MEMÒRIA
ANY 2015-2016

INTRODUCCIÓ

Durant el transcurs d’aquest any Rotari 2015-2016, que amb aquesta
memòria tanquem, podem dir amb orgull que el nostre Club ha estat ple
d’activitat, d’accions molt importants, dintre i fora del nostre territori i
que hem aconseguit aportar aquell gra de sorra que tant necessita el
nostre món.
Per això, amb aquest petit, però simbòlic recull, volem plasmar en forma
de memòria aquest any, amb la intenció de que podeu gaudir del record
d’un any ple de treballs realitzats al nostre Club.
Per finalitzar, cal dir que amb la gran quantitat i diversitat d’accions que
hem portat a terme, l’ordre intenta ser cronològic, tot i que es puguin
veure agrupades accions o dades d’interès.
Sense res més, esperem que sigui un bonic record i que el gaudiu molt.

INICI DE L’ANY

El nostre tradicional acte de canvi de
president, entre els nostres companys:
en Jordi Masbernat, que dona pas a la
presidència a l’Alfredo Catalán, que
dona el tret de sortida a l’any rotari
amb el seu primer acte.
L’assistència de socis de varis clubs,
tant del nostre país com de fora, i
amics de Rotary va ser alta, en el clàssic
ambient d’amistat i camaraderia que
caracteritza les nostres trobades.
A dalt, en Jordi Masbernat i l’Alfredo Catalán.
A sota, l’Alfredo Catalán fent el seu primer

parlament com a President de l’any 2015-2016.

SUMMER CAMP DE VELA

Els joves del Summer Camp.

El dia 13 de juliol, el RC Blanes Costa Brava Sud vam acollir als participants
del Summer Camp de Vela, integrat per deu joves procedents de països
com Israel, Àustria, Turquia, Alemanya, Irlanda, França, Italià o Anglaterra,
que per segona vegada es realitza a la Costa Brava.
Tres socis vam acompanyar i guiar als joves durant tota la jornada, visitant
el jardí botànic Marimurtra i més tard la Fundació Aspronis, on es realitzen
treballs manipulats fets per persones amb discapacitat.
La jornada va finalitzar amb un shopping al centre de la vila i el sopar de
germanor en el que els joves van poder conèixer la resta de socis rotaris i
alguns membres del Rotarac Es Portell.

DINAR DE GERMANOR A CASA DEL PRESIDENT

En Salvador Dalmau ens va preparar una paella!

RECOLLIDA D’AVELLANES

En aquesta ocasió vam visitar la finca del
nostre soci, en Josep Taberner, en la que vam
poder recollir avellanes, que després es van
vendre al nadal.

MESA DELS CLUBS ROTARIS DE LES COMARQUES GIRONINES

En les varies trobades entre els clubs
de les comarques de Girona cal dir que
el nostre Club va acollir dos reunions.

El Governador, Sergio Aragón i l’Alcaldessa de Roses.

Adjuntem nota de
premsa del Newsletter
del nostre districte
2202, que mostra els
fruits de les trobades
entre els clubs que
integren aquesta Mesa.

PRESENTACIÓN NUEVA UNIDAD DE CIRUGÍA MENOR Y CRIOTERAPIA EN ROSES,
SUBVENCIONADO POR LFR Y CLUBES DE LA ZONA

“Hoy sábado 18 de junio, se ha presentado oficialmente la nueva Unidad de Cirugía
Menor y Crioterapia del Área Básica de Salud (que engloba Roses y otras poblaciones
de la comarca), que ha sido financiada en proyecto liderado por el RC de Roses

Empuriabrava y los RCs de Girona, Blanes, Costa Brava Centre, Banyoles, Olot y
Ripollès y enmarcado en una Subvención Distrital de La Fundación Rotaria.
El nuevo equipamiento permitirá una atención más directa y ágil a los necesitados, sin
tener que recurrir a grandes desplazamientos.
En las fotos, la Alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan junto con el Gobernador Sergio
Aragón y los presidentes de los clubes participantes…”

DIVERSITAT DURANT L’ANY

El socis del nostre club hem pogut realitzar activitats i assistir a actes molt
diferents al llarg d’aquest any. Alguns
de solidaris, altres de tipus formatiu, de
recolzament a la nostra organització...

Assistència a la presentació
del cava solidari.

A dalt, celebració del dia de la pau i la
Joventut. A la dreta, videoconferència
amb el Governador; el nostre club ha
participat a les 5 convocatòries.

Molt important, i cal remarcar-ho amb rellevància, les activitats de tipus
solidari, donat que el nostre club ha aconseguit portar a terme amb un
èxit considerable.

