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Responsabilidades en el club

Yo creo en un mundo mejor.

Soy Rotario!

Desarrollo de las economías locales
Nuestros proyectos de servicio están diseñados para fomen-

tar el desarrollo integral y económico de las comunidades 
y crear oportunidades de trabajo productivo y remunerado 

para personas de todas las edades. Trabajamos también con 
emprendedores y líderes locales y en particular ayudamos a 

la mujer en comunidades empobrecidas.

Apoyo a la educación
El analfabetismo afecta a más de 775 millones de 

personas mayores de 15 años. Nuestra meta es alentar 
a las comunidades para que apoyen programas de 

alfabetización y educación básica, reduzcan la dispari-
dad de género en la educación y aumenten la tasa de 

alfabetismo entre los adultos.

Lucha contra enfermedades
Sensibilizamos y equipamos a las comunidades para 
contener la propagación de enfermedades mortales 

como la polio, el VIH/SIDA y el paludismo. Nuestra meta 
es mejorar y ampliar el acceso a la atención de la salud, 
de bajo costo o gratuita, en las regiones en desarrollo.

Promoción de la paz
Rotary fomenta el diálogo para promover la com-

prensión internacional entre los pueblos y culturas. 
Ayudamos en la formación de líderes adultos y jóvenes 
para que sean actores en la prevención y mediación de 
conflictos y brinden apoyo a refugiados que huyen de 

situaciones de peligro.

Protección de madres y niños
Anualmente por lo menos siete millones de niños meno-
res de cinco años fallecen víctimas de la desnutrición, 

falta de atención de la salud y saneamiento insalubre. Al 
ampliar el acceso a mejores servicios de salud, madres 

e hijos viven sanos y fuertes.

Suministro de agua salubre y saneamiento
y fomento de la higiene

Apoyamos iniciativas locales mediante las cuales más 
personas tienen acceso al agua salubre, saneamiento e 
higiene. Nuestro propósito no es simplemente construir 

pozos sino compartir nuestras experiencias con los 
líderes y docentes de la comunidad para que nuestros 

proyectos sean sostenibles.
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En aquest any rotary 2016-17 ha coincidit amb els 25è aniver-

sari del Club i això ha suposat que a més a més de les activitats 

que fem normalment i que trobareu ben enumerades en aquesta 

revista-memòria, hi dediquéssim una especial atenció a aquesta 

efemèrides, de la que també informem detalladament a les pàgi-

nes que segueixen.

Quan ens vam plantejar, que en una data com aquesta calia fer 

una celebració, vam tenir molt clar que havia de ser un acte obert 

a tothom i que fos compartit pel major número de persones. Pra-

tencs, amics i coneguts, rotaris de les ciutats veïnes i autoritats, 

tant locals com rotàries, van ser invitats i van voler acompanyar-

nos en l’ Acte Institucional i posterior Concert que vam omplir, de 

gom a gom, l’Auditori del Cèntric.

També vam decidir recopilar el màxim d’informació i fer una re-

vista que contingués el que s’ha fet durant els 25 anys. Tot i la 

dificultat que un repte com aquest suposa, al tenir que resumir en 

poques pàgines el realitzat per una associació com la nostra que 

ha tingut una presència constant, en la vida local i també amb 

els projectes compartits tant del districte com internacionals, la 

revista-memòria dels 25 anys ha estat una realitat que hem distri-

buït àmpliament. 

Una trobada amb el quadre social, que ha tingut el Club des de 

la seva fundació, va servir per reconèixer la feina feta pels socis 

que han donat continuïtat a l’associació a través de les diferents 

generacions conformades en aquest període.

Em resta agrair a la Junta que m’ha fet costat i a tots els socis, ja 

que en un Club com el nostre tots hem de “tirar del carro” per 

poder portar a terme els objectius marcats.

ROTARY EDITORIAL

Antoni Ibáñez
President de Rotary El Prat 2016-17



4

Per celebrar aquesta fita s’ha volgut fer un acte obert a tothom 
i que fos compartit pel major número de persones. Pratencs, 
amics i coneguts, rotaris de les ciutats veïnes i autoritats, tant 
locals com rotàries, van voler acompanyar-nos en aquest dissab-
te, 14 de gener, que vam omplir de gom a gom l’Auditori del 
Cèntric.
La part institucional va començar amb la salutació de la cap de 
protocol del club, Yolanda Martínez, i va donar la paraula al 
president 2016-17, Antoni Ibáñez, que en el seu parlament va 
explicar la dificultat de resumir tot el realitzat per una associació 
com la nostra que ha tingut una presència constant, no tant sols 
en la vida local sinó també amb els projectes compartits tant 
del districte com internacionals. Per això, va dir, era molt difícil 
resumir-ho en pocs minuts. Amb tot va exposar uns apunts del 
que és Rotary tot exposant les activitats més emblemàtiques re-
alitzades, tant a nivell local com de districte i internacionals. I va 
anunciar que al acabar el concert, a la sortida, es donaria una 
revista-memòria perquè tinguéssim amb més detall el fet i viscut.
 

