Armando Aguirre
Any 2011 Joan Colomines
Any 2012 A E PRAT
Any 2013 AMICS d’EL PRAT
Any 2014 Cooperativa Obrera de Viviendas
Any 2015 SAÓ-PRAT
Any 2016 Banda de Música del Prat

2009 - Valentina Guisado

2010 - Armando Aguirre

2011 - Joan Colomines

2012 - AE Prat

2013 - Amics d’El Prat

2014 - Coop. Obrera de Viviendas

2015 - SAÓ-PRAT

2016 - BMP
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Sopars de Nadal de RC d’El Prat
i AEEC Junta Local
En el sopar de Nadal de l’any 1998 vam rifar un quadre a
benefici de l’Associació local de la lluita contra el càncer,
aquest fet va ser l’inici d’una cooperació que ha tingut
continuïtat, any rere any, i ha esdevingut que a cada sopar
de Nadal s’ha fet un sorteig de diferents regals a benefici
de la lluita contra el càncer infantil. El grau d’implicació ha
estat tal que des de fa uns anys els organitzem conjuntament i de sempre tota la recaptació del sorteig es destina
íntegrament a un projecte concret del servei oncològic de
càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu.
En aquest sopar apleguem a socis i amics d’ambdues entitats amb una molt bona assistència de la societat local,
representants d’entitats i formacions polítiques i on habitualment superem el centenar de persones. Els regals
donació d’empreses, tendes i particulars possibilita que
alguns artistes hi siguin presents i expliquin la seva aportació.
Abans de l’esmentada rifa, un representant de l’hospital
Sant Joan de Déu, sol explicar la situació del càncer infantil
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en la nostra societat i els mitjans que tenen per combatre’l,
tot agraint aquesta donació que dedicaran a millorar la
rehabilitació d’aquests nens i detallant el destí que es donarà a la col·lecta que es faci. Moltes vegades acompanya
el seu parlament amb un vídeo, com l’any que vam poder
veure la feina dels pallassos professionals que ajuden als
nens i familiars a que l’ingrés, els quiròfans i l’estada a les
unitats de recuperació es faci molt més suportable.
Actualment l’import recaptat es dedica al conveni de tres
anys que l’AECC junta local del Prat ha signat amb l’hospital per ajudar a les teràpies necessàries pels 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 aquests nens estiguin en una atmosfera més confortable i més adient per a poder superar-ho.
El Rotaris en aquests sopars aprofitem per a lliurar dos
guardons: la Placa Rotària i el que porta el nom del fundador de Rotary, un Paul Harry; ambdós tenen un apartat en
aquesta memòria.

¿Què és Rotary?
Rotary és una Associació Internacional d’empresaris i professionals d’ambdós sexes que presten servei
humanitari, promouen la posada en pràctica d’alts estàndards ètics en tota l’ocupació i contribueixen
al desenvolupament de la bona voluntat i la pau en el món. Funcionen més de 32.000 clubs Rotaris
en 200 països, amb més d’1,2 milions de rotaris. Rotary és una organització humanitària, apolítica
i aconfessional, la seva fundació es remunta al 1905. És òrgan assessor de les Nacions Unides i té
representants, entre d’altres, en el Consell d’Europa, l’organització per a la unitat africana, FAO i la
UNESCO.

OBJECTIU DE ROTARY
L’Objectiu de Rotary és estimular i fomentar l’ideal de servei amb base a tota empresa digna i, en
particular, impulsar i fomentar:
PRIMER: El desenvolupament del coneixement com oportunitat pel servei.
SEGON: Màxima exigència ètica en els negocis i les professions; el reconeixement de la dignitat
en totes activitats professionals i empresarials; i la dignificació de cada Rotary com a
oportunitat de benefici de la societat
TERCER: L’aplicació d’ideal del servei per a tots els Rotaris en la seva vida privada, professional
i pública.
QUARTA: L’avanç amb la bona voluntat i la pau entre les nacions, a través de la companyonia de
les persones en les seves activitats professionals i empresarials, unides en l’ideal de
servei.

