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Sé la inspiración
Desde su fundación hace 113 años, el papel de Rotary en el mundo y en las vidas de sus socios no ha 
dejado de evolucionar. En sus primeros años, Rotary ofrecía a sus integrantes un espacio para encontrar 
amistad y compañerismo y para forjar conexiones con otros integrantes de su comunidad. Poco des-
pués, el servicio se hizo presente en nuestra organización y con la expansión de esta, también lo hizo 
su influencia. Con el tiempo, el servicio de Rotary, apoyado por nuestra Fundación Rotaria, llegaría a 
cambiar para mejor las vidas de familias y comunidades de todo el mundo. A fin de incrementar nuestro 
impacto, forjamos alianzas y enfocamos nuestro servicio. Lanzamos la mayor iniciativa de colaboración 
entre los sectores públicos y privados en el campo de la salud del mundo. Para ello, y con el objetivo de 
erradicar la polio, colaboramos con gobiernos, organizaciones internacionales y un sinnúmero de agen-
cias sanitarias locales y regionales. Con el transcurso de los años, más y más de nuestros socios llegaban 
a nuestras puertas buscando no solo amistad sino un mecanismo para tomar acción y hacer el bien.

Rotary es, y siempre lo será, la organización que Paul Harris imaginó: un lugar en el que personas de todos los rincones del mundo 
se unen para transformarse en algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, hoy Rotary ofrece algo de valor singular y perdura-
ble: la oportunidad de pertenecer a una red mundial de personas con el talento y la motivación necesarias para cambiar el mundo 
a mejor. Somos hombres y mujeres que creemos en el poder de la acción comunitaria para alcanzar un impacto global, y juntos 
contamos con la capacidad y los recursos para alcanzar casi cualquier objetivo que nos propongamos.

A nivel global, Rotary es hoy más relevante que nunca antes y su potencial para hacer el bien es enorme. Lamentablemente, es 
insuficiente el número de personas que entiendan cabalmente qué es y qué hace Rotary. Incluso en nuestros clubes, muchos rota-
rios no conocen lo suficiente sobre Rotary para aprovechar plenamente todo lo que la afiliación a nuestra organización les ofrece.

El servicio en Rotary transforma vidas y comunidades. Sin embargo, para que ese servicio sea incluso más transformador, necesi-
tamos enfocar de otro modo tanto nuestro papel en Rotary como el papel de Rotary en el mundo. Necesitamos poner un mayor 
énfasis en nuestra imagen pública, utilizando las redes sociales para incrementar nuestra membresía y atraer a organizaciones 
colaboradoras que nos ayuden a potenciar nuestro servicio. Hemos de enfocarnos en proyectos de mayor alcance que alcancen 
impactos más duraderos. Debemos dedicar tiempo a investigar y planificar iniciativas que abarquen varios años rotarios y periodos 
de ejercicio en los cargos. Y lo que es aún más importante, necesitamos Ser la inspiración para alcanzar un cambio positivo, inspi-
rando a nuestros clubes, comunidades y organización a afrontar con coraje, optimismo y creatividad los desafíos que nos presenta 
el mundo de hoy.

Como dijo Paul Harris: “Rotary es un microcosmos de un mundo en paz, un modelo que toda nación debiera seguir”. Para mí, 
Rotary no es solo un modelo sino una inspiración que nos muestra lo que es posible, que nos alienta a alcanzarlo y que nos ofrece 
un camino para conseguirlo y Ser la inspiración para el mundo.

Barry Rassin
Presidente, Rotary International, 2018-2019

Responsabilitats en el club



3

Antoine de Saint-Exupéry deia en un dels seus llibres: “Si vols construir 

un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar taulons o repartir la feina; 

primer has d’evocar en els homes i dones l’anhel de mar lliure i ample”. Els 

rotaris tenim la visió d’un món millor i amb el nostre treball ens dediquem 

a construir-lo, per tal que aquesta visió es faci realitat. Treballem units per-

què units som més forts, per tal de generar un canvi que sigui perdurable 

en la nostra comunitat i també per generar un canvi que ens faci millors 

persones.

Amb aquesta finalitat i amb aquests motius hem treballat durant el curs 

2018-2019 i hem complert amb els objectius previstos: hem lliurat les be-

ques rotàries als joves estudiants del Prat que s’incorporen a l’universitat; 

hem concedit una subvenció a l’Associació de Suport Aprenentatge i Ori-

entació (SAO), destinada a projectes educatius, formatius i d’integració en 

el món laboral per a joves amb risc d’exclusió social; també hem col·laborat 

amb el departament d’oncologia infantil de l’Hospital de Sant Joan de Déu 

mitjançant la donació de l’import que es va recaptar a la rifa solidària de 

Nadal. Com ja és habitual, hem compartit una tarda, amb berenar inclòs, 

amb la gent gran de la Residència Penedès del Prat. Així mateix, hem col-

laborat amb altres clubs rotaris, tot participant en les seves activitats i visió 

de la comunitat.

A més d’aquestes activitats de caire socioeconòmic, aquest curs hem or-

ganitzat un cicle de set conferències, totes elles molt interessants, que  en 

Lluís Tejedor va clausurar amb una conferència en què exposava la seva 

visió personal sobre el municipalisme. Hem cultivat també l’amistat amb 

socis i amics durant les sortides culturals i gastronòmiques que ens han 

portat al Baix i l’Alt Empordà.