En total mes de 4200kg d’aliments
recollits en les participacions del Gran
Recapte, que com cada any s’organitza
amb el Rotaract Es Portell

Altres accions com el donatiu de llibres a l’escola Deutche Shule de
Barcelona, on els seus interacts van muntar una parada solidaria per
l’ajuda del càncer infantil.
També vam muntar una
parada per Sant Jordi i vendre
aquests llibres. Donatiu per
tal d’ajudar a la catàstrofe del
Nepal. La nostra contribució
subvencionant un transport
pel Cediap. La venta de
productes
solidaris.
La
col·lecta de 660€ amb la
tómbola solidaria amb els Rotaracts que foren destinats a La Marató de
TV3. O la visita anual les residències geriàtriques per oferir un berenar als
residents, que organitza la Consol Garcia amb l’ajuda de dones de Rotaris.
Parada solidària.

Reunió amb els serveis
socials de l’Ajuntament
de Blanes per tal de
parlar sobre l’impuls
d’un observatori de
desnutrició infantil.

També ens hem format i
assistit a les activitats
proposades pel nostre
districte, amb participació
als
Seminaris,
PETS,
Assemblea, Conferència…

Fotografies de la
Conferència
Tridistrital a Toledo,
amb el President de
Rotary Intenational
K.R. Ravindran.

Com es habitual, hem tingut conferències al nostre club; el company
Riquelme ens ha parlat sobre la Fundació Rotaria, en Josep Segura
Cardona ens va parlar sobre el camí de Santiago i el company Xavier
Martinez, del nostre club, sobre les propietats de l’aigua de mar.

Per primera vegada tenim presència a les xarxes socials amb la creació
d’una pàgina a Facebook.

També tenim un Outbound, en Pau Gordillo, que malauradament per una
malaltia no va poder sortir, però que quedarà proposat pel proper any.
Tot i això va assistir a Madrid en una jornada d’informació pels joves
d’intercanvis llargs i ha col·laborat en algunes activitats del nostre Club.

També a nivell de
joventut, el nostre club
ha estat actiu, amb la
fantàstica relació que
tenim amb el nostre
Rotaract
Club
Es
Portell.

La relació amb el nostre Governador, Sergio Aragón, ha sigut molt habitual
i amb força calidesa cap al nostre Club, fet que es demostra amb els
freqüents contactes
en diversos actes,
tant en les seves
visites al nostre club,
o en altres ocasions
com les reunions
d’apadrinament del
Club Xinés.

Han hagut moments per a la diversió i l’oci, com el tradicional sopar de
nadal, les diverses trobades amb el Club Loge de Mer, tant a casa seva
com a la nostra, a Roses per preparar el CAMP del Loge de Mer i com no,
el nostre agermanament,
amb la visita cultural al
Castell de Sant Ferran.

Primera, visita de companys del
Loge de Mer; segona, trobada a
Roses amb socis de Loge de Mer,
Roses i el nostre Club; tercera,
Arribada a Santiago després de
fer el Camí, per part de sòcies i
dones de socis de Rotary, on ha
participat l’Amparo, dona del
nostre company Rossend Roig.

AGERMANAMENT AMB EL ROTARY CLUB LOGE DE MER

COMUNITAT XINESA

Una de les accions més importants d’aquest any ha sigut l’apadrinament
del Rotary Club Amistad Chino Catalana, on el nostre Club ha fet costat,
mitjançant freqüents trobades i reunions, com en els actes d’inici de l’any
xinès, per la creació d’aquest nou projecte. Fet històric i que crea un
precedent, ja que és el primer d’aquestes característiques a Europa.

Sopar de constitució del nou Club Barcelona Amistad Chino Catalana

PER FINALITZAR...

El nostre Club està viu, actiu, amb força i presència al territori; on aquest
any ha crescut en quatre nous socis, la Yolanda Gonzalez, en Toni Blanco,
L’Isabel Villaret i la Raquel Tiñena, que per primer cop un integrant del
nostre Rotaract passa al Club.

Per acabar, algunes fotografies que mostren l’esforç conjunt dels socis al
llarg de totes aquestes accions que han portat al nostre Club a rebre la
Menció Presidencial de Bronze, els banderins que acrediten la participació
en Cada Rotario Cada Año (EREY) amb el 100% dels socis; que posen punt i
final a aquest any replè de feina feta, i la imposició d’un PHF per part del
districte a l’Alfredo Catalán per la seva implicació en la creació del nou
club Xinés.