“Parlem de Rotary”
Va ser el títol de la conferència 
que va desenvolupar el gover-
nador del districte, Carles Cam
pistrón, a on va dissertar sobre 
els principis, objectius i missió 
de Rotary com associació i les 
tasques portades a terme en tot 
el món. També va llegir la carta 
que el president internacional de 
Rotary, John F. Germ, dirigia al 
Club. Com a record ens va lliurar 
una placa commemorativa.
L’ alcalde del Prat, Lluís Tejedor, 
va tancar la part institucional 

remarcant la importància de les associacions del teixit local que 
aporten el seu ”gra de sorra” per contribuir a tenir una societat 
millor i amb això va felicitar la labor portada a terme pels rotaris tot 
esperonant-los a continuar-la. També va lliurar una placa de record 
i una reproducció dels gegants del Prat (Els reis Rotllà i Griselda).

Concert
La Banda de Musica del Prat, dirigida pel Mestre-director, 
Joan Carles Chordà i Escrivà, és una banda simfònica ja que a 
més de la instrumentació típica de la banda inclou una secció 
d’instruments de corda, violoncel i contrabaix i els clarinets equi-
valen a la secció de violins d’una orquestra simfònica. Els 45 mú-
sics van posar-hi la part festiva i la primera part va començar amb 
força interpretant quatre temes variats on es va posar de relleu el 
bon domini dels instruments i el bon so assolit.
A la segona part van executar cinc peces més populars i amb 
l’acompanyament de tres cantants el que va propiciar una molt 
bona acollida pel públic, va ser tal que van tenir que fer tres bisos.

Placa Rotària 2016
Abans de començar la segona part va ser lliurada la Placa rotària 
2016, aquesta distinció, que venim fent des de l’any 1992, a 
una persona o entitat de la nostra ciutat, és un valoració de la 
seva actuació i aportació a la nostra comunitat en l’àmbit social, 
educatiu o cultural.
Per l’any 2016 es va decidir atorgar-la a la BANDA DE MÚSICA 
DEL PRAT en reconeixement per la tasca de difondre la cultura 
tocant unes vegades música simfònica i altres música més festera 
i portant el nom del Prat per tot arreu.
Els seus concerts, cercaviles i la participació altruista en actes socials, 
populars, processons, instituts i hospitals, entre altres, han portat 
al gran públic la música perquè tothom la pugui conèixer i gaudir.
Impulsors també de l’Aula de Música del Prat com a escola per 
utilitzar la música com a mecanisme d’expressió individual i col-
lectiva.

GENER 2017

Celebració 25è aniversari
de Rotary Club d’El Prat
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In Memoriam
En un acte com aquest vam voler tenir un record i fer un reconei-
xement a tres socis fundadors del Club i que s’han mort durant 
aquest període; el president va fer esment al seu pas pel Club 
llegint una breu biografia d’en JUAN PEDRO MILLÁN que va 

morir el gener del 1997, d’en FRANCISCO de los SANTOS que 
va morir el febrer del 2014 i en VICENÇ BALTASAR MARTÍNEZ, 
a l’octubre del 2015.
 El president va lliurar un ram de flors a les dues vídues i a la filla 
d’un dels finats amb un fort aplaudiment per part dels presents.

Trobada de socis des de la fundació
del Club, ara fa 25 anys
Enguany el nostre Club fa 25 anys del lliurament de la Carta 
Constitutiva el que va representar que quedés conformat el 
ROTARY CLUB d’EL PRAT que ha estat operatiu al llarg de tot 
aquest temps. Per celebrar-ho s’han programat varis esdeveni-
ments. El primer ha estat una trobada amb tots el que han sigut 
socis, amb un dinar al Restaurant Casa Alcaide, que ha estat 
seu del Club durant molts dels anys d’aquesta singladura.
Retrobar amics i companys, que van poder i voler assistir-hi, va 
possibilitar establir, una vegada més, una atmosfera de compli-
citat del viscut i fet gràcies al treball i dedicació de tots i mani-
festar les ganes compartides de seguir endavant amb la tasca 
començada ja fa un quart de segle i que ha de continuar amb la 
incorporació de les noves generacions.
Un pastel de commemoració “bufat i tallat” pels 7 socis funda-

dors assistents i un present del club, com a recordatori, lliurat a 
tots pel president va ser el colofó a una entranyable diada.