UNA BREU HISTÒRIA DE ROTARY
Paul P. Harris organitzà el primer club Rotary a Chicago, Illinois, EUA, el 23 de febrer de 1905. Buscant
la comunió i companyonia professional. Harris, un jove advocat, va convidar un grup d’homes, cada un
compromès d’una diferent vocació, per formar aquest nou club. La base per ser soci era que a cada
club hi hagués una persona de cada empresa i professió de la comunitat, això encara és vigent a Rotary.
El nom prové de la pràctica original de rotació de les reunions entre llocs dels socis.

MISSIÓ
La missió de Rotary International és oferir el servei als altres, promoure la integritat i avançar en la
comprensió al món, la bona voluntat i la pau a través de la seva germandat de líders empresarials,
professionals i de la comunitat.
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Distinció Paul Harris Fellow
Aquest premi que porta el nom del fundador de Rotary
International, Paul Harris, és un reconeixement que es
fa, a un soci del club o personalitat de fora, per la feina
feta o per a la seva dedicació a labors humanitàries.
Per anomenar un PHF el club ha fet una aportació de
1000$ en nom del honorat, al Fondo Anual, Polio Plus,
o una subvenció autoritzada de la Fundació Rotària, el

16

que vol dir que aquests diners es dediquen íntegrament
als programes humanitaris i educatius que Rotary fa per
tot el món.
Com sigui que el nostre club té establert el premi “Placa
Rotaria” per a persones o entitats forànies hem dedicat
aquest guardo a lliurar-lo a Rotaris del Club.

José Alburquerque

Josep Lloret

Vicenç Baltasar

Vicenç Falcó

Andrés Fernández

Jordi Barnes

Juan Pedro Millan

José Mª Mesa

Xavier Falguera

Miquel Alvira

Moisés Llopart

Javier Pardo

LLISTAT
PAUL HARRIS FELLOW
1991

José Alburquerqe
(RC BCN Condal)

1992

Josep Lloret

1993

Vicenç Baltasar

1994

Vicenç Falco

1995

Andrés Fernández

1995

Jordi Barnes

1996

Juan Pedro Millán

2001

José María Mesa

2002

Xavier Falguera

2003

Miquel Alvira

2004

Moisès Llopart

2005

Javier Pardo

2006

Juan Santos

2008

Antonio Ibáñez

2009

Xavier Domingo

2010

Joan Anglès

2011

Vicenç Baltasar

2013

Moisés Llopart

2014

José Juan Martinez

2015

Eladio de Ceano

2016

Jordi Carranza

Juan Santos

Toni Ibáñez

Xavier Domingo

Joan Anglès

José Juan Martínez

Eladio de Ceano

Jordi Carranza

Contribució al Districte
El nostre Club pertany al Districte
2202 que abasta el nord-est de la
península, amb 74 clubs i 1350 rotaris. Les responsabilitats del comanament del districte, que com els
clubs es canvien cada any rotary, es
nodreix dels socis dels clubs. El nostre ha estat en aquesta tasca i cal
destacar que en José Mª
Mesa va ser la màxima autoritat com a governador
el curs 2011-12 i van col·
laborar amb ell en Xavier
Domingo com a secretari
distrital, en Joan Anglès

com a tresorer i en Antoni Ibáñez
com assistent del governador. A més
d’aquesta aportació els quatre han
seguit tenint altres responsabilitats,
dins de l’equip distrital, en cursos diferents. Això possibilita que el Club
estigui molt identificat i integrat amb
l’organització.
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Servei internacional
Tenim la sort de pertànyer a una gran organització amb presència a tot el
món el què ens permet no sols fer projectes locals sinó també cooperar en
projectes internacionals.
Amb una missió molt concreta a on van a parar tots els esforços de tots i
que són:
• Aigua i sanejament per combatre la fam.
• Reduir la mortalitat infantil.
• Promoure la Pau i ajudar a la resolució de conflictes.
• Alfabetització i educació bàsica.
• Prevenció i tractament d’infermetats: Eradicar la Polio.
* El nostre Club amb les aportacions a la Fundació Rotaria que fem cada any
quan nomenem un PHF, la compra de productes solidaris i amb aportacions
econòmiques a la Fundació “CADA ROTARIO CADA AÑO” col·laborem en
aquestes àrees.

