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2020 / 2021

 Carlos Perales President
 Miquel Alvira Vice President i Berenar Avis Penedès
 Xavier Domingo Secretari, Coordinador Cursa Solidaria  
  i Revista-Memòria
 Joan Anglès Tresorer i projecte anual.
 Xavier Portillo Cap de protocol i Membresia
 Yolanda Martínez Joventut i Beques.
 Jordi Carranza Imatge Pública, Comunicació i Xarxes  
  Socials
 José Mª Mesa Relacions Públiques 

 Pere Azuara Conferencies
 Eladi de Ceano Fundació Rotària
 M. Rosa Blanco Activitats a favor càncer infantil.
 Marina Martínez Activitats Solidàries
 Moisès Llopart Reportatges Gràfics
 Toni Salvador Medi Ambient
 Carmen Serramià Comissió Joventut - Beques i Medi  
  Ambient
 Mercè Llopart Activitats lúdiques
 Montse Coma Benefactora

Responsabilitats en el club

Nuestro Club ha recibido, en 

el Año Rotario 2019-2020, la 

Mención de Rotary que el 

presidente de Rotary Interna-

tional, Mark D. Maloney, nos 

ha concedido por cumplir las 

metas que estableció para su 

ejercicio en todos los ámbitos 

de la gestión: Socios e Involu-

cramiento, Contribuciones a La 

Fundación Rotaria, Actividades 

de Servicio, Líderes Jóvenes e 

Imagen y Comunicación.

Carlos Perales
President

Miquel Alvira
Vicepresident

Joan Anglès
Tresorer

Xavier Portillo
Macero

Xavier Domingo
Secretari



3

En este año, lo primero que debo hacer es dar las gracias todos los com-

pañeros y compañeras del Rotary Club El Prat. En un año de pandemia y de 

confinamiento, sin la implicación de cada uno de ellos habría sido imposi-

ble. A pesar de todas las dificultades, la prioridad era mantener el máximo 

de actividades posibles, aunque fueran de manera telemática.  

De las actividades efectuadas durante este año rotario hay que destacar la 

entrega de tres becas por importe de 900€ cada una de ellas, que se pudo 

realizar en el Centro Cívico Palmira Doménech, con asistencia del alcalde 

de El Prat de Llobregat. Se pudo llevar a efecto, con las medidas sanitarias 

vigentes, la merienda navideña para los abuelos de la Residencia Municipal 

Penedés. Pudimos adaptar el formato de la 2ª Cursa Solidaria al modo 

“virtual” con una recaudación de 9.325€ para la investigación del cáncer 

infantil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Se destinaron 2.410€ 

al Banco de Alimentos. Del mismo modo se ha aportado ayuda económica 

al proyecto ALPAN de comedores sociales que mantenemos los Clubes 

rotarios de Barcelona.

Debido a la imposibilidad de realizar las conferencias de manera presencial 

se decidió hacer un ciclo de tres conferencias virtuales dedicados al CO-

VID19, una más a un tema de actualidad y dos charlas solo para los socios. 

De todo ello hay detallada información en esta revista-memoria.  

Todas y cada una de las actividades materializadas en este año no se ha-

brían podido efectuar sin el esfuerzo de todos los socios y socias del Club. 

Esperemos que durante el próximo curso podamos volver a realizar las ac-

tividades de manera presencial, volver al cara a cara, fomentando el com-

pañerismo y seguir trabajando en los objetivos que se ha marcado el club. 

Nuevamente, gracias a todos ¡Salud!

ROTARY EDITORIAL

Carlos Perales
President de Rotary Club d’El Prat 
2020-21
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El 30 de noviembre se marchó de este 
mundo nuestro amigo y compañero     
Albert Feu Puig a la edad de 83 años. 
Una persona a la que era casi imposible 
no querer, pues estaba impregnado de 
esa humanidad que transmitía a las per-
sonas que le conocían.
Socio fundador del Rotary Club de El 
Prat, del que fue un Rotario ejemplar en 
sus años de militancia. Siempre huyó de 
cargos, dentro de la organización, lo que 
le interesaba era contribuir a generar un 
buen ambiente entre los rotarios, sus amigos y cumplir con ese 
ADN que tiene Rotary International.
Fue leal a su ideología, sin aspavientos, y no le gustaban las 
luchas por el poder. Solo el servicio y la ayuda a los demás sin 
preguntar de dónde venían y lo que pensaban. Su paso como 
Concejal en el Ayuntamiento de El Prat y el de Diputat al Par-
lament de Catalunya, en épocas difíciles, dejó ese recuerdo de 
admiración de los que con él trabajaron.
Para muchos ha sido un LUJO conocerle y algunos lo teníamos 
de confesor, sin sotana, y su consejo siempre fue la moderación. 
Fins sempre, amic!