Hem recopilat el màxim d’informació i hem fet una revista que 
conté el que s’ha fet durant els 25 anys. Tot i la dificultat que un 
repte com aquest ha suposat, a l’haver de resumir en poques pà-
gines el realitzat per una associació com la nostra que ha tingut 
una presencia constant, en la vida local i també amb els projectes 
compartits tant del districte com internacionals, la revista-memòria 
dels 25 anys ha estat una realitat que l’hem distribuït àmpliament.

Revista
25 anys
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El president sortint, Xavier Do
mingo, va fer una exposició de 
les activitats dutes a terme du-
rant el seu any i va presentar la 
Revista-Memòria del seu curs, 
que posteriorment va ser repar-
tida als assistents. Seguidament 
va fer el traspàs del “collar” al 
nou President, Antoni Ibáñez, 
que va presentar els companys 
de junta per l’any Rotary 2016-17, Xavier Domingo com a Secre-
tari, Joan Anglès com a Tresorer i na Yolanda Martínez com a 

Cap de Protocol. 
Finalitzat el sopar el president 
entrant va fer un curt parla-
ment emplaçant els presents 
al sopar del proper any a on 
detallarà la feina feta i va 
anunciar que enguany amb 
motiu de la celebració dels 25 
anys del club es farien moltes 
activitats i la primera era una 

beca extra, que es suma a les tres que ja es donen, com a comme-
moració de l’aniversari.

Canvi de Junta

Amb la presència de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i el Governa-
dor del Districte, Carles Campistrón, la tinenta d’alcalde titular de 
l’àrea de igualtat, drets socials i regidora d’educació, Pilar Eslava, 
els directors dels instituts (IES) alumnes premiats i acompanyats de 
Rotaris de varis clubs i amics de Rotary, el divendres 16 de setembre 

va tenir lloc al Restaurant Hotel Ciutat del Prat el sopar d’estiu a on 
vam fer el canvi de junta i el lliurament de les beques rotàries del 
curs 2016-17.

Sopar de canvi de junta
i lliurament beques

Seguidament es va passar a lliurar les beques que atorga el club 
com ajuda pel primer any d’universitat i que es seleccionen amb 
el departament d’educació de l’ajuntament i els directors dels ins-
tituts públics pratencs tenint present no sols les qualificacions sinó 
també la situació de la família.

El mateix Alcalde, el Governador i la Rosa Ribas i en Eladi De 
Ceano van ser els encarregats de donar-les.
L’accèssit va ser per en David Adrián Kocsis, alumne de l’institut 
Ribera Baixa.
La 2a beca per na Sumaya Benalí Laarif, alumna de l’Institut Bal-
diri Guilera.
La 1a beca per na Elisabeth Martínez Romero, alumna de l’Ins-
titut Baldiri Guilera.
La beca dels 25 ANYS per na Raquel Fernàndez de Arriba, alum-

na de l’Institut Salvador Dalí, 
Va agafar la paraula una alumna, en nom de tots els premiats, per 
agrair l’ajuda i Marta Mañas, directora del Institut Baldiri Guilera, 
en nom de tots els directors, va felicitar als alumnes i animar als 
Rotaris que segueixin fent aquesta tasca.

Parlaments finals
El Governador, Carles Campistrón, va destacar la feina feta per 
la junta sortint tot encoratjant a la nova a seguir la línia que porta 
el club pel bé de la comunitat i per contribuir a fer un món més 
humà. Va tancar l’acte l’alcalde Lluís Tejedor, felicitant primer de 
tot als premiats desitjant-los una bona carrera en l’etapa que just 
comencen i valorant que es facin actes com el present.

Lliurament beques Rotàries
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Més d’un centenar de persones van respondre a la convocatòria 
del tradicional sopar de Nadal que organitzen conjuntament els 
rotaris i l’associació local contra el càncer, a on el Club va fer la 

readmissió d’un soci, i com venim fent anualment, el lliurament 
del guardó que porta el nom del fundador de Rotary Interna-
tional. L’A.E.C.C. com va explicar la seva presidenta, Mª Rosa 
Blanco, va organitzar un sorteig a benefici del Servei Oncològic 
de Càncer Infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu.