De cara al proper curs, hem de celebrar la incorporació de quatre nous 

amics i socis, tres d’ells dones, que arriben amb moltes, moltes ganes de 

treballar per mantenir els actuals programes del Club i fer realitat nous 

projectes. Entre les propostes destaca una “Cursa Solidària” que tindrà lloc 

el mes de novembre a la nostra ciutat. És un projecte que tan sols anuncio, 

ja que serà Miquel Alvira, president 2019-20, l’encarregat de portar-lo a 

terme. També voldria mencionar que el nostre Club Rotari assumirà aquest 

curs la tutela d’un noi nord-americà i una noia austríaca en el programa 

d’intercanvi de joventut.

Agraeixo finalment l’ajuda i col·laboració que he tingut de la meva dona 

Maite Marín, de tots els socis del Club i, especialment, dels companys de la 

Junta. Gràcies a la suma de totes aquestes complicitats, hem pogut assolir 

les fites que ens havíem proposat a l’inici del curs.

ROTARY EDITORIAL

Joan Anglès
President de Rotary Club d’El Prat 
2018-19
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Com venim fent en el mes de setembre, el divendres 14 va tenir 
lloc al restaurant Hotel Ciutat del Prat el tradicional sopar d’estiu 
on vam fer l’admissió de tres nous socis, el canvi de junta i el 
lliurament de les beques rotàries d’enguany. Van presidir l’acte 
l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i també va ser-hi present la regi-
dora d’educació, Pilar Eslava, que forma part del jurat de selec-
ció de les beques. Ens va acompanyar en aquest esdeveniment, 
a més a més dels amics i companys, autoritats locals, rotaris de 
Clubs de Barcelona, Manresa, Terrassa, Blanes i els tres directors 
dels instituts amb alumnes premiats.

Els rotaris tenim per costum, abans de començar els nostres actes 
fer una invocació i en aquest cas es va llegir un tros del llibre de 
Miguel J. Carrascosa “El drama de una inmigración que no cesa”:

“Davant del drama de la immigració hem de recobrar la cons-
ciència perduda i fer-nos responsables, en gran mesura, d’una 
insostenible situació d’abandonament a la seva sort que pateixen 
els pobles més desheretats del nostre planeta, tant lluny i alhora 
tan propers als nostres litorals...”

Admissió nous socis
El primer acte protocol·lari va ser l’admissió de tres socis, dos de 
nous: Montse Coma i Carlos Perales i un que es reincorpora: 
Moisès Llopart; cerimònia que va ser oficiada per la presidenta 

sortint, Yolanda Martínez, que va llegir el protocol d’acollida 
del que destaquem l’últim paràgraf: “En ingressar al nostre Club 
us brindem la nostra amistat, que és la pedra angular de Rotary 
i, en la qual fonamentem el més profund respecte a totes les 
ideologies i opinions, sempre que aquestes estiguin inspirades 
en la honradesa, la ètica i l’ajuda als altres”.
En nom dels nous socis va contestar en Carlos tot dient: “Acceptem 
aquest honor i ens inspirarem en els nobles fins de la institució que 
va fundar Paul Harris. Prometem assistir regularment a les reunions 
del Club per a participar en l’amistat i companyonia. Emmotllarem 
la nostra activitat als ideals de Rotary i procurarem, com a veïns i 
ciutadans, fer d’aquesta ciutat d’El Prat un bon lloc per viure”.

Canvi de Junta

Després que la Presidenta sortint fes una breu intervenció expo-
sant el programa d’activitats que el club ha realitzat durant el seu 
any rotari, 2017-18, va passar el collar de President al soci Joan 
Anglès, que assumeix la responsabilitat per aquest nou curs. El 
president va agrair la feina feta a la junta sortint destacant-hi les 
fites més reeixides i a continuació va anunciar els components 
del seu equip: Xavier Domingo com a secretari, Miquel Alvira 
com a tresorer i en Toni Ibáñez com a cap de protocol. En Joan 
va destacar la incorporació d’una nova dona al Club i el com-
promís d’augmentar en aquest sentit. També va fer l’exposició 
del seu programa d’objectius i activitats que s’han planificat per 
acomplir l’ideari de rotary: Servei a la comunitat local i interna-
cional i fomentar l’amistat i companyonia entre els seus socis.

Lliurament Beques Rotàries
Una de les activitats, que sens dubte el Club està més satisfet, 
per la seva importància i continuïtat, és el lliurament de les be-
ques rotàries, que venim fent des de fa 20 anys, les primeres van 
ser al curs 1998-99, i amb les d’enguany n’haurem lliurat 53.
Desprès de sopar es van atorgar les tres beques de 900€ pel 
curs 2018-19 com ajut per a la matrícula del primer curs d’uni-
versitat. 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, valorant l’expedient acadèmic i la situ-
ació econòmica de l’unitat familiar dels proposats. Els alumnes 
premiats van ser:
• 1a BECA: Iliyas Es Sannouni Jbari, per estudiar DRET a la UB.
• 2na BECA: Alejandro Balboa Hernàndez, per estudiar ECO-

NOMIA a la facultat d’Econòmiques i Empresa de Barcelona.

SETEMBRE 2018

Sopar d’Estiu Curs 2018-2019
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• 3a BECA: Carla Lucha Navarro, per estudiar TRADUCCÍO i 
INTERPRETACIÓ a la UB.