El dia 2 de gener ens va deixar en          
Vicenç Falcó I Pujol, a la edat de 88 
anys. Llicenciat en Farmacologia i regent 
de la Farmàcia Falcó d’El Prat de Llobre-
gat durant tota la seva vida activa i em-
presarial.
Va ser soci fundador del Club Rotary d’El 
Prat i 2n President en el Curs 1992-93; 
entre d’altres moltes coses va ser impul-
sor de la formació d’un Club Rotaract 
per a joves d’entre 18 i 30 anys a la nos-
tra ciutat, ha estat rotari molts anys fins la seva jubilació que 
per raons de salut va deixar la seva activitat rotària al Club, des 
d’aleshores ençà ostentà el reconeixement de Soci d’Honor.
Cal ressaltar també del seu mandat, que va ser un dels promotors 
de l’agermanament amb el RC de Livorno (Itàlia) fet que es va 
produir a l’abril de 1993 i va començar amb una visita dels Italians 
al nostre Club acompanyats pel Cònsol d’Itàlia a Barcelona.
Com a rotari i com a persona en Vicenç va ser un ésser excepcio-
nal, amic, empàtic, sempre amb un somriure a la boca, temperat 
fins el punt de transmetre’ns una pau i confiança pròpia del mi-
llor dels amics. Amb la seva mort ens deixa la seva estima. Fins 
sempre amic! Descansi en Pau.

In Memoriam

Una de les activitats 
que perdura des de 
la Fundació del Club, 
i d’això ja fa 29 anys, 
és el berenar anual a 
la residència d’Avis 
Penedès, que acull 30 
persones d’avançada edat, amb una situació difícil per al seu sos-
teniment, tant físic com moral i si s’escau econòmic, que passen 
els últims dies de la seva vida a la Residència Municipal que els 
acull i que contribueix a que tinguin un l’envelliment saludable 
i amb qualitat de vida mitjançant un model de servei òptim per 
a la seva edat, on tenen cura del seu benestar i els hi ofereixen 
la possibilitat de gaudir de serveis assistencials i d’activitats per 
fomentar la convivència i omplir el temps lliure del que disposen.
Al llarg de tots aquests anys, entre Nadal i Reis, el nostre club 
els hi ha portat una estona de companyonia al temps que els hi 

oferim un berenar, 
diferent de la seva 
dieta habitual, i 
també els hi do-
nem un obsequi 
per el seu ús o la seva higiene personal. Enguany, per efecte de les 
mesures sanitàries vigents, que han de ser molt curoses en aquest 
col·lectiu, en excés castigat per la pandèmia, teníem clar que no 
ho podíem celebrar amb la nostra assistència, però no obstant, 
no volíem deixar de fer-ho perquè ens consta que ho esperen 
amb delit. Per això ens vam posar d’acord amb la Directora del 
Centre i prenent totes les mesures de quarantena pels obsequis 
i portant el berenar preparat per una empresa autoritzada, ho 
van poder gaudir el passat 5 de gener encara que no hi fóssim 
nosaltres. Esperem poder ser-hi de nou el proper any i escoltar 
les seves experiències en aquesta situació tan especial que ens ha 
tocat viure a tots.

Berenar amb els avis de la Residència 
Municipal Penedès

El Rotary Club d’El Prat atorga la Placa Rotària 
al Centre de Promoció Social Francesc Palau 
per la labor realitzada a la comunitat d’El Prat 
de Llobregat, durant els seus 30 anys d’activi-
tat, d’acollir, orientar, acompanyar, des de la 
seva identitat cristiana i amb voluntat de ser-
vei, les persones més desfavorides del nostre 
municipi, pel seu apoderament i inclusió soci-
al i comunitària promovent els valors d’Aco-
llida, Respecte, Responsabilitat, Compromís, 
Justícia Social, Solidaritat i Sostenibilitat per 
tenir cura de les persones i del medi ambient.
El Centre de Promoció Social Francesc Palau 
és una entitat social referent a El Prat de Llo-

bregat pel seu servei a la comunitat ajudant 
a les persones mes desfavorides del nostre 
municipi.
Aquesta missió s’ha complert igualment du-
rant el curs 2019-2020, malgrat les dificultats 
sobrevingudes per la pandèmia i s’ha concre-
tat en els cursos programats de gran accep-
tació, que han estat dedicats a la Formació, 
Acció Comunitària, Orientació Sociolaboral, 
Inserció Laboral i Economia Social-Solidària.
Va recollir la placa la Pilar Munill, presidenta 
de l’associació i germana carmelita missione-
ra, va assistir-hi acompanyada de la directora 
Olivia Ortega i la gerent Dàmaris Morte.