16 de DESEMBRE del 2016

Sopar de Nadal del Rotary Club d’El Prat 
i A.E.C.C.C. Junta Local

De fet millor seria dir: readmissió d’un soci, ja que en Miquel 
Alvira va ser soci fundador del club i per motius personals ens va 
deixar uns anys però tan aviat com ha pogut a tornat a ingressar, 

si bé és veritat que en aquest lapsus de temps ha assistit, tant ell 
com la seva esposa Carmen, a moltes de les activitats que hem 
fet. Tots el rotaris celebrem que en Miquel torni a estar operatiu 
al grup per l’actiu que representa.

Admissió nou soci

El President del Club, Antoni Ibáñez, va lliurar el guardó PHF al 
soci Jordi Carranza, ressaltant, en el seu parlament, els motius 
perquè es feia mereixedor d’aquesta distinció. Va dir que és Ro-
tari des de l’ any 2008, encara que ja feia temps que assistia a les 
nostres activitats. Va ser President el curs 2012-2013 i secretari el 
curs 2015-2016 i ho tornarà a ser el curs que ve. Persona afable, 

de bon fer i molt interessat amb tot el que és ajudar a tothom. 
Com a professional, metge, va tenir una incidència molt directa, 
fa dos estius, en poder repatriar a l’Argentina un pacient perdut 
a Barcelona que va ser ingressat a l’Hospital Durant i Reynals i 
que ens ho va demanar un Club Rotary Argenti.
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.

Distinció Paul Harris Fellow
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Després de sopar es va projectar un vídeo de les atencions que 
es fan a l’Hospital Sant Joan de Déu i que, Susana Ortiz, repre-
sentant de l’hospital, juntament amb la Mª Rosa Blanco van 
comentar i explicar que l’AECC junta local del Prat va signar l’any 
passat un conveni de tres anys amb l’hospital per ajudar a les 
teràpies necessàries per als nens i les seves famílies del 20% de 

casos que no tenen curació. Aquest projecte pioner posa els mit-
jans perquè puguin ser atesos a les seves cases per tenir un final 
el més digne possible. La rifa d‘una quantitat considerable de 
regals (donació d’empreses, botiges i particulars) va possibilitar 
una recaptació de 2350 € que es destinen íntegrament a aquest 
projecte.

Sorteig AECC Pro Càncer Infantil

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, que presidia l’acte amb la seva 
esposa Graciela, va dirigir unes paraules als presents, primer 
per destacar la labor que porten a terme les dues associacions 
i després va exposar la necessitat, per la situació actual que ens 
toca viure, de que tothom ens involucrem, tant com 
puguem, per anar ajudant a solucionar les necessitats 
més immediates que hi ha al nostre entorn i acabar 

desitjant a tothom unes bones Festes de Nadal.
Com a final del sopar uns components de la Tuna Estudiantil, 
amb la seva alegria característica, van posar la nota musical a la 
vetllada.

Parlament de cloenda

Una de les activitats que els rotaris vam co-
mençar a l’inici del Club, i que hem vingut 
fent sense interrupció en aquests 25 anys, 
és el berenar amb els avis que acull la resi-
dència. Per això el passat 4 de gener varis 

rotaris vam compartir amb ells una tarda 
tot oferint-los un berenar i lliurant-los un 
obsequi. La imatge que acompanya aques-
ta ressenya és demostrativa de les hores 
passades.

Residència
Municipal Penedès

Com venim fent cada any, Rotary Club d’El 
Prat ha fet una aportació econòmica per 
col·laborar amb els programes que tenen 
lloc a la nostra ciutat, ja que valorem la tas-
ca 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 allibe-
rament, l’acció social, la sensibilització de 
la societat i la denúncia de les situacions 
d’injustícia social són valors que sintonitzen 
amb l’ideari de Rotary.

Càritas
Parròquia 
d’El Prat
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CONFERÈNCIES ANY ROTARY 2016-2017