• Directament, sols o amb altres clubs, hem tingut accions concretes a
països amb necessitats molt urgents sent les més significatives:
-

-

-
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Enviament medicaments al R.C. de OAXCA (Mèxic).
Enviament ulleres per nens Sahrauís.
Recollida de roba per a Polònia i Kosovo.
Contribuir amb ulleres per enviar a través de Òptics Pro Món al Salvador i Bòsnia.
Recol·lecta de diners per a damnificats d’Hondures.
Col·laborar amb Apropar en el programa desenvolupament sanitari
de Paraguai.
Recol·lecta de llibres per a Guatemala.
Ulleres de segona mà per a El Salvador.
Projecte Sor Lucia Caram, Convent de Sta Clara de Manresa. Llibres
i material escolar per a Sud-Amèrica.
Ajuda a Filipines pel brot d’Ebolà.
Projecte Carrizal, zona rural de Colòmbia, per dotar d’equipaments un menjador d’una escola de 60 nens que està lluny de les
seves cases, garantint el funcionament.
Projecte Mozambique, situat a sud-est d’Àfrica, amb l’esperança
de vida i mortaldat infantil de les més baixes del món; construcció
centre rural per al desenvolupament de la infància.
Projecte Camerun, construcció de tres pous a una zona on l’aigua
era imprescindible per viure.

Rotary i la pòlio
Pòlio Plus. És el projecte estrella de Rotary i és a on el
nostre club hi col·labora més. Quan nosaltres comprem
una ampolla de cava, per a consum propi o per regalar,
com fem als conferenciants i amics, amb l’import que
hem pagat s’immunitzen 9 nens, per sempre, contra
aquesta terrible i evitable malaltia. Cal mencionar que
fins l’any 2018, la Fundació Bill i Melinda Gates aporta
dos dòlars per cada dòlar que Rotary dediqui a l’eradicació de la pòlio.
Al 1985, Rotary International comença el programa PòlioPlus, per immunitzar a tots els nens del món contra
la pòlio. Des de llavors, Rotary i els seus col·laboradors
han ajudat a reduir el número de casos anuals de
350.000 a menys de 50 i seguim compromesos fins que
cada nen estigui fora de perill de la infermetat. Rotary
ha contribuït amb més de 1.200 milions de dòlars i un
número incomptable d’hores de treball voluntari per
protegir a més de 2 mil milions de nens en 122 països.
La Iniciativa per l’Eradicació Mundial de la Pòlio és
una associació establerta el 1988 en la que col·laboren
entitats públiques i privades com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Rotary, UNICEF I els Centres per
al Control i Prevenció d’Infermetats dels Estats Units, la
Fundació de Bill i Melinda Gates i els governs del món.
L’enfoc de Rotary és la incidència política, captació de
fons, voluntaris i atenció a la causa.
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Aniversaris de Rotary Club d’El Prat
10 ANYS D’AMISTAT i SERVEI
Per celebrar el desè aniversari es va fer un acte públic en el
Casal Municipal de Cultura amb una conferència de Julio
Sorjus amb el tema “ROTARY Y SU ACCIÓN HUMANITARIA” remarcant la contribució dels Rotaris en tot el món
amb els projectes de la Fundació amb el més conegut com
és el Polio Plus. En aquest esdeveniment es va distingir
amb un record als clubs Rotaris de Barcelona Condal i Sant

Cugat que van apadrinar els inicis del nostre Club. També
es va fer el lliurament d’una medalla commemorativa al
primer President, Josep Lloret i a en Vicenç Baltasar que
van ser els principals promotors dels orígens del Club.
L’actuació de la coral “Lo Llobregat de les Flors” amb cançons típiques catalanes va posar-hi la part culta i els “Diables
del Prat“ amb el seus focs la lúdica i sorollosa de la festa.