Carla Lucha en nom dels premiats i Marta Mañas, directora de 
l’institut Baldiri Guilera van agrair la concessió d’aquets ajuts; la 
docent va destacar l’esforç de Rotary durant tots aquests anys 
per aquests premis però també pel missatge de solidaritat que es 
donava als alumnes dels instituts locals.

Parlament final
L’alcalde del Prat, que va tancar 
l’acte, en la seva exposició va valo-
rar positivament la continuïtat de 
les beques rotaries tot felicitant al 
Club i a els alumnes premiats. Va 
reconèixer l’aportació del Rotary 
Club a la comunitat, ressaltant que 
gra a gra de sorra i de manera mo-
desta és contribueix a fer un Prat 
millor. Aprofità per dir que, ara per ara, per l’ajuntament del Prat 
el repte més important que tenen, i que n’han fet centre de la 
política municipal, és el de millorar el nivell educatiu i social com 
a condició indispensable per a tenir una comunitat millor.

Rifa pro activitats solidàries
del Club
Abans de finalitzar i com venim fent en el sopar d’estiu, és va fer 
un sorteig d’una bona quantitat de regals, donació d’empreses, 
associacions, tendes i particulars, el benefici del qual va íntegra-
ment a les activitats solidàries que patrocina el Club. El sorteig va 
ser seguit amb molta atenció, per tots els presents, possibilitant 
uns moments de distensió i d’expectació per saber a qui li toca-
ven els millors regals.

La Residència Municipal 
d’Avis Penedès acull 30 
persones grans, que estan 
empadronades al Prat de 
Llobregat, amb un grau 
baix de dependència on te-
nen un entorn substitutori 
de la llar i on es fomenta 
la vida comunitària i la in-
tegració social, i tot això 
gràcies a un complet equip 
de professionals, els quals 
ofereixen un tracte perso-
nalitzat i adaptat a cada 
necessitat.
Des de l’inici del Club, ja fa 
més de 25 anys, entre Na-
dal i Reis uns quants Rotaris 
passem una tarda a la resi-
dència, on oferim un bere-
nar i lliurem un obsequi als 
residents. Ho compartim, 
també, amb el personal 
del centre i amb la regido-
ra d’acció social del Prat, 
Margarita García.

Berenar amb la gent gran

Aquest any el Premi Imperial Tarraco ha 
estat lliurat al soci del nostre Club i past 
governador José María Mesa Parra. El 
guardó va ser instaurat, fa més de trenta 
anys, pel Rotary Club de Tarragona amb 
la finalitat d’enaltir la meritòria labor in-
dividual de tots els membres dels Clubs 
Rotaris d’Espanya i rendir homenatge als 
homes i dones més destacats per la seva 
activitat altruista al servei de Rotary.

Així mateix a la passada Confe-
rencia del districte 2202, en José 
Maria va ser elegit com a patró de 
la Fundació Humanitària dels 
Rotaris Espanyols (FHRE) pels 
propers dos anys, substituint al 
soci també del nostre Club, Joan 
Anglès, que ho ha estat durant 
dos mandats (quatre anys).

Premi
“Imperial Tarraco” 2019



6

Aquest any en fa 20 que organitzem el Sopar de Nadal i que a 
més a més dels actes protocol·laris del Club, lliurament de la Placa 
Rotaria i del guardó PHF que porta el nom del nostre fundador, 
s’organitza un sorteig, i el que es recapta va directament al Servei 

Oncològic de Càncer Infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Més d’un centenar de persones, representants de les autoritats 
locals, entitats, plaques rotàries i amics de rotary, ens van acom-
panyar en aquesta nit que ja és un clàssic a la nostra ciutat.

14 de DESEMBRE del 2018

Sopar de Nadal del Rotary Club d’El Prat

En el sopar de Nadal Rotary Club d’El Prat va atorgar, per una-
nimitat dels seus socis, la Placa Rotaria 2018 a la “Fundació 
Rubricatus” en reconeixement a aquesta entitat que porta 22 
anys treballant a la nostra ciutat, fent una apreciada tasca d’in-
serció de les persones amb discapacitat Intel·lectual i que hem 
confirmat amb les relacions de cooperació o de treball que han 
tingut amb el nostre club.
Es va apreciar la dedicació a promoure i fomentar la integració 
social efectiva de les persones amb discapacitat, mitjançant la 
creació de llocs de treball, la inserció laboral i la prestació de 
serveis de teràpia ocupacional; així com la creació i la promo-
ció d’activitats que afavoreixen l’autodeterminació, l’autonomia 
personal, la competència social y la plena capacitat d’obrar i la 
felicitat objectiva de les persones amb discapacitats.
Valorem el fet que sigui una entitat d’economia social i sense 
afany de lucre i que treballa per augmentar la qualitat de vida de 
les persones d’aquest col·lectiu.
La presidenta de la fundació Marga García al rebre el guardó va 

voler ser acompanyada del gerent, Jordi García, i del president 
de l’associació de pares, Benet Serrano i en nom de tots els 
components de Rubricatus va agrair el reconeixement que els 
esperona a seguir treballant per aquest col·lectiu.