“LAS MANOS DE EURÍDICE”
El dia 4 d’octubre passat, encetàrem el 
Cicle de Conferències 2016/2017, amb 
la representació, per part de l’amic Ar
mando Aguirre, en una mena de cafè/
teatre, de l’obra, en dos actes (dos actos 
y un bolero) “Las manos de Euridice”, 
del psiquiatra brasiler Pedro Bloch, obra 
que, com és sabut, havia popularitzat el gran actor català Enric 
Guitart. Es tracta d’un monòleg de alta càrrega psicològica que 
polemitza sobre les relacions matrimonials i el tema de la infi-
delitat. Armando Aguirre demostrà les seves dots de gran actor 
doncs carregar a l’esquena d’un sol personatge, en un discurs 
monologat, la plasmació de tota una història familiar marcada 
per l’aparició (no física a l’escena) d’un personatge extern (Eurídi-

ce), és una feina molt feixuga només a l’abast d’actors de llarga i 
contrastada experiència, com ho és l’amic Armando.
Al final es va dur a terme una votació, en urnes separades de 
senyores i senyors, per tal de pronunciar-se, els assistents, vers 
la culpabilitat o innocència del personatge de l’obra. L’escrutini 
donà un ampli veredicte de culpabilitat, resultat que l’amic An
toni Bolinches, assistent a l’acte, psicòleg de renombrada fama 
i amic de Rotary, s’encarregà d’analitzar adequadament. El nostre 
agraïment a l’Armando Aguirre, a tots els seus col·laboradors en 
el muntatge i a l’Antoni Bolinches.

4 d’octubre de 2016 
Armando Aguirre

“RAMON LLULL, EL PRIMER DELS NOSTRES 
GRANS ESCRIPTORS”
Tot aprofitant l’avinentesa de la 
celebració de l’Any Ramón Llull 
al complir-se els 700 de la seva 
mort, vam invitar a donar-nos la 
conferència del mes de Novem-
bre a l’Alba Sabaté, professora 
i escriptora que exerceix de ca-
tedràtica de Llengua i Literatura 
Catalana a l’Institut Salvador Dalí 
del Prat de Llobregat. L’any 2013 
va rebre el reconeixement del Premi Ciutat del Prat per la defensa 
d’un ensenyament públic i de qualitat. Com a escriptora acaba de 
publicar L’hotel blanc de la platja, novel·la amb què va quedar 
finalista del Premi Prudenci Bertrana de Girona l’any 2015. Pa-
radisos d’aigua (finalista del premi Pere Calders 2005), Cançó 
de setembre (Premi Ciutat de Mollerussa) i Aniversari (premi 
Marian Vayreda 2013 d’Olot).
L’Alba va centrar la seva conferència en la vessant literària de Ra-

món Llull, amb pinzellades inevitables a la religiositat del perso-
natge i a “l’Ars”, com a conjunt i cos de la seva revelació divina. 
Especial recreació de la conferenciant en una de les obres més 
representatives d’en Llull com és “Blanquerna”; i ho va fer, l’Alba, 
d’una manera tan amena i didàctica, posant-hi tal entusiasme, 
que vam quedar de l’acte fascinats pel relat i per la figura del 
pensador i literat mallorquí.
Remembrant el “Llibre de les meravelles”, d’en Llull, podem dir que 
vam sortir de la conferència, tots, meravellats de l’exposició que 
l’Alba Sabaté ens va fer de l’obra literària d’aquest mallorquí uni-
versal, polièdric i quasi enigmàtic, a cavall entre els segles XIII i XIV, 
que ha esdevingut una figura cabdal en el pensament i la cultura 
d’occident; i no prou reconegut, potser, a les nostres pròpies llars.

23 de novembre de 2016 
Alba Sabaté

“LA MAÇONERIA I LA SEVA INFLUÈNCIA A 
LA SOCIETAT CATALANA”
“La influència de la maçoneria a la 
societat catalana” ha estat el títol de 
la conferència que en Carles Font Ji
ménez ens va impartir el passat mes 
de març dins del cicle que organitza 
Rotary Club d’El Prat. Aquesta vega-
da, com a deferència al contacte que 
ens ha permès comptar amb la presència del conferenciant, l’acte 
es celebrà a l’establiment de Cal Pere Tarrida.
En Carles Font pertany a la Gran Lògia España-Grande Oriente 
Español, de la que, actualment, és Respectable Gran Mestre Pro-
vincial de Catalunya.
El conferenciant ens mostrà una maçoneria molt allunyada dels 
tòpics i “llegendes” que, tradicionalment ens han arribat sobre 
aquesta entitat principalment filantròpica que, segons en Carles 

Font, representa la societat maçònica. La filantropia i el lliure pen-
sament constitueixen la columna vertebral del pensament maçò-
nic. El conferenciant es referí als orígens de la maçoneria i, a grans 
trets (el temps no donava per gaire), va fer un repàs a la història 
de la maçoneria, va explicar el significat de determinats símbols i 
ens endinsà en les condicions d’accés a la societat maçònica i en 
els diferents graus de pertinença. Realment la maçoneria explica-
da per en Carles Font dista molt d’aquella imatge de secretisme 
i casi ocultisme (moltes vegades producte de la ignorància i de la 
mala premsa) que la societat té d’aquestes organitzacions, dites 
obediències.