Centre de promoció social
Francesc Palau: Placa Rotària 2020



5

El 29 de juny, a les portes de començar el nou curs, es va fer a 
la terrassa del Hotel Ciutat del Prat, seu del Club, i prenen totes 
les mesures sanitàries vigents, el tradicional canvi de Junta. En 
Miquel Alvira, president sortint, abans de fer el traspàs del collar 
va esbossar, de manera detallada, les activitats portades a terme 
durant l’any 2019-20, ressaltant la celebració de la 1a Cursa So-
lidària i la resposta que es va donar, en els últims quatre mesos, 
amb projectes per ajudar a pal·liar els efectes del Covid-19.
El president entrant, Carlos Perales, va agrair la feina feta a la 
junta sortint i va comunicar que la junta del 2020-21 estarà for-
mada per en Xavier Domingo com a secretari, Joan Anglès com 
a tresorer i en Xavier Portillo com a cap de protocol (macero).
A continuació va fer una pinzellada dels objectius i activitats que 
s’han programat, donant molta rellevància a la creació de comis-
sions i equips de treball perquè tothom es responsabilitzi. Amb 
tot però, va senyalar, ens haurem d’adaptar al que l’evolució de 
la pandèmia faci possible.

Guardó Paul Harris
Com a darrera acció del seu any en Miquel Alvira, en nom de 
la junta, va atorgar el reconeixement, que porta el nom del 
nostre fundador, a en Xavier Domingo per la seva trajectòria i 
feina en totes les iniciatives que es porten a terme en el Club. 
Fent esment a la tasca de coordinació de tot l’equip de socis, 
amics i voluntàries per tirar endavant el repte d’organitzar la 
1a Cursa Solidària que ha suposat un èxit de participació, or-
ganització i recaptació de fons per a la investigació del càncer 
infantil.
En el seu torn d’agraïment en Xavier va senyalar que el millor 
del premi és que representa una aportació de 1.000 $ per a la 
Fundació Rotària que es dediquen a programes humanitaris i 
educatius.
Va reconèixer que aquest curs ha sigut un any de molta activitat 
per el fet d’agafar el repte d’organitzar la Cursa Solidària, però 
també pels projectes que hem fet en contra de la pandèmia, tot i 
estar confinats, cosa que ha representat uns nous desafiaments, 
de què fer i com fer-ho.
Amb tot va matisar que ha sigut una feina de la majoria de socis i 
que sense la seva implicació no hagués estat possible. Entén que 
el seu mèrit, si és que n’hi ha, ha estat gestionar i animar al grup 
per aconseguir les fites marcades.

Canvi de Junta

Durant l’any rotary tots els Clubs del districte reben la visita del 
governador en exercici, aquest any en Francisco Clavijo del RC 
de Logroño. Tot i la situació atípica que ens troben per la pan-
dèmia i les mesures sanitàries i civils que impossibilitant que es 
pugui fer l’encontre presencialment, enguany s’ha tingut que 
fer telemàticament cosa que no va treure que fos una troba-
da profitosa i entranyable a la que hi va ser present l’assistent 
del governador, Carolina Massagué, de la zona on està ubicat 
el nostre Club.
Després de les presentacions protocol·làries, el governador va ex-
plicar els objectius i fonaments de la seva singladura emmarcats 
en els valors rotaris de: companyonia, integritat, diversitat, servei 
i lideratge, que per la seva importància ha volgut emmarcar en 
un recordatori que envia a tots els Clubs.
Seguidament el president i, un a un cada soci, van exposar la res-
ponsabilitat que cadascú té i desenvolupa en el Club, el que va 
possibilitar que el governador tingués una visió total i detallada 
de l’esdevenir de la nostra entitat i ens conegués personalment 
al poder relacionar-se amb tots.
En el seu parlament final, el governador després d’agrair l’hos-

pitalitat, va voler posar en valor el desenvolupament positiu del 
Club i ens encoratjar a seguir amb els objectius i metes del nos-
tre Pla Estratègic, per a seguir amb l’esperit de Servei de Rotary 
International.

Visita del Governador del Districte 2202
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El 8 d’octubre, a la sala 
d’actes del Centre Cí-
vic Palmira Domènech, i 
presidit per l‘alcalde del 
Prat, Lluís Mijoler, i amb 
l’assistència de la tinen-
ta d’alcalde d’Educació i 
Cultura, Pilar Eslava, els 
directors dels instituts, els 
alumnes premiats amb els 
seus familiars i rotaris del 
Club, s’ha celebrat, tenint 
present totes les mesures 
sanitàries que el moment 
actual son vigents, l’acte 
de lliurament de les tres 
beques d’enguany, per un 
import cada una de 900 €.
Després de les salutacions 
protocol·làries i presenta-

ció de l’acte per part del macero, Xavier Portillo, va donar la 
paraula al president de Rotary Club d’El Prat 2020-21, Carlos 
Perales, que en el seu parlament va fer esment que tot i la situa-
ció actual ha sigut voluntat del Club visualitzar aquest acte que 
ininterrompudament des de fa 21 anys organitza el nostre Club, 
des de l’any 1999. Agrair la col·laboració de l’ajuntament i dels 
directors dels instituts per a poder fer tot el procés d’escollir-les i 
felicità als estudiants premiats.
La comissió encarregada d’escollir el guanyadors per aquest curs 
2020-21 que està formada per part de l’ajuntament: la tinenta 
d’alcalde d’educació i la tècnica d’educació, per part dels insti-
tuts: el tres directors IES que presenten candidats i per part de 
rotary: el vicepresident, la responsable i un soci de la comissió 
de beques. Tots ells van rebre una graella amb el resum de les 
dades acadèmiques i el ingressos econòmics de les candidatures 
presentades per les direccions dels centres i que son defensades 