“Fundació Rubricatus” Placa Rotària 2018

El President del Club, Joan Anglès, va 
lliurar el guardó PHF a la sòcia Yolanda 
Martínez, ressaltant, en el seu parla-
ment, els motius pels quals es feia merei-
xedora d’aquesta distinció. Va dir que ha 
estat la primera dona rotària del nostre 
Club i que des del primer moment s´ha 
dedicat a la joventut i noves generacions, 
liderant tota la tasca dels intercanvis in-
ternacionals que hem patrocinat. Presi-
denta en l’any Rotary 2017-18 en el que 
destaquem el projecte singular de proveir 

equipament esportiu a 30 persones amb 
discapacitats.
Remarcar també que la Yolanda va ser 
guardonada amb la Placa Rotària de l’any 
2003 per la seva tasca com a metgessa 
compromesa amb la societat.
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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Na Maria Rosa Blanco, va comentar que enguany degut al can-
vi de la junta provincial d’AECC i als nous protocols de funciona-
ment la celebració de la tradicional rifa de Nadal amb destí dels 
beneficis a l’Hospital Sant Joan de Déu es celebra amb la mateixa 
finalitat i destí, tot i que només hi figuri Rotary Club d’El Prat 
com a entitat celebrant.
Na Glòria García, cap de departament obra social infància de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, va explicar que l’import íntegre re-
captat en el sorteig serà per ajudar a les teràpies necessàries, 
dels 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 sempre es van recollir un munt de regals donacions d’em-
preses, entitats, botiguers i particulars, i la seva rifa va donar una 
recaptació de 2250 €.

Sorteig Pro Càncer 
Infantil Hospital 
Sant Joan de Déu El President del Club, 

Joan Anglès, va diri-
gir a tots els assistents 
unes paraules d’agra-
ïment per la seva pre-
sència i col·laboració 
i va demanar a l’al-
calde del Prat, Lluís 
Tejedor, que presidia 
l’acte amb la seva es-
posa Graciela, que 
fes el parlament de 
cloenda.
L’alcalde va desta-
car la tasca feta pels 
guardonats d’aques-
ta nit, la Fundació 
Rubricatus i la Dra. 
Yolanda Martínez i 
ressaltà la importància d’aquets esdeveniments amb fons soli-
daris, exposant la necessitat, per la situació actual que ens toca 
viure, de que tothom ens involucrem, tant com puguem, per 
ajudar a solucionar les necessitats més immediates que hi ha al 
nostre entorn.
Acabà el seu parlament desitjant a tothom unes Bones Festes de 
Nadal i un Feliç Any 2019.

Parlament de
Cloenda

CONFERÈNCIES ANY ROTARY 2018-2019

“MOBILITAT DEL FUTUR”
El passat dimarts dia setze 
d’octubre iniciàrem el cicle 
de conferències Rotary Club 
d’ Prat, curs 2018/2019. Ens 
visità en Joan Sans, pra-
tenc, sociòleg, soci Consul-
tor de l’empresa internacio-
nal ERA, CEO de l’empresa 
BUGI CONSULTING, pro-
fessor adjunt a PIMEC i a 
l’Escola Antoni Algueró i 
assessor d’empreses, qui 
dissertà sobre un tema tan 
apassionant com el de “La 
mobilitat del futur”.
L’amic Sans demostrà tro-
bar-se totalment al dia en 
aquesta qüestió, de la qual hi té una molt complerta informació. 
La conferència es va circumscriure a la del automòbil i aquí en 
Sans es va acompanyar de un “vídeo” molt il·lustratiu sobre els 
prototipus de models, alguns d’ells ja en comercialització, amb 
tracció elèctrica.
Els nous escenaris que ens ofereixen les noves tecnologies per-
meten millorar de forma substancial la nostra mobilitat. Seguei-
xen apareixent noves formes de moure’s pel món, i n’exposà una 
de ben senzilla i curiosa que barreja els nous tipus de models de 
negoci, la necessitat de descongestió del tràfic a les grans zones 
urbanes i a l’hora l’efecte positiu sobre la Salut de les persones i 
també de la seva economia, el projecte BUGI.
Però allà on la conferència, i el “vídeo”, va resultar, pot-ser, mes 

interessant va ser en l’anunci, explicació i mostra dels vehicles 
sense conductor (també amb tracció elèctrica) que es on rau, 
segons en Sans, no ja el futur, sinó el present.
Evidentment el tema despertà tot un reguitzell de preguntes per 
part dels assistents dintre del espai del col·loqui, al final de xa-
rrada. En Joan Sans, un veritable convençut d’allò que pregona, 
les va respondre i aclarir amb unes explicacions pròpies de qui 
és profund coneixedor del tema i no només albira l’esdevenidor 
sinó que n’està totalment convençut de la seva arribada.

16 d’octubre de 2018 
Joan Sans i Martínez
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“SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL:
A LES PORTES D’UNA NOVA CRISI?”
El dimarts dia 20 de novembre vam cele-
brar a Rotary Prat, amb l’efemèrides del 
compliment dels deu anys de la crisi econò-
mica de l’any 2008, vam considerar oportú 
debatre sobre allò que ens va deixar aquest 
històric i dramàtic accident; i quines sem-
blen ser les perspectives de futur.
En aquesta ocasió l’economista Joan 
Manuel Lora, rotari membre del Club Barcelona 92 Llicenciat 
i Màster en Ciències Econòmiques i Empresarials, professor 
d’universitat i assessor de varis bancs (que ja havia previngut so-
bre l’arribada de la crisi del 2008), es donà, ara, una crua i real vi-
sió d’allò que, segons la seva percepció, ens pot venir al damunt 
en l’ordre econòmic i que, indefectiblement, si arriba, afectarà a 
les nostres butxaques.
L’amic Lora, amb una amenitat d’agrair en temes de vegades tant 
espessos com els econòmics/financers, ens il·lustrà (i preocupà) 
sobre la més que probable propera crisi econòmica que s’esdevé. 
A criteri del conferenciant, tota la simptomatologia apunta cap a 
l’arribada d’una situació que ell anomena ‘la tempesta perfecta” 