20 ANYS DE ROTARY CLUB d’EL PRAT
Per a la commemoració
dels 20 anys es va fer un
sopar invitant a tots els
rotaris i a en Julio Sorjus
que va ser el Governador que ens va lliurar
la Carta Constitutiva i
en Josep Alburquerque
que va ser la persona que ens va acompanyar durant el
període constitutiu, ambdós del RC Barcelona Condal. En
l’hora dels parlament el President Eloi Castellarnau després
d’agrair l’assistència i valorar el que representa aquesta
data per al Club, va donar la paraula al soci fundador i artífex del naixement del Club en Vicenç Baltasar que d’una
manera planera i emotiva, com ens tenia acostumats, va
anar desgranant les fites més important assolides pel Club

des de la seva fundació. En Julio Sorjus, que llavors era
AIDE del President de RI, va repassar el esdevenir de Rotary
en aquests anys i la projecció de RI en el pròxim futur.

Inauguració basament Rotary a El Prat
El 19 de setembre del 2014, amb l’assistència d’autoritats, tant locals com rotaries, i acompanyats per amics i
rotaris és va inaugurar un Basament dissenyat per l’arquitecte José Juan Martínez, soci fundador del Rotary Club
d’El Prat.
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En els parlaments el president
de RC d’El Prat, José Mª Mesa,
va agrair la col·laboració tant de
l’ajuntament com de totes les
persones que han contribuït a fer
possible aquesta realitat , tot destacant les paraules gravades “El
Prat ciutat solidària”. En Julio
Sorjús, fiduciari de la fundació
rotary, va ressaltar la trajectòria
del club des de que ell, com a governador de l’any 1991-1992 va
fer el lliurament de la carta constitutiva al club, i l’alcalde,
Lluís Tejedor va mencionar la col·laboració de Rotary amb
la ciutat i va encoratjar a que es mantingui.
És tancà l’acte amb la interpretació, a violí i violoncel, d’un
tros de la banda sonora de la pel·lícula “La vida és bella”.

Celebració 25 anys Rotary Club d’El Prat

ACTE INSTITUCIONAL
14 de Gener de 2017, a les 18 h.
Al Cèntric Espai Cultural
amb l’actuació de

La Banda de Música d’El Prat
(Entrada gratuïta prèvia reserva)

IN MEMORIAM

Dels 51 socis que ha tingut el Club en aquest 25 anys n’han mort tres i voldríem en aquest recull
de vivències d’aquesta etapa, tenir-los un record i reconeixement:
En JUAN PEDRO MILLÁN va morir el 18 de gener de l’any 1997 just després de la seva Presidència del curs 1995-1996. Soci fundador del Rotary Club d’El Prat, ja des des del primer any per
la seva professió a la banca, va tenir la responsabilitat de la tresoreria del Club pràcticament tots
els anys que va estar actiu. Persona afable, servicial i amb un bon fer que era apreciat per tots els
companys. Per la seva prematura mort sols va poder estar sis anys al Club.
En FRANCISCO de los SANTOS va morir el febrer de l’any 2014, va ser un dels 25 socis fundadors del Club, persona molt sociable, persistent, previsora i emprenedora que va contribuir com a
negociador i relacions publiques a la preparació de les activitats dels primers anys del club.
En VICENÇ BALTASAR MARTÍNEZ va morir l’octubre del 2015, soci fundador, past president
(1996-1997/2005-2006) i Paul Harris Fellow per dues vegades. Amb el seu entusiasme que va
tenir sempre, inclòs en els moment més dolorosos de la seva malaltia, va ser l’animador, posant el
seu bon caràcter i animositat al servei de la cohesió i motivació del grup.
Entenem que la mort forma part de la vida i que encara que la mort posi fi a la vida no la anul·la.
Són aquestes vivències que hem tingut amb en Juan Pedro, en Francisco i en Vicenç, el que ens
queda i perduraran. El que han estat ho seran sempre i mentre els recordem, parlem d’ells, i els
tingueu presents, d’alguna manera viuran entre nosaltres.
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25 anys de Conferències
Des d’un bon començament, Rotary Club d’El Prat va
tenir la voluntat de desenvolupar un espai d’informació
i divulgació de la cultura, la ciència, l’esport, la informació i les tasques en favor de la societat, en general, tan
en l’àmbit públic com en el privat. Per aquest motiu s’ha
anat organitzant, any rere any, un cicle de conferències
en aquest sentit que ha estat i és una de les activitats del
RC d’El Prat que perduren des de la constitució del nostre Club, cursos que, com diem, s’han anat mantenint,
sense interrupció, en aquests vint-i-cinc anys d’existència
de l’entitat, podent-se comptar en numero d’unes cent
cinquanta conferències, bona mostra de les quals consta
en les periòdiques publicacions de la nostra revista, mostra
fidel d’aquesta nostra activitat.
Aquestes conferències han comptat, al llarg de tots aquests
anys, amb la participació d’importants figures de tots els
àmbits de la nostra societat: literats, científics, actors, pe-