8 d’OCTUBRE del 2020

Lliurament Beques rotàries

Albert Martínez Calante i Pilar Eslava. Mireia Rus Alburquerque i Rosa Ribas. Ainhoa Sánchez Sevillano i Eladio de Ceano.
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en la reunió de la comissió.
Una vegada valorades les propostes es va resoldre, de manera 
unànime, atorgar les beques rotàries pel finançament de la ma-
trícula del primer curs d’Universitat als alumnes següents:

- La primera a Albert Martínez Calante, alumne de l’Institut 
Baldiri Guilera, per estudiar arquitectura tècnica a la UPC. Va 
fer el lliurament la Pilar Eslava, tinenta d’alcalde d’Educació.

- La segona a Mireia Rus Alburquerque, alumna de l’ Institut 
Estany de la Ricarda, per estudiar Infermeria. Va fer el lliura-
ment na Rosa Ribas del Rotary Club de Barcelona.

- La tercera a Ainhoa Sánchez Sevillano, alumna de l’Insti-
tut Salvador Dalí, per estudiar Comunicació i Audiovisual en la 
AUB. La lliurà en Eladio de Ceano del Rotary Club d’El Prat.

En Marcel Rodà, de l’Institut Salvador Dalí, va parlar amb re-
presentació dels directors i a més d’agrair i posar en valor l’acte 
que s’estava fent va 
aprofitar per reflexio-
nar sobre la situació 
actual en què es tro-
ba l’ensenyament i les 
dificultats, que hi ha 
cada vegada més per 
segons quines famíli-
es, de poder tenir ac-
cés a la universitat pel 
cost de les matrícules.
Tancà l’acte l’alcalde 
d’El Prat, Lluís Mi-
joler, remarcant que 
estava content que, 
prenent totes les me-
sures, s’hagués pogut 
fer aquest lliurament 
de manera presencial 
pel significat que tenia 
i el que representava 

per la ciutat i per als premiats. Detallà els desafiaments de futur 
que la situació actual del covid-19 ens ha creat i les respostes a 
donar, emmarcant en aquests reptes la continuïtat d’aquestes 
beques rotàries.

Yo creo en un mundo mejor.

Soy Rotario!
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Hem tingut com a col·laborador principal:

Com a patrocinadors
i col·laboradors:

Best Hutchinsonpots / Industry Iberica S.L.- Lisant / Concepció Pejoan / 
Francisco Clavijo / Baltasar Seguros / Codina Mata / Mireia Izquierdo / 
Mail Boxes / CFR Llopart / Coofar / Industries Ginox / Quality Professional 
Grup / Ginar Ingenieria y Arquitectura / Copisteria Alonso.

2a Cursa Solidària
a favor dels infants amb càncer
de l’Hospital Sant Joan de Déu

Davant de la situació d’excepcionalitat sanitària amb les mesures 
i restriccions motivades pel COVID-19, enguany hem celebrat la 
Cursa en modalitat virtual, perquè amb aquesta segona edició 
volem donar continuïtat a aquest esdeveniment esportiu i soli-
dari de la nostra ciutat.
Cursa que té com a principal objectiu la recaptació de fons per 
a la investigació del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de 
Déu.
L’import total de les donacions de particulars, empreses i de la 
venda de dorsals ha anat íntegrament a aquesta causa, fet pos-
sible perquè l’ajuntament d’El Prat assumeix les despeses d’orga-
nització i propaganda.
La feina feta pels Rotaris i les voluntàries de l’antiga associació 
contra el càncer local ha possibilitat, que un any més, es millo-
ressin les expectatives i que s’hagin recaptat un total de 9.325 € 
per aquesta causa tan digna i humanitària. 
S’ha de felicitar a les firmes que han patrocinat i col·laborat amb 
aportacions monetàries o regals pels guanyadors i posar en valor 
els 32 comerços locals que han sigut punts de venda de dorsals i 
han ajudat a fer més visible la Cursa.
I finalment, i no menys important, la bona acollida que ha tingut 
a la població que ha respòs comprant 1.114 dorsals, dels que 
una bona quantitat han enviat la foto de la seva Cursa per entrar 

al sorteig dels guanyadors, aprofitàrem aquest acte per fer el 
lliurament del xec a Diana Nin, representant de l’Obra Social de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Esplugues de Llobregat, 15 de desembre de 2020

   
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona

Benvolgut equip i col·laboradors del Rotary Club El Prat,

Moltíssimes gràcies de nou per la vostra generositat. Les vostres donacions ens ajuden a seguir
avançant cada dia una mica més en el tractament i cura dels nostres petits valents.