que, malauradament, ens agafarà amb els deures sense fer tot i 
haver tingut l’experiència de la crisi del 2008.
Fet el diagnòstic, anem al tractament; realment el comú dels 
humans poca cosa podem fer per evitar-ho però sí, al menys, 
podem intentar estar previnguts per tal d’evitar no patir massa i, 
en aquest punt, en Joan Manuel Lora recomana no endeutar-se 
o, com a mínim, no augmentar el nivell d’endeutament particu-
lar/familiar que es pugui tenir, doncs, en aquests darrers anys, 
degut al desfermament del consum, el deute privat ha anat “in 
crescendo” fins nivells difícilment suportables si es dona, com 
sembla ser que es donarà, un augment del interès del diner. Si 
a tot això li afegim la guerra comercial USA/Xina; les dificultats 
d’unificar polítiques a la Unió Europea (amb la crisi italiana pla-
nejant) i l’acabament de la compra de deute públic per part del 
Banc Central Europeu, doncs, com ens deia en Lora, tenim en 
perspectiva “la tempesta perfecta”. Atenció doncs: avís per a 
navegants, que, en definitiva, ho som tots.

20 de novembre de 2018 
Juan Manuel Lora

“CANVI CLIMÀTIC: AMENAÇA I 
OPORTUNITAT”
El dimarts dia 22 de gener, ens visità en Josep 
Mª Riba, enginyer, expert en temes de medi 
ambient i pioner en la defensa i divulgació del bioclimatisme i 
la sostenibilitat ambiental. El títol de la xarrada, ja dóna idea de 
l’optimisme (no exempt de la corresponent preocupació) amb 
que en Riba enfoca el tema. La seva exposició és molt direc-
ta, planera i entenedora , la qual cosa fa que arribi fàcilment a 
tot aquell que l’escolta. Sobretot perquè el seu discurs va estar 
acompanyat per un documental, molt ben muntat a base de 
fragments d’altres documentals, on científics experts de renom 
mundial, com l’economista Jeremy Rifkin i el professor Johan 
Rockström, expliquen, amb molta claredat, les causes del canvi 
climàtic, la incidència de l’acció de l’home en aquest fenomen 
(com a principal productor de les emissions de CO2 i de les des-
forestacions) i les conseqüències imprevisibles que podem arribar 
a patir en un futur cada vegada més immediat.

El conferenciant s’esforçà en la importància de que cadascun de 
nosaltres prenguem consciència que la solució rau en el canvi 
d’actitud i conducta vers el medi natural; conducta que ja es-
tant adoptant algunes empreses multinacionals de primera línia. 
Però, segons en Riba, no és suficient amb això ni en parar-nos 
en el reciclatge, sinó que és necessari un canvi de mentalitat que 
ens porti a donar el pas, de debò, cap a les energies renovables 
deixant de banda els combustibles fòssils com a font d’energia. 
En aquest sentit l’activitat que en Riba porta a terme a través de 
la Plataforma ZEO (Zero Emissions Objectiu) i l’Associació per al 
Desenvolupament de la Casa Bioclimàtica, ens demostren que, 
tot i que és un canvi difícil i ple de dificultats, és del tot possible 
i, com deia el títol de la conferència, encara tenim oportunitat 
de redreçar la situació.

22 de gener de 2019 
Josep Mª Riba i Farrés

“CAP ON VA EL PERIODISME” 
Canvis de tendència d’un ofici 
que s’ha de viure
El dimarts dia 19 de febrer vam rebre al periodista i professional 
de la comunicació, el pratenc David Muñoz que ens disertà so-
bre el futur del periodisme.
En David Muñoz començà a fer els seus “pinitos” com a 
col·laborador en els mitjans de comunicació locals, el periòdic 
DELTA i RADIO PRAT, per desprès passar, ja com a professional de 
debò, a la Cadena SER, per tornar, posteriorment, a Radio PRAT 
on va ser responsable de l’espai “Els matins”. Actualment des-
envolupa la seva pròpia empresa del sector: “Prat Comunica”.
Veritablement en David Muñoz és uns dels joves talents de 
la nostra Ciutat. Tot i la seva joventut, domina abastament el 
món de la informació; i ens ho demostrà, a banda de la seva 
trajectòria professional, amb una clara, detallada i entenedora 

dissecció d’allò que l’ofici de periodista ha de comportar, com 
a essència: objectivitat, honestedat i independència; i amb 
una exposició, també, molt clara, dels reptes amb els quals el 
periodisme s’enfrontarà en un futur que, en realitat, ja és un 
present: influència de les xarxes socials, domini dels mitjans de 
comunicació per part de grans grups econòmics, amb pèrdua 
d’aquelles essències que esmentàvem, sobretot la independència 
i l’objectivitat necessària en la informació; l’allau del món digital 
i el retrocés evident de la premsa de paper; les fake news…etc.
Al final s’obrí un torn de preguntes per part del nombrós públic 
assistent, que esdevingué en un molt interessant col·loqui on en 
David Muñoz tornà a demostrar el seu domini del món periodís-
tic i comunicatiu.