riodistes, professionals, metges, polítics, religiosos…etc.,
etc. i sempre amb una certa preferència a ponències i actuacions de ciutadans del Prat per tal de donar rellevància
a tots aquells pratencs destacats en tots aquests àmbits.
Han estat els principis d’objectivitat i liberalitat amb els
que Rotary ha intentat planificar i desenvolupar aquests
ininterromputs cicles de conferències, l’assistència a les
quals no ha estat tancada als socis membres del Club, sinó
oberta a tothom, havent-se cursat, en aquest sentit, i al
llarg dels anys, milers d’invitacions.
En els darrers anys hem comptat, en algunes de les conferències, amb la inestimable participació de les entitats
pratenques “Amics d’El Prat” i “Delta del Llobregat”, a les
que, des d’aquí volem agrair la seva disposició tot esperant
continuar, en el propers anys, amb aquesta col·laboració.
A continuació posem algunes fotos representatives dels
ponents que hem tingut al llarg d’aquests 25 anys.

Josep Mª Domingo

Alba Sabaté

Antoni Bolinches

Armando Aguirre

Carlota Dobaño

Daniel Furlan

Esteve Bonell

J.J. Martínez

J.J. Queralt

J.M. Barrachina

J.M. Canalies

Jaume Giró

Yo creo en un mundo mejor.

Soy Rotario!
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Jaume Guillamet