La vostra aportació d’enguany de         
     es detinarà al grup de recerca del càncer del desenvolupament,
més conegut com a   on metges i investigadors treballen conjuntament per
millorar la supervivència i la qualitat de vida dels nens que pateixen aquesta malaltia.

Al nostre hospital tots els esforços es centren a compaginar els avanços científics més
avantguardistes, amb la part més humana de l'assistència. Ciència i humanisme es donen la mà
i formen part de         .

En el seu nom, en el de tots els professionals i sobretot en nom dels petits valents i les seves
famílies, moltíssimes gràcies.

   
Director Gerent
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Han donat els premis: F.clavijo / Caprabo / Consum / Ametller Origen / Cal Trilla / Ecija / 
Tàstum / La Jijonenca / Xocoprat.

Han venut dorsals: Tàstum / Fonollosa / Estancs / Ctra. Marina / Coronel Sanfeliu / Cal Pere 
Tarrida / Peluquería Madrona / Copisteria Alonso / Farmàcia Serramià / 
Llibreria Llapis I Paper / Fruiteria “La Del Barri” / Condis, J.casanovas / 
Modes Montse Font / Delos / Carnisseria Vila / Granier / Font Pell / Ecija 
/ Cronos / Frambuesa X2 / Baltasar Assegurances / Òptica Universitària / 
Servei Secretaria / Cal Trilla / Supervert / Panaderia Don José / Peluquería 
Coral / Moda Para Ponerse / Peixateria Marta / Llibrería Drac / Montse Borras.
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Guanyadors 2a Cursa Solidària

Lliurament premis 2a Cursa Solidària

1r. Toni Espigares 2a. Marta Domínguez 3a. Iratxe Pérez 4a. Ana Duran 5è. Julián Sánchez

6è. Jaume Recasens 7è. Jordi Castelltort 8a. Sonia Herrero 9a. Pepi Domínguez 10è. J. Antonio Escobedo

11è. Ivan Escuder 12a. Gemma José 13è. David Alonso 14è. Nil Medialdeu 15a. I. Pinero

1r. Toni Espigares 2a. Marta Domínguez 3a. Iratxe Pérez 4a. Ana Duran 5è. Julián Sánchez

6è. Jaume Recasens 7è. Jordi Castelltort 8a. Sonia Herrero 9a. Pepi Domínguez 10è. J. Antonio Escobedo

11è. Ivan Escuder 12a. Gemma José 13è. David Alonso 14è. Nil Medialdeu 15a. I. Pinero
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CICLE CONFERÈNCIES TELEMÀTIQUES COVID-19

“Com funcionen les vacunes enfront de les 
malalties infeccioses: EL CAS DEL COVID 19”
La sessió inaugural va ser duta a terme per la pratenca Carlota 
Dobaño, llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona 
i doctorada a la Universitat d’Edimburg; és la membre més jove 
en la història de l’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya; és una 
autoritat mundial per allò que fa a l’estudi i tractament de la 
malària, sobre la que dirigeix un grup d’investigació al Clínic de 
Barcelona; i des de l’aparició de la COVID19, compagina aquesta 
tasca amb la recerca dels mecanismes immunitaris induïts per la 
infecció amb SARS-COV2.
La Carlota dividí la seva xarrada bàsicament en tres parts, a qui-
na mes didàctica, a saber: una primera per a explicar les dife-

rents espècies de patògens i les seves vies 
d’infecció; una segona per tractar sobre 
allò que són i com s’apliquen les vacu-
nes; i la tercera, i darrera, per aplicar els 
anteriors plantejaments al fet concret de l’actual pandèmia del 
COVID19. Es tancà l’acte amb un torn de preguntes per part de 
les persones connectades que va estar força interessant tant pels 
continguts de les qüestions plantejades, com per les autoritzades 
i clares respostes de la conferenciant.
Hem de dir que va estar una molt didàctica i enriquidora conferèn-
cia. Agraïm a la Carlota la seva disposició a dur-la a terme, com 
també volem agrair la col·laboració de la Núria Jar en el servei de 
l’enllaç i el control de l’administració telemàtica de la conferència.