19 de febrer de 2019 
José David Muñoz



9

“MEDICINA PÚBLICA / 
MEDICINA PRIVADA”
El passat dia 23 d’abril, ens visità, al Ro-
tary Prat, el Dr. Jesús Ezquerra qui ens 
parlà sobre “Medicina pública/Medi-
cina privada”. En realitat, i així ho va 
dir com a prèvia, el conferenciant va tractar, únicament, el tema 
de la medicina pública de la que en Jesús Ezquerra es profund 
coneixedor (i defensor), doncs la seva activitat professional ha 
estat, i està, en el món de la gerència de centres hospitalaris 
(públics i privats), alguns tan importants com l’Hospital General 
de Catalunya, l’Hospital Asepeyo de Sant Cugat i, actualment, 
l’Hospital de Sant Rafel, a Barcelona.
La conferència no la va plantejar com una mena d’enfrontament 
entre ambdues modalitats de sanitat o d’assistència sanitària de 
la societat. Tothom sap què és i de què es tracta la medicina 
privada, per tant li hem d’agrair a l’amic Ezquerra que dediqués 
la seva interessant xarrada a desgranar, amb molta claredat, allò 

en què consisteix, avui, la medicina pública (i especialment a Ca-
talunya el Servei Català de la Salut); la seva universalitat, organit-
zació, cobertures, etc. i, en aquest sentit, va posar llum en alguns 
aspectes de la sanitat pública que, bona part de la societat, tot i 
gaudir-ne, pot-ser no teníem del tot clar: ja no estem, en el món 
de la medicina, en allò de la “seguridad social” que sempre hem 
dit o hem sentit, sinó en un servei públic i universal de la salut, i 
això no es tracta d’una simple qüestió semàntica. 
També ressaltar que al coincidir la conferència amb el dia de Sant 
Jordi, dia del llibre i de la rosa (símbols de la cultura i de l’amor) 
el president del Club, Joan Anglès, va regalar una rosa a totes les 
dones assistents.

23 d’abril de 2019 
Jesús Ezcurra

“EL LIDERATGE AMB CLAU 
FEMENINA”
El passat dia 21 de maig vam rebre a na 
Hermínia Gomà, coach, psicòloga, au-
tora de diversos llibres sobre l’educació 
en positiu dels nostres propis valors, di-
rectora de l’Institut Gomà, que ens parlà de “El lideratge en 
clau femenina”, interessantíssima conferència sobre el paper 
de la dona en el lideratge de la societat. La Gomà té un dis-
curs clar, interrogatiu, amb pauses intencionadament posades 
per provocar la participació dels assistents i, si més no, la seva 
reflexió sobre el tema.
El discurs de la Hermínia no es dirigeix tant a reivindicar la igual-
tat de gèneres en aquest lideratge (que també), sinó més bé a 
modificar (més que substituir) la mentalitat/criteri masculins, en 
la direcció/lideratge de la nostra societat família, empreses, polí-
tica, etc., tal com ha estat aplicada tradicionalment. Podríem dir 
que el seu plantejament o pla d’educació, es basa en una qües-

tió hormonal, doncs considera que la solució ideal seria un aug-
ment de la testosterona en les dones (hormona de l’agressivitat) 
i de la oxitocina en els homes (hormona responsable de l’amor, 
la felicitat i l’amabilitat. Aquesta combinació hormonal, facili-
taria, a criteri de l’Hermínia, una compensació molt apropiada 
de cara a les conductes dels individus i de les seves tendències 
que significaria un canvi radical en els criteris i les formes del 
lideratge.
 Per tant la qüestió no va de lideratge femení amb el planteja-
ment clàssic de substitució dels homes per les dones en aquesta 
tasca, sinó de canvi de mentalitat i comportaments i aquí és on 
l’home i la dona poden i han de jugar un paper primordial.

21 de maig de 2019 
Hermínia Gomà

“ELS REPTES DEL 
MUNICIPALISME”
El dimarts dia 18 de Juny, vam tancar 
el cicle de conferències de l’exercici 
2018/2019, amb una molt bona assis-
tència de públic, per sentir la conferèn-
cia d’en Lluís Tejedor, Alcalde del Prat ens els darrers trenta-set 
anys. En Tejedor dissertà sobre el tema “Els reptes del munici-
palisme” qüestió aquesta que coneix prou bé (amb això no hi 
va quedar cap dubte) per la seva llarga experiència en la proble-
màtica municipal.
El conferenciant, amb un discurs molt pedagògic de caire “espi-
nozià” abordà els eixos que, al seu parer, haurien de desenvo-
lupar la tasca futura de les entitats municipals en recerca de la 
equitat i de la igualtat per a projectar-los sobre allò que consi-
dera són els reptes que s’han d’assumir i abordar amb valentia 
política: l’educació universal, l’accés a un treball (amb una digna 
remuneració) i a un habitatge digne per a tothom. A tot això hi 
va sumar els reptes de la sostenibilitat ambiental, de la immigra-
ció i de la igualtat de gèneres.
En Tejedor va fer una dura crítica de l’actual model de capitalisme 

especulatiu que, lluny de solucionar tots aquests reptes, només 
porta a l’acumulació de riquesa en unes poques mans i a la instau-
ració de grans desigualtats (en augment) entre els estats i entre els 
ciutadans dels propis estats. Desprès, confessà que les eines dels 
municipis per a fer front a tota aquesta problemàtica, son poques 
si no hi ha un compromís polític valent per part de les administra-
cions superiors, amb l’Estat i la Generalitat al capdavant.
Fou una conferència amb molta pedagogia, en la que en Tejedor 
utilitzà un discurs de mètode socràtic amb unes pauses, metòdi-
cament estudiades, de silencis interrogatius per arribar a la cons-
ciència dels presents, en temes d’una actualitat tan punyent.
Després d’un torn de preguntes, que va ser molt amè, a la cloen-
da de l’acte el president de Rotary Club d’El Prat, Joan Anglès, va 
tenir unes paraules d’agraïment a en Tejedor per la relació que 
sempre ha mantingut amb el nostre Club i li va lliurar, en nom de 
tots els socis, un present com a recordatori de la seva trajectòria 
com a batlle del Prat (1982-2019).