Jim Harrison

Joan Ribas

Joan Rigol

Jordi Cortada

Jordi Miró

Jordi Ramos

Josep Moratalla

Josep Valero

Llorenç Gascon

Lluís Foix

Lluís Tejedor

Manuel Milián

Margarita Gómez

Marta Figueres

Miquel Aguirre

Ramon Dosaigues

Roger Loppacher

Rosa Ribas

Sergio Alegre

Teresa Carrasco

Tessa Calders

Valentina Guisado

Vicenç Tierra
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Servei Club

Activitats lúdiques amb aportació solidària
Sovint, simplificant molt, diem que Rotary és SERVEI i
AMISTAT. Servei entès com l’aportació per a contribuir a
fer un món millor, començant per la comunitat local i fentlo 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.
En aquests Anys, el Club Rotary hem fet moltes activitats
lúdiques en aquesta línia, amb sortides a on hem combinat la cultura, el turisme i la gastronomia, al llarg sobretot
de Catalunya i Espanya però també hem sortit a l’estranger, per anomenar algunes direm:
Delta de Llobregat. Museu Vi de Vilafranca. Viatge amb
globus. Bodegues Torres. Bagà, Castellar de N’Hug i ruta
dels Càtars. Costa Brava amb Vaixell. Costa Daura en Veler, Vall d’Aran en motos de neu i en trineu de gossos. Figueres any Dalí. Mines de Sal de Cardona. Mines de carbó
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de Cercs. Dinosaures al Berguedà. Girona cultural i artística. Monestir budista del Garraf. Calonge: la conca dels
tinards. Calçotades a Salomó. Bodegues Castell del Remei.
Universitat de Cervera i cargolada a Vilagrassa. Any Espriu a Arenys. Barri gòtic i barri jueu a Barcelona. Tardor
al Montseny. Reserva la Ricarda i pineda del Prat. Catedral
de Vic i Setcases. Valls i calçotada. Sagrada Família guiada.
Pedrera de Gaudí. Guggenheim de Bilbao, Sant Sebastià i
Vitòria. Expo de Lisboa. Castell de Montsonís i Artesa de
Segre. Pirineus de Navarra seguint el camí de Santiago.
Torre comunicacions Collserola i calçotada a Can Portell.
Diferents Cata de vins, formatges, el mon de l’ànec: Foie,
a Can Pere Tarrida. Sortides de 4 dies a: Galicia ,Finisterre,
Ries baixes, Costa da Norte i A Guardia. La Rioja, Monestirs
i bodegues. Donostia, Hernani, Chillida Leku, Hondarribia,
Gernika, Bosque de Oma, Getaria i Zarauz. El Perigord.
Menorca. Berlin, Posdam. Osca, Pirineu Aragonès. Irlanda
i Dublín. Bizkaia, Balmaseda. Madrid cultural. Brusseles/
Flandes, Brujas i Gante. Nàpols, Pompeia, Vesuvi i Caprí.
Escòcia i Edimburg. Istanbul. Londres, Oxford i Windsor. I
moltes més que es faria massa llarg enumerar-les...

Santiago

Donostia

Montgarri

Pla de Beret

Restaurant Arzak

Berguedà

Berlí

Mas Gil

Dublí

Escòcia

Vilagrassa

Istambul

Londres

BCN. Barris Gòtic i Jueu

Cal Mises

Hospital de Sant Pau

Vall de Boí

Escoltant la guia

TXOKO
Un punt apart mereix el Txoko Euskalzaleak de Barcelona, a on gràcies a l’Andrès Fernàndez que a més de soci
fundador del nostre Club ha estat membre actiu del Txoko Basc instal·lat a l’Antiga casa de la moneda en el barri
de la Ribera. Això ens ha possibilitat fer innumerables menjars gastronòmics que ens han permès recaptar recursos
econòmics per destinar a finançar els projectes socials que hem anat fent.
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Servei ocupacional - Rotary i els joves
En l’Any Rotary de 1992-1993 es van organitzar unes
jornades d’Orientació professional durant tres dies amb
10 ponents per joves de 3er de BUP, COU i 3er FP2 que
van ser molt concorregudes i profitoses per els que hi van
assistir-hi.
També en els primers anys del 1992 al 1998 es van patrocinar varies beques de bona voluntat a persones per a
cursar estudis a universitats de l’estranger principalment
a EEUU (Institut Tecnològic de Califòrnia, Pasadena entre
altres).
D’aquesta relació amb el món estudiantil va néixer l’idea
de lliurar cada curs una beca al millor estudiant local per
entrar a la universitat, cosa que venim fent cada any des

del 1999, per la seva repercussió i importància hi hem dedicat les pàgines 10 i 11 d’aquesta memòria.

ELS JOVES SÓN EL NOSTRE FUTUR I EL FUTUR DE ROTARY ÉS DELS JOVES
Al no haver-hi clubs rotaris en el nostre entorn més immediat, els de més a
prop a banda dels de Barcelona, son:
Sitges, Vilanova, Vilafranca i Esplugues,
molts joves que volen acollir-se a alguna activitat de Rotary s’adrecen a nosaltres perquè els hi tutelem. Així gairebé
cada curs proporcionem la possibilitat
que uns joves vagin a algun Camp, i
que altres realitzin Intercanvis curts o
llargs amb altres de la seva edat.

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.

