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Dilluns, 21 de juny de 1999

EL C A L A I X

LES ENTITATS

Idees joves per a la societat

El Rotary del
Ripollès t é
tretze a n y s i
el d e Vic, cinc

Des d e f a q u a s i u n a n y , a O s o n a funciona e l Rotaract, un club juvenil vinculat als rotaris
M.C/L.C.
MARIONA CASAS
Vic Rotary Internacional és una
organització de caràcter cívic
estesa arreu del món, que també
té presència a Osona i el Ripollès, amb dos clubs respectius. Fa quasi un any, sota els
auspicis del Rotary osonenc,
quatre joves vigatans van decidir posar en marxa el Rotaract,
la secció juvenil. Inicialment
eren Susanna Autet, Mireia i
Joaquim Gallés i Xavier Escolà.
"El més difícil va ser explicarho a la gent", explica la presidenta, Mireia Gallés. Actualment són deu membres i aspiren
a ser "uns quants més". L'important és que "ens avinguem",
afegeix. De fet, la idea és ser
"una colla d'amics amb ganes
de fer coses per als altres".
Els Rotaract són clubs depenents dels Rotary, que estan
formats per joves d'entre 18 i
30 anys que tenen com a objectiu treballar per la "millora de
la societat". Actualment hi ha
132.500 rotaractians, que pertanyen a uns 5.760 clubs ubicats a 119 països diferents. El
d'Osona va néixer amb l'espçrit
de "complementar" la tasca
realitzada pels rotaris. Concretament, els qui en formen part
creuen que poden aportar "idees noves i il·lusions".
Gallés explica que el club funciona com una ONG, perquè els
seus membres han adquirit un
"compromís" amb l'etitom que
els ha tocat viure. Els seus projectes solen ser d'abast local
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Alguns ntembres del Club Actualment, el Rotarac Glub VicT-Osona està format
per deu membres. La fotografia correspon a una
de les darreres reunions setmanals. D'esquerra a

dreta, Jordi Parareda, Joan Roura, Jordi Molas
(assegut), Mireia Gallés, Xevi Escolà, Sílvia
València. Hi falten Susanna Autet, Joaquim
Gallés, Jordi Solà i Ramon Casanovas.

material escolar durant el Nadal
passat, per enviar-lo en una
escola de l'índia; ha apadrinat
un nen del Nepal, de l'escola de
Vicky Sherpa; i aquest diumenge, juntament amb el Rotaract
de Lloret, organitzen una sortida a la platja per recollir diners
per a un nen bolivià que s'ha
d'operar urgentment.
Tot i que el Rotaract va néixer
l'estiu passat, oficialment no es
va constituir fins al 24 d'abril
d'aquest any, en un sopar amb

però n'hi ha d'àmbit general, donat que l'organització té una
complexa xarxa arreu del món.
D'ençà que es va posar en marxa, els rotaractians d'Osona han
participat en activitats impulsades pels rotaris, la més important de les quals va ser la campanya contra l'Alzheimer, que
va tenir lloc el setembre passat i
que va permetre la instauració
d'una Unitat d'Alzheimér a
l'Hospital de la Santa Creu. El
Rotaract també va recollir
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un centenar de persones, vinculades majoritàriament al món
dels rotaris. Els rotaractians es
troben cada diumenge a la tarda
a casa d'un dels membres, a
Gurb. Aquest club està inclòs
dins el districte 2210, que inclou la meitat nord de l'Estat
espanyol. Precisament aquest
juliol hi ha prevista, una trobada
a Santander de tots els clubs de
l'Estat, a la qual els osonencs
tenen previst assistir-hi per "conèixer altres rotaractians".

Vic/Ripoll El Club Rotary
del Ripollès va crear-se fa
tretze anys, mentre que el de
Vic-0'sona va celebrar el
cinquè aniversari el passat
abril, coincidint amb la
constitució del Rotaract. De
la mateixa manera que el
Rotaract va néixer apadrinat
pel Rotary osonenc, aquest
últim també va tenir un padrí qu&n es va posar en marxa, ara fa cinc anys. Precisament, Va ser el club ripoUès
el que va apadrinar els osonencs. Segons Josep Campà,
actual president del Rotary
Vic-Osona, aquesta fórmula
dóna "garanties" respecte
als membres que integren
els nous clubs.
El Rotary Club del Ripollès
no té la filial juvenil, segons
ha explicat l'actual president, Manel Mir. El Rotary
ripollès es va crear el juny
del 1986 i compta actualment amb 28 socis. El proper cinc de juliol, com cada
any, es farà el canvi de president. Les activitats d'aquest curs al Ripollès s'han
centrat en l'organització d'un
concert benèfic, l'estiu passat, per recollir fons per al
projecte escolar de Vicky
Sherpa al Nepal i l'enviament de tendes de campanya
a Guatemala, per ajudar les
víctimes de l'huracà Mitch.
En concret, es van recaptar
600.000 pessetes i es van
comprar 28 tendes.
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F i n a l d e c u r s a La S u i s s a , a T o n a El director de l'Oficina del

Els a d v o c a t s d e V i c c e l e b r e n l a f e s t a p a t r o n a l La

Parlament Europeu a Barcelona, Josep M. Ribot, va presidir ahir diumenge la Festa
imposició de togues als 12 nous col·legiats i el lliurament de cinc insígnies d'argent
Familiar de fi de curs de l'Escola La Suïssa de Tona. Ribot va destacar la importància
als advocats amb niés de 25 anys d'exercici van ser els actes centrals de la Diada de
de l'estudi d'idiomes que "proporcionen coneixement, propicien la relació amb els
Sant Raimon de Penyafort, que va tenir lloc divendres passat a Vic. La jornada, orgapobles i fomenten la pau". A l'acte acadèmic també hi van assistir l'alcalde en fun-, nitzada pel Col·legi d'Advocats de Vic, va comptar amb la presència de la consellera
cions de Tona, Claudi Pagès, i el president de Caixa de Manlleu, Pere Rifà. Durant la
de Justícia, Núria de Gispert, i els degans de diversos Col·legis d'Advocats de Catajornada de portes obertes es va poder visitar una exposició de treballs fets per les
lunya. Els. guardonats amb la medalla d'argent en aquest acte solemne van ser Miquel
alumnes i una altra de peces antigues restaurades. Un total de 40 alumnes han acabat
Genis, Fèlix Ortega, Eugeni Gay -president del Consejo General de la Abogacia-,
aquest curs la seva estada a l'escola, entre les quals n'ha sortit la primera promoció de
Albert Viíías i Ignasi Vivas. També es van lUurar els diplomes als alumnes de l'Escola
cicle formatiu de grau superior de Secretariat. J.M.
»de Pràctica Jurídica Joan Dou i Blancafort, de Vic.