18 de juny de 2019 
Lluís Tejedor
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El passat 29 de maig ens va deixar en 
FRANCESC XAVIER, que va ser soci 
fundador del Club, i Rotari durant molts 
anys. Un home tranquil, temperat, asse-
nyat i que mai tenia un no per a ningú; 
òptic de professió i filatèlic per «devoció».
En el Club, a més a més de tenir-hi una 
participació activa, va promoure varis pro-
jectes solidaris: un de recollida d’ulleres 

que es van enviar a nens Sahrauís i un altre, també de recollida 
d’ulleres, que es van enviar a través de «Ópticos pro Mundo» a 
El Salvador i Bòsnia.
Hem de tenir clar que encara que la mort posi fi a la vida no 
la anul·la. La vida és una seqüència d’esdeveniments i a pesar 
que aquest cicle tingui un final, la totalitat de la vida no queda 
arrasada, no es pot mai esborrar els anys de vida. I són aquestes 
vivències que hem tingut amb en Francesc Xavier el que ens que-
da present i amb nosaltres.

“IN MEMORIAM”

Defunció Francesc X. Falguera i Lorente

Rotary Club d’El Prat ha participado con 3.847,50 €, para op-
timizar el equipamiento de una sala informática con un PC y la 
renovación de licencias informáticas, con el fin de optimizar la 
formación en diseño gráfico a la que acceden anualmente 10 
jóvenes derivados de servicios sociales y/o en soporte de ex-tu-
telados.
La asociación SAÓ (Soporte-Aprendizaje-Orientación) se dedica 
en El Prat a promover proyectos educativos, formativos y de in-
tegración en el mundo del trabajo para jóvenes con riesgo de 
exclusión social. Nuestro club colaboró, en el año 2004, en su 
implantación y ha seguido los logros que han ido consiguiendo 
en este campo.
La formación es uno de los factores clave para romper los cír-
culos de la exclusión y es por ello que SAÓ ofrece cursos para 
acercar y capacitar jóvenes en el conocimiento de un oficio y a 

la vez trabajar de forma transversal las competencias básicas y 
sociales. El objetivo es que retornen a itinerarios formativos o 
que se inserten en el mercado laboral.

Proyecto Saó: Integración social jóvenes 
en riesgo exclusión social

El 4 de desembre, l’Eduardo Cuello del RC de Huesca, governa-
dor del Districte 2202 per l’any rotary 2018-19, va assistir a la nos-
tra reunió del dimarts acompanyat de la seva esposa i de l’assistent 
de la zona na Meritxell De Visa.
Anualment rebem la visita del governador per tenir, primer un 
contacte amb la junta del club i després amb tots els socis i les 
seves parelles. A la primera part el president li va lliurar un dossier 
a on amb detall es recullen tots els objectius i activitats del Club, 
tant de servei com d’amistat. A la cloenda del sopar el governador 
aprofità el seu parlament, per explicar els quatre punts cabdals de 
la seva singladura: - Increment Quadre Social. - Joventut i noves 
generacions. - Comunicació i Imatge i - La Fundació Rotaria. Va 
posar especial èmfasi en la necessitat de la incorporació de nous 
socis, per poder assegurar el progrés de l’associació.

Visita del Governador al nostre Club
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La Costa Brava té moltes excursions pels camins de ronda. Nosal-
tres acompanyats d’un guia especialista en la geologia de la 
zona, vam fer el que va de Sant Antoni de Calonge direcció 
Platja d’Aro. El punt de partida al passeig marítim és la Torre 
Valentina del segle XVI. És una torre medieval que es va construir 
per defensar-se dels pirates. Comença aquí un preciós camí de 
ronda que voreja en tot moment el mar, enllaçant unes cales 
d’aigua cristal·lina amb altres, unes vegades a través de la ma-
teixa sorra, altres sota l’aixopluc dels pins i de l’abundant vege-
tació mediterrània. La cala de Roques Planes és la més original 
de totes. A causa de l’erosió de la mar, les enormes pedres tenen 
formes arrodonides.
A mig matí vam anar a Castell de Calonge situat al nucli antic 
de la vila a on ens esperava l’alcalde per fer-nos d’amfitrió i guia. 
El Castell és una construcció on la part més antiga és la torre 
del segle XII. Al segle XIV s’hi va afegir un recinte trapezoïdal. 
Al segle XV, possiblement després de l’incendi, s’hi va afegir un 
palau tardogòtic. Entre els segles XVI i XVII s’hi va afegir un cos 
renaixentista i al final del segle XX foren derruïdes diferents ca-
ses de l’interior de la plaça d’armes. A l’època moderna s’han 
fet varies restauracions, 
unes més afortunades 
que altres, fins que ha 
passat a dependre de la 
Generalitat i de l’Ajun-
tament de Calonge que 
l’està adequant per l’ús 
quotidià del poble.
Després de dinar al 
“Refugi de Pescadors”, 
ubicat en el passeig ma-