INTERCANVIS: Els clubs rotaris també
oferim 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
CAMPS: Es tracta de la iniciativa d’un tot un curs acadèmic complet.
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Grup de joves becaris del Club
Des de que l’any 1999 que es van instaurar les beques
rotàries, com ajut per entrar a la Universitat als millors estudiants dels IES local, se n’han lliurat 47 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 i

per poder establir una relació per oferir-los col·laborar en
les activitats i projectes de Rotary.
Aquest és un projecte tot just començat i que s’ha d’anar
ampliant i consolidant i que hi tenim posades moltes expectatives de futur.

És una organització de servei, lideratge i desenvolupament
professional per a joves adults entre 18 i 30 anys, propi
ciant l’intercanvi entre comunitats del món sencer.
El nostre Club durant dos cursos, dels anys 1993 al 1995
va promocionar un grup Rotaract a la nostra població que
va col·laborar estretament amb nosaltres, aportant l’entusiasme i l’empenta dels joves.

Malauradament per motius d’estudi i de treball no va poder tenir la continuïtat que tots haguéssim volgut, amb tot,
va deixar l’empremta d’aquest període curt però intens.

Cómo afiliarse a Rotary
e.mail: elprat@rotary2202.org
http://www.rotaryelprat-blobspot.com
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Diseño, fabricación, instalación
y mantenimiento de recipientes
a presión, depósitos de
almacenamiento y conducciones
para las industrias Química,
Alimentaria, Farmacéutica y
Medio Ambiente.
Pol. Ind. La Llagosta c/ Barcelona, 15 - Apartado de Correos 18
08120 LA LLAGOSTA (Barcelona)
Tels. 93 560 24 11 / 93 560 26 00 - Fax 93 560 22 05 - www.ginox.com

ASSEGURANCES DE
AUTOMÒBILS · LLAR · COMERÇ
VIDA · JUBILACIÓ · COMUNITATS
MALALTIA · ACCIDENT · EMPRESES
RESPONSABILITAT CIVIL
OFICINA ÚNICA: Av. Verge de Montserrat, 38 · · El Prat de Ll.
Telf. 93.370.02.99 · Fax 93.370.06.06
e-mail: baltasar@baltasarseguros.com · www.baltasarseguros.com

HORARIS:
Matins de 9 a 14 h. · Tardes de 16 a 20 h.
Excepte divendres: matí de 9 a 14 h. · Tardes de 16 a 19 h.

REVISTA MEMÒRIA 25 ANYS | 1991-2016
EDITA
ROTARY CLUB DE EL PRAT
Hotel Ciutat del Prat
Av. Remolar, 46
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 378 83 33
e.mail: elprat@rotary2220.org
Reuniones: 1r y 3r martes de mes.
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COORDINACIÓN
Xavier Domingo Serrano
REPORTAJES GRÁFICOS
Moisès Llopart Ribas
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
Cèltica Impressió, s.l.
Gaià, 24 · Pol. Ind. Pla d’en Coll
08110 Montcada i Reixac

GABINETE DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA INDUSTRIAL
Legalización de actividades industriales
Legalización de actividades de pública concurrencia
Legalización de actividades comerciales
Licencias ambientales
Mediciones acústicas
Aislamiento acústico de locales
Certificados de eficiencia energética en edificios
Instalaciones eléctricas
Instalaciones de aire acondicionado
Instalaciones contra incendios
Obras de reforma de locales

Eladio de Ceano-Vivas Tusquets
Dr. Ingeniero Industrial
Eladio de Ceano-Vivas Tusquets
Dr. Ingeniero Industrial
Despacho: C. Vitraria, 2, Bjs.
08017-Barcelona
T-666 41 38 11 c/e: ecvt@ecvt.es

REVISTA MEMÒRIA 25 ANYS
1991-2016
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AGRAÏMENT
Sense la seva estimable col·laboració
no tindríem l’arxiu fotogràfic que ha
possibilitat que tinguem memòria gràfica.

Col·labora en la difusió
d’aquesta revista-memòria

Delta
LLOBREGAT

El Periòdic Independent del Prat

Fundat l’any 1977