21 de febrer de 2017 
Carles Font
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“PEL.LICULES I ADVOCATS”
La sessió del dia 
vint-i-u de març, va 
anar de cinema i 
advocats. El nostre 
company rotary en 
Pere Azuara disser-
tà sobre les pel·lícules d’advocats tot centrant la temàtica de la 
conferència en tres obres cinematogràfiques que ell considera els 
clàssics de la filmografia judicial: “Testigo de cargo” (Willy Wil-
der), “Doce hombres sin piedad” (Sidney Lumet) i “Matar un rui-
señor” (Robert Mulligan), la seva preferida, ens digué; i a les que 
hi va afegir “Anatomia d’un asesinato” Otto Preminger), i alguna 
altra mes recent com “Acción Civil”, amb John Travolta com a 
estrella i , sobre tot, “Veridicto final”, també del mestre Lumet i 
amb un Paul Newman excel·lent. 
La dissecció dels citats tres clàssics ens porta (com en quasi to-
tes les de la mateixa temàtica) a reconèixer, segons el company 
Azuara, dos protagonistes clars; l’advocat defensor, normalment 
el protagonista principal; i el fiscal, normalment un personatge 
esquerp i antipàtic. El conferenciant, però, ressaltà la figura d’un 
tercer protagonista, sempre allà en el rerefons, que no es un altre 
que el Jurat, tot i que, com va dir, a la pel·lícula “Doce hombres 

sin piedad”, la institució del Jurat és el protagonista principal, 
com ho és el principi de la presumpció d’innocència.
Desprès de fer una molt breu referència a la història i modalitats 
de la institució del Jurat, en Pere entrà de debò en l’anàlisi de les 
pel·lícules proposades, no tant des d’el punt de vista estrictament 
cinematogràfic, sinó, sobre tot, per allò que fa al seu contingut 
social, de defensa de la figura de l’advocat individualista com-
promès, fins a les darreres conseqüències, en la defensa d’allò 
que considera just, de les llibertats individuals i dels drets fona-
mentals de la persona, visió aquesta especialment palesa, segons 
el conferenciant, en “Matar un ruiseñor”.
Les tres pel·lícules constitueixen un magnífic estudi de personat-
ges i de l’ànima humana, de les seves virtuts i dels seus vicis, fac-
tors aquests que li serví al conferenciant per fer una translació cap 
a quatre obres mestres del teatre universal, els quatre grans dra-
mes de Shakespeare. D’aquesta manera en Pere va fer un enfoc 
del dubte hamletià cap a “Doce hombres sin piedad”; de l’amor 
filial de les filles del Rei Lear cap a “Matar un ruiseñor”; i l’ambició 
del matrimoni Macbeth amb la parella Tirone Power/Marlene Die-
trich de “Testigo de cargo”. L’amor idealitzat de “Romeo y Julieta” 
no té cabuda, segons en Pere, en el món dels afers judicials.

21 de març de 2017 
Pere Azuara

“ANÈCDOTES DE PERSONATGES I 
ESCENARIS CONEGUTS D’ALTRES TEMPS”
Organitzat per AMICS d’EL PRAT amb la col·laboració del RO-
TARY CLUB d’EL PRAT vam poder gaudir i aprendre història tot 
escoltant en Lluís Permanyer, periodista, assagista i cronista, 
que ens va delectar desgranant anècdotes sobre la capital cata-
lana, llocs i personatges, de finals del segle XIX i principis del XX
En Lluís Permanyer, molt reconegut i valorat per la seva trajectòria 
professional i personal avalada per la seva col·laboració a la revis-
ta Destino i més regularment a La Vanguardia. Amb nombrosos 
libres publicats, molt sovint il·lustrats, especialment en matèria 
d’art, urbanisme i vida cultural en general, autor de monografies 

o biografies sobre escriptors 
o artistes que avalen els molts 
premis rebuts. Motivat i atret 
per la seva ciutat natal, del 
que és un bon coneixedor de 
la seva història, n´ha esdevin-
gut cronista oficial.

Una conferencia farcida d’historietes, repassant petits i grans fets 
d’altres èpoques, que ens van fer passar el temps en un vol. Anèc-
dotes, com va recalcar al principi, que no eren acudits encara que 
podien semblar inversemblants. Tot explicat amb un estil culte, 
desenfadat, incisiu a la vegada que sensat i que va esdevenir molt 
atractiu per tots els presents.