rítim, llarg i ben cui-
dat de Sant Antoni 
de Calonge, vàrem 
arribar pel capvespre 
a Tamariu per fer nit 
a l’Hotel Hostalillo, 
situat en un dels 
llocs més bonics i 
pintorescs de la Cos-
ta Brava, rodejat de 
pins al costat de la platja, on es retroba la tranquil·litat de la 
natura que s’ha perdut a les ciutats.
La visita dels jardins de Cap Roig va ser l’activitat del diumenge 
pel matí. Situats en un penya-segat de Calella de Palafrugell, 
ofereixen unes vistes excepcionals. El relleu singular, de sòls ro-
gencs marcats de forts desnivells, i un dinamisme meteorològic 
important confereixen a aquest indret unes característiques ben 
especials. Amb una extensió de 17 hectàrees, els jardins atreso-
ren prop de 1.000 espècies botàniques procedents d’arreu del 
món i escultures de reconeguts artistes nacionals i internacio-
nals. La visita que hi férem va tenir una durada de més de dues 
hores i constà d’un itinerari pels jardins durant el qual vam fer 
diverses parades, i en cadascuna la guia proposa tres mirades: la 
paisatgística, la històrica i la botànica. A partir dels aspectes més 
rellevants d’aquestes tres perspectives obteníem una comprensió 
integral dels jardins i de l’entorn.
A la platja de la Fosca de Palamós, vam dinar degustant produc-
tes de l’entorn. Complertes les expectatives de la sortida, que 
no eren altres que conviure plegats, passar-ho bé i conèixer llocs 
nous, retornarem cap El Prat, doncs era dia de votacions i no 
volíem deixar de participar-hi.

27 i 28 d’abril 2019

Camí de Ronda-Castell Calonge-Jardins Cap Roig

La Plaça de Catalogne va ser el punt de trobada de tots els que 
ens desplaçàrem fins a Perpinyà, per conèixer la ciutat, la seva 
crònica i els seus edificis més notables, en especial el Palau dels 
Reis de Mallorca, que descobrírem amb la Zorzo, una guia d’ori-
gen asturià, que ens va portar a través de les dependències del 
Palau fins a la capella on, en cantar, vam percebre la seva excel-
lent acústica. 
Pels estrets carrers de la ciutat vella de Perpinyà vàrem visitar 
la Llotja, l’Ajuntament i la Catedral d’estil gòtic de Sant Joan. 
Després de recuperar-nos, tastant “els cargols”, entre altres plats 
típics de la zona, tornàrem cap a Figueres fent parada a Ceret, 
vila que, pel seu encisador 
entorn, ha estat residèn-
cia de coneguts artistes al 
llarg de la història, on vam 
gaudir del personal món 
floral de la Najia Mehad-
ji, en el seu Museu d’Art 
Modern.
La visita, al dia següent, 
de la Casa Museu Castell 
Gala Dalí a Púbol, residèn-
cia d’estiu de la Gala, fou 
interessant per la narració 
que l’entusiasta guia va 
fer dels primers ocupants 
de la casa, de l’arquitec-
tura i de les seves obres 
artístiques, i per altra part 

fou entretinguda, per les anècdotes explicades en relació a les 
vivències de la casa-castell, que només les seves parets mudes ho 
poden testimoniar.
Aprofitant la proximitat d’Empúries, vam fer un recorregut per 
les restes de l’antiga ciutat fundada pels grecs que, posterior-
ment, esdevenir romana.
El diumenge varen trepitjar el terra de còdols i pissarra del poble 
de Cadaqués, que fou emmurallat, per finalitzar a Port Lligat 
on es va visitar la casa d’en Dalí que, sense aixecar-se del seu llit, 
veia el primer sol que banya la península.
La gastronomia ha tingut també la seva rellevància en el viatge, 
en poder gaudir de l’acurada cuina d’en Jaume Subirós del Motel 
Empordà, i del gustós arròs de cabra de mar que vàrem assaborir 
a Es Baluard, abans de cruspir-nos els taps de Cadaqués banyats 
amb rom.

22, 23 i 24 de setembre 2018

Viatge al “món” de Gala i Dalí



Tenemos a nuestro alcance un mundo sin 
polio ya que estamos a punto de erradicar 
una enfermedad humana solo por segun-
da vez en la historia.
La erradicación de la polio es uno de los 
objetivos a los que Rotary ha dedicado más tiempo y esfuerzo.
Hoy se registran menos casos de polio que nunca antes en la his-
toria, pero no descansaremos hasta que no se registre ninguno.

• Vacunar cada año a 400 millones de niños.
• Mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica para diag-

nosticar nuevos casos y detectar los poliovirus presentes en el 
medio ambiente.

• Contratar a más de 150 000 trabajadores de la salud quienes 
se encargarán de localizar y vacunar a todos los niños.

Si no conseguimos erra-
dicar la polio, cientos de 
miles de niños sufrirán pa-
rálisis, el costo dedicado a 
la atención médica mundial 
aumentaría dramáticamen-
te y la calidad de vida de 
muchos niños se vería gra-
vemente perjudicada.

UN MUNDO SIN POLIO

Què és Rotary?
Rotary és una Associació Internacional formada per homes i dones que presten servei humani-

tari, 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 humani-

tària, apolítica i aconfessional que 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 UNESCO.