1 de desembre de 2020 
Carlota Dobaño i Lázaro

“UN ANY DE PANDÈMIA: COM AFRONTAR 
EL REPTE DEL BANC DELS ALIMENTS”
La segona conferència, va estar a càrrec de la Sra. Rosa Flos, 
catedràtica emèrita del Departament d’Enginyeria Agroalimen-
tària i Biotecnològica de la UPC, del que va ésser Directora, com 
també ho ha estat, entre d’altres càrrecs, de l’Escola Superior 
d’Agricultura de la UPC, de l’Institut de Ciències del Mar, i de 
l’escola AULA. Actualment és la Cap del Centre d’Estudis del 
Banc dels Aliments.
Una primera part la va dedicar a allò que és i fa el Banc dels Ali-
ments i com funciona l’entitat, partint de la base del seu paper 
de recaptació de mitjans (donacions, recuperació d’aliments de 
la indústria i cadenes de distribució del ram, accés a programes 
d’ajuda de la UE, etc) i de la seva distribució a través d’entitats de 
caire social degudament registrades i acreditades.
Una segona part dedicada a la situació actual sota la pandèmia del 
COVID19, on ens parlà dels enormes condicionants que aquesta 
situació ha representat pel funcionament de l’entitat, començant 

per la influència que la malaltia ha tingut en 
la disponibilitat del voluntariat donada l’edat 
avançada de bona part del seu component; i 
acabant amb els descens en l’arribada de re-
cursos. Ambdues circumstàncies, no obstant 
i sortosament, han estat superades, s’ha vist com han pogut ser 
ateses 160.000 persones, el que representa un 40% més que 
l’any 2019. Ens parlà de l’èxit del programa Gran Recapte 2020 
doncs, tot i les dificultats que va obligar la pandèmia, s’assolí un 
12% més de recursos respecte a l’any 2019.
I, finalment, una tercera part dedicada a l’era post covid19, on la 
ponent tot posant de manifest la incertesa dels temps que vin-
dran, remarcà, amb to d’optimisme, el compromís del Banc dels 
Aliments en l’increment i reforçament de la tasca que representa 
la seva raó de ser, l’increment de la solidaritat, el desenvolupa-
ment de projectes d’inclusió per a les persones, la fi de la pobre-
sa, el bastiment d’aliances, la conscienciació i sensibilització de la 
societat i la transparència.

19 de gener de 2021 
Rosa Flos

“EL POBLE DE LES FEBRES. MALALTIES AL 
PRAT AL LLARG DELS SEGLES”
Margarida Gómez Inglada, Cap de l’Arxiu Municipal i actual Di-
rectora de l’Espai Cultural Cèntric. L’amor de la Marga per la 
historia (disciplina en la que es va doctorar a la UB) i els seus 
coneixements d’arxiu, es van fer palesos en la profusió de da-
des i situacions que ens donà en una excel·lent conferència so-
bre l’atac de les epidèmies al Delta al nostre poble. Les fonts 
d’informació venen de l’Arxiu Municipal, dels estudis d’en Jaume 
Codina i del Pare Andreu de Palma; de la premsa barcelonina 
de l’època i dels escrits dels metges que van exercir a la nostra 
Ciutat. Cità el Dietari del Dr. Pujol, els escrits del Dr. Segismund 
Salgot i els treballs del Dr. Felip Hita.
Els metges pròpiament dits, però, no arriben al Prat fins el segle 
XIX; es simptomàtica l’advocació dels Sants 
Cosme i Damià com a patrons o copatrons 
d’El Prat, tenint en compte l’ofici de metges 
d’ambdós.
Començà fent-nos una descriptiva del medi 
natural (d’alt valor natural, però molt frà-
gil) i, també, del medi humà com a supò-
sits sobre els que incideixen les epidèmies 
en el Delta; i, en aquest context, de la zona 

d’estanys, pantans i maresmes que ocupa-
ven una quarta part de l’extensió del Delta. 
Aquesta circumstància, amb la pobresa dels 
pobladors, i la manca de recursos i d’higiene 
fa que, a mitjans del segle XIX, El Prat sigui una zona amb con-
dicions molt precàries per l’habitatge. L’aigua es constitueix en 
l’element, bàsic i original, causant de les malalties que, amb 
l’arribada de les calors de l’estiu i les putrefaccions correspo-
nents, resulti un caldo de cultiu pel desenvolupament dels mi-
crobis, paràsits i bacteris dels que son víctimes els treballadors del 
camp, que porten el contagi a la població.
Aquesta situació canvià amb les Lleis de la desamortització que 
propicien l’adquisició de terres per part de la burgesia barcelo-
nina (Ferran Puig, Jaume Casanovas) que les compra per a de-
senvolupar l’agricultura o bé com a zones d’oci, però que, en 

tot cas, porta una transformació radical en 
l’ecosistema del nostre entorn al desenvo-
lupar l’aprofitament de l’aigua a través dels 
pous artesians i el sistema de canals de re-
gadiu, de manera que El Prat passa de tenir 
una agricultura de secà a una de regadiu la 
qual cosa farà que, amb el temps, El Prat 
passi de ser el poble de les pestes, a trans-
formar-se en l’horta de Barcelona.

18 de maig de 2021 
Margarida Gómez Inglada
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“MAREA DE JUBILATS I PENSIONISTES”
Visità l’espai de conferències el pratenc, Pere Serra Guerrero, co-
negut capdavanter de moviments i plataformes de caire social, 
sindical i de defensa dels més desfavorits, ara al front del movi-
ment MAREA al Prat, plataforma, aquesta, que lluita pel drets 
dels pensionistes i la dignitat de les pensions.
D’entrada, en Pere Serra ens sorprengué amb la informació de 
que MAREA Prat havia estat la primera plataforma, entre les 
moltes existents a l’Estat espanyol, en ser legalitzada. Actual-
ment hi han 260 plataformes MAREA i cadascuna es autònoma 
en la seva activitat. Ens parlà de la permeabilitat del moviment, 
de la seva transversalitat i la resistència a les intromissions polí-
tiques i sindicals.
El conferenciant, amb la vehemència que el caracteritza, denun-
cià el perill que corren les pensions davant l’atac que el sistema 
públic està patint per part de les entitats privades (assegurances, 
fondos i entitats financeres) que porta, al seu entendre, cap a la 
privatització de les pensions amb el consegüent empobriment de 

la caixa de la seguretat 
social. En aquesta línia, 
carregà contra el Pacte 
de Toledo que, lluny 
d’actuar com a protec-
tor del sistema públic 
de pensions, es un element més de les seves restriccions.
Al seu entendre, el sistema públic actual és perfectament soste-
nible amb una bona gestió, sobre tot evitant les despeses imprò-
pies com han estat els rescats bancaris. Ens posà el mirall de la 
fallida que, segons ell, en altres països com els USA, han tingut 
alguns fons privats de cobertura social amb el consegüent em-
pobriment de persones i famílies.
Advertí, també, del perill que per al sistema suposarà la quarta 
revolució tecnològica per les menors aportacions a la caixa públi-
ca de pensions que pot comportar i la bola de neu que es podria 
formar amb la gradual disminució del poder adquisitiu de 10,5 
milions de pensionistes.

18 de març de 2021 
En Pere Serra, conferència virtual

“THE PLANET APP”
L’Antonella de Ceano és cofundadora de Clean Planet Ventures, 
una startup que desenvolupa solucions per ajudar a les persones 
a reduir la seva petjada de carboni.
Una de les solucions és una aplicació per a mòbils, The Planet 
App (www.theplanetapp.com) i l’altra és una iniciativa sense 
ànim de lucre anomenada Observatori de la Petjada de Carbo-
ni Personal (www.cartografiacarbono.es). Mitjançant aquestes 
dues iniciatives col·laboren amb empreses, universitats i organit-
zacions com Rotary.
Vam organitzar una xerrada amb l’Antonella on ens explicà que 
la petjada de carboni és una forma de mesurar l’impacte del 
nostre estil de vida personal en el canvi climàtic, tenint en comp-
te les emissions de gasos efecte hivernacle associats directa o 
indirectament als productes i serveis que consumim. I ens va fer 
una proposta-repte: organitzar una cartografia de la petjada de 

carboni dins de Rotary. Ens va 
proposar un projecte per carac-
teritzar, a través d’una enques-
ta difosa pels nostres canals 
de comunicació, la petjada de 
carboni dels membres de Ro-
tary a nivell distrital i així poder 
comparar-la amb la resta de 
la societat, entre els diferents 
clubs i segons diferents caracte-
rístiques demogràfiques. El pro-
jecte culminaria amb una conferència online per compartir els 
resultats de l’enquesta i per conscienciar-nos sobre com poden 
afectar les nostres decisions diàries al canvi climàtic.
Actualment la comissió del Medi Ambient del Club està estu-
diant la possibilitat i viabilitat del projecte.

6 d’abril de 2021 
Xerrada d’Antonella de Ceano

“CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
FRANCESC PALAU”
El Rotary Club d’El Prat atorgà la Placa Rotària 2020, al Centre de 
Promoció Social Francesc Palau, en reconeixement a la seva molt 
valuosa tasca en les àrees i programes de formació, orientació i 
inserció social en pro de les persones i col·lectius més necessitats 
i vulnerables.
Per aquest motiu Rotary Prat va invitar a Olivia Ortega, directora 
de l’esmentada entitat pratenca, a donar-nos una xarrada infor-
mativa sobre allò que és, fa i representa el 
Centre de Promoció social Francesc Palau.
Amb el lema “Un lloc per a tothom”, aques-
ta entitat fou constituïda fa 35 anys fruit de 
la col·laboració de les germanes del Col·legi 
de la Mare de Déu del Carme (Carmelites 
del Prat) amb voluntaris laics. La seva tas-
ca es desenvolupa sota quatre objectius o 
àrees bàsiques: la formació, l’orientació, la 
inserció social i l’acció comunitària, dintre 
de cadascuna de les quals hi podem tro-
bar activitats pedagògica, educacionals i 
de formació tan diverses com els cursos de 
cuidadores i per a la cura de persones de-
pendents; cursos de patronatge, confecció, 

perruqueria, electricitat i fontaneria, tallers artesanals amb pro-
ducció pròpia per a vendre i dedicar el guanys a l’ajut de famí-
lies necessitades (racó solidari); sortides culturals, etc.. El Centre 
compta, a més, amb una biblioteca i un lloc per a les activitats 
teatrals. Tot principalment dirigit (que no únicament) a la dona i a 
les persones migrades.
Destacà l’Olivia Ortega el programa Omnia per a facilitar i ajudar 
l’accés a les noves tecnologies; i dos dels projectes que tenen 
endegats com són el d’economia social i solidària i l’anomenat 

D-Fenix d’economia circular, amb la 
bona pretensió, en ambdós, d’assolir 
l’autosuficiència.
Per a tota aquesta tasca, el Centre comp-
ta amb la col·laboració, a títol totalment 
voluntari, de professionals dels diferents 
rams, terapeutes, psicòlegs i assistents so-
cials.
Durant l’any 2020 el Centre de Promoció 
social Francesc Palau ha atès 1579 perso-
nes (el 79% dones), amb 30 nacionalitats 
diferents; ha format a 646 persones de les 
quals, de moment, 107 han assolit la inser-
ció al mercat laboral.

15 de juny de 2021 
Xerrada



Una característica dels Clubs Rotaris és que quan es reuneixen 
fan una àpat plegats, per fomentar la companyonia: pot ser un 
esmorzar, dinar, berenar o sopar, en el cas del nostre Club és un 
sopar. Des del passat 3 de març, que van començar les mesures 
sanitàries, ja no hem fet cap reunió presencial i hem passat a 
les telemàtiques, vol dir que ja no hem tingut sopars, però al 
estar inclòs el seu cost en la quota trimestral del soci vam decidir 
seguir pagant-la íntegra i els estalvis afegir-ho per als projectes 
solidaris del Club. Això va permetre que en la primera fase de 
la pandèmia del Covid-19 col·laboréssim amb les Residències 
d’Avis de la nostra ciutat, aportant diferents materials de pro-
tecció i de lleure, i amb la Creu Roja per proporcionar lots amb 
productes de neteja a 50 llars.
Les seqüeles del virus que segueix pressent, ha creat unes no-

ves necessitats com la que molta gent al quedar-se sense treball 
no tingui poder adquisitiu per comprar queviures, per això hem 
entès que ajudar a pal·liar aquesta necessitat és prioritari i s’ha 
fet una donació de 2.410 € al Banc dels Aliments de Barcelona.
Ho hem volgut fer a través del Banc dels Aliments, al ser una 
fundació sense ànim de lucre, dotada d’una organització basada 
fonamentalment en el voluntariat, que minimitza els costos de 
funcionament, actua amb total transparència davant les institu-
cions, empreses i ciutadania i té un potencial que li permet fer 
una gestió de compres que optimitza les aportacions rebudes.
El Banc dels Aliments els distribueix mitjançant una xarxa d’asso-
ciacions d’iniciativa social, presents també a El Prat, adherides a 
la seva entitat i que arriba a través d’elles a les persones en situa-
ció de vulnerabilitat, famílies derivades pels agents d’ajuda social 
públics i privats i són aquests els que són responsables d’avaluar 
les necessitats i fer el seguiment. Amb això hi ha la garantia de la 
seva correcta distribució.

Aportació del Rotary Club d’El Prat
al Banc dels Aliments de Barcelona

EL Projecte ALPAN (Aliments per a persones necessitades) va néi-
xer l’any 2012 per iniciativa de varis rotaris liderats per en Albert 
Faus, soci del RC de Barcelona Centre i que segueix gestionant 
amb l’ajut dels Clubs de Barcelona. El gran repte en temps de 
pandèmia ha sigut poder mantenir els menjadors operatius al 
tancar els hotels que eren els principals subministradors dels 
menjars cuinats. Per a poder mantenir els sis menjadors que 
tutela Rotary (menjador Canpedro- Hostafrancs, Chiringuito de 
Dios, Parròquia Sant Felix d’Àfrica, El Gregal-La Mina, Parròquia 
Santa Tecla, Parròquia Sant Joan d’Horta) més quatre que s’han 
ajudat per suggeriment de varis clubs (menjador Sense Sostre, 
Sor Lucia Caram-Manresa, Parròquia Sant Eugeni-Emmaús, San-
ta Teresa de Calcuta) s’ha hagut de canviar d’estratègia buscant 
noves fonts d’avituallament, tant de menjar com de donacions 

econòmiques per a poder-los mantenir operatius. El nostre Club 
ha contribuït també amb aportacions econòmiques com a grup 
i individuals.

ALPAN, menjadors socials