25 d’abril de 2017 
Lluís Permanyer

“L’ART D’ENAMORAR ÉS L’ART DE 
MILLORAR”
El dimarts dia 20 de 
Juny vam tancar el 
curs de conferències 
2016/2017, aquesta 
vegada amb Amics 
d’El Prat, i ho férem 
amb la intervenció de 
l’amic Antoni Bolinches, psicòleg, escriptor, articulista, que ens 
parlà de l’art d’enamorar, tema del que tracta el seu llibre “L’art 
d’enamorar”, ara reeditat, que ve a ser una guia per a un nou 
model de les relacions amoroses al segle XXI.
En Bolinches, amb el seu humanisme i proximitat, explicà, de 
forma clara i assequible, els complexos processos que faciliten 
l’enamorament i possibiliten l’elecció de parella. Segons el confe-
renciant, els joves d’avui viuen en la situació paradoxal en la que 

els hi és més fàcil trobar persones per fer l’amor que persones per 
enamorar-se. Al llarg de la seva xerrada l’Antoni ens desgranà els 
criteris que poden ajudar a escollir la parella adequada i aconse-
guir que l’enamorament arribi però que l’amor no marxi, segons 
ens deia, i ens donà una sèrie de referents per a un nou model de 
relacions amoroses.
El llibre, editat per primera vegada l’any 2004, ha estat ara ree-
ditat i traduït a diferents idiomes, entre ells el japonès i el coreà.
En Bolinches tancà la seva conferència amb una màxima de collita 
pròpia que fonamenta, al cap i a la fi, les seves propostes inno-
vadores per enamorar: “Per aprendre a enamorar cal aprendre a 
millorar”.

20 de juny de 2017 
Antoni Bolinches
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Tres van ser el objectius de la sortida de 
tres dies del setembre, que la Vall de Boí 
ens els oferia obertament, i que en vam 
poder-ne gaudir treient profit de totes 
les hores.
El primer, el BALNEARI: A la capçalera 
de la vall es troba un dels centres termals més important del país, el 
balneari de Caldes de Boí i en aquest paradís de la salut, conegut 
ja en temps dels romans, i que aprofita les aigües minerals que 
brollen de les 37 fonts del complex ens vam allotjar i vam poder 
delectar-nos de les seves instal·lacions.
El segon, el PARC NATURAL D’AIGÜES TORTES: Començarem 
l’itinerari des de Boí amb el 4x4, i per la carretera d’accés al Parc, 
tot passant per l’ermita de Sant Nicolau i, l’estany de la Llebreta ens 
vam endinsar fins on es pot arribar amb cotxe i allí vam continuar 
a peu per la solana de la vall. El Parc és un dels racons més bonics 
amb paratges d’increïble bellesa que s’obren al llarg del recorregut, 
amb un clar protagonisme dels petits meandres que bateguen el 
parc: les aigües tortes.

El tercer, EL ROMÀNIC: L’art Romànic troba a la Vall de Boí una 
de les concentracions arquitectòniques més importants i represen-
tatives d’aquest estil a Europa. L’església de Sant Climent de 
Taüll, és l’edifici més emblemàtic i és el testimoni més rellevant de 
la sòbria bellesa artística d’aquestes contrades, que ha estat decla-
rada Patrimoni de la Humanitat. Aquí vam poder veure l’innovador 
“vídeomapping” que recrea els frescos originals dins de l’absis ma-
jor encapçalat pel famós pantocràtor. Al mateix Taüll vam admirar 
l’església de Santa Maria de Taüll, emplaçada a la plaça Major. 
A Boí s’alça l’església de Sant Joan de Boí a on hi sobresurten 
les reproduccions de les seves pintures murals del segle XII, els ori-
ginals, com les altres, es troben al MNAC. El temple de Santa 
Eulàlia d’Erill corona el poble d’Erill la Vall, aquí a més d’anar 
a l’església vam visitar el Centre d’interpretació del Romànic, un 
espai destinat a potenciar el coneixement del patrimoni romànic 
de la vall.
Tres objectius complerts que ens han deixat molts bons records, per 
les vivències compartides en un entorn natural privilegiat.

Vall de Boí: Balneari-Parc Natural-Romànic

En el mes de març el club va organitzar 
passar una diada plegats, socis i famili-
ars, per fomentar la convivència i enfor-
tir els lligams de grup i ho vam fer amb 
els tres pilars de: Santuari, Castell i 
Calçotada.
El SANTUARI de la Mare de Déu de 
Montserrat de Montferri va ser el punt 
de trobada per gaudir-ne de la visita 
guiada. Aquesta obra projectada per 
l’arquitecte Josep Maria Jujol, deixeble 
i col·laborador de Gaudí, projectada a 
imatge i semblança de les muntanyes de Montserrat i d’estructu-
ra construïda a partir d’arcs parabòlics (anomenats cadenaris pels 
modernistes) i amb forma de vaixell orientat cap a Montserrat. 
La part central està pensada com un castell dels xiquets de Valls, 
amb quatre pilars formats en sis blocs en forma d’estrella, sobre els 
quals trobem vuit segments d’arc parabòlic que carreguen el pes 
de l’agulla central.
Es va iniciar la seva construcció, al cim del turó del Corralet l’any 
1925. Van ser aturades per la Guerra Civil i es van reprendre el 
1989 i inaugurada el març del 1999. Els pagesos de Montferri han 
fabricat, des de l’inici, 
totes les peces per a la 
construcció d’aquesta ar-
quitectura amb grava del 
riu Gaià barrejada amb 
ciment i escòria del carbó 
cremat a les màquines 
del tren.
El CASTELL de Rocamora 

situat a Montferri (Alt Camp) construït per tal de defensar la zona 
fronterera del riu Gaià a l’època de la Reconquesta i que alguns 
documents el daten de l’any 1010 com a castell de Montferri o de 
Puigtinyós. El segle XVI va passar per herència als Rocamora que 
és com es coneix des d’aleshores. L’any 1985 va ser declarat Bé 
d’Interès Cultural. Ha estat restaurat i actualment funciona com a 
restaurant.
La CALÇOTADA la vam assaborir al Restaurant del Castell de Roca-
mora i va servir per a reposar forces i gaudir-ne de la companyonia 
i joia que sempre es crea al voltant d’una taula amb molta i variada 
vianda. L’entusiasme que vam viure i compartir de segur que tindrà 
un efecte positiu per la força que integra el grup i crea cohesió que 
es manifesta en el sentit de treball i l’amistat per a compartir, els 
valors, actituds i ideals del Club Rotary d’ El Prat.

Santuari-Castell-Calçotada



ROTARY CLUB DE EL PRAT colabora con otros Clubs 
del Distrito con proyectos Internacionales o proyectos de mayor 
envergadura que un club solo no puede afrontar. En este sentido 
en este curso hemos colaborado en:

PROYECTO ALPAN BARCELONA

Este proyecto, realizado por los Clubes de Barcelona y entorno, 
consiste en gestionar y coordinar la preparación de menús por 
parte de hoteles (en la actualidad colaboran 35 hoteles, 5 por se-
mana) organizando el servicio de distribución, de los menús co-
cinados, en vehículos adaptados para el transporte de alimentos, 
contando con la colaboración de voluntarios de “La Caixa “que 
realizan la recogida y la entrega diaria a los diferentes comedo-
res. Actualmente se sirven del orden de 350 menús diarios. Se 
dispone de 4 furgonetas y se da servicio a 8 comedores sociales.

DOTACION DE EQUIPAMIENTO SANITARIO 
A COMEDOR SOCIAL “GREGAL”
Este comedor del proyecto ALPAN, atiende mayoritariamente 
personas que duermen en la calle y que carecen de espacios 
donde realizar su higiene personal de forma mínimamente dig-
na.

 Los 6 clubes, que conformamos la zona 13, asumimos el reto de 
solucionar este problema con su financiación y con la redacción, 
ejecución del proyecto constructivo de dos duchas para hom-
bres, una para mujeres, con un espacio para minusválidos y ta-
quillas para guardar la ropa y material de aseo. Este proyecto que 
ha sido una realidad en este curso, ver fotos, nos ha animado a 
continuar, progresivamente, a dotar de los mismos equipamien-
tos a otros comedores sociales.

PROYECTO GAMBASE
Es un proyecto distrital en el 
que están actuando varios 
clubes dentro del poblado 
de Gambase y su zona de 
influencia. Son varios proyec-
tos en áreas tan importantes 
como son la educación y la 
sanidad (construcción y man-
tenimiento de un pozo, depó-

sito en alto, sistema desinfección agua, dispensario multiusos, 
casa maestro, luz con placas solares en la escuela para clases a 
adultos, material escolar) El Rotary Club de Barcelona 92 están 
trabajando” in situ” en varios proyectos y les hemos hecho una 
aportación económica.

PROYECTOS COMPARTIDOS

Rotary International
LOS ROTARIOS DE NUESTRO CLUB CONTRIBUYEN EN:


