
DISCURS DE FI DE CURS  
(Josep Pérez – President del Rotary Club de Terrass a 2007-08) 

 
 

Benvolguts amics i amigues: 
 
Avui, estem celebrant el fi de curs, i tots tenim la sensació de que ha passat un 
any sense que ni ens hàgim adonat, però quan mires enrere e intentes fer un 
petit resum de totes les activitats que hem fet durant el curs, te’n adones de la 
quantitat de coses que fem les persones en el decurs d’un any en una sola de 
les nostres facetes. 
 
També voldria dir-vos, que em sento molt content i agraït, content, d’haver 
pogut servir-vos durant un any com a President del Club, i agraït a tots les 
meus companys de la Junta Directiva i a tots els membres del club que heu 
col·laborat en preparar i desenvolupar les diferents activitats, ja que sense el 
vostre ajut i col·laboració, no hauríem pogut fer totes les activitats que 
seguidament intentaré resumir-vos: 
 
ACTIVITATS SOLIDARIES: 
 
- Lliurament del xec a la ONG AMICS DE FUNDASE DE BOLIVIA, per finançar 
el projecte que ens varen presentar el curs passat.  
- Compra de cava i vi solidaris que tenen una aportació a la Fundació Rotaria. 
Som el tercer Club dels districte que mes hem aportat. El que no tinc clar, es 
que si es degut a que som molt solidaris o a que bevem molt. 
- Aportació de joguines al sopar de Nadal per contribuir a la campanya de Creu 
Roja “Cap nen sense una joguina”. 
- Lliurament del Xec corresponent a la nostra col·laboració en el projecte de 
construcció de unes presses a Turkana (Kenya), fons que es varen recaptar en 
la col·lecta del sopar de Nadal del curs passat. 
-Col·laboració amb el programa “Mes Cultura”, en el que hem recollit 8 caixes 
de material escolar i llibres. 
- Enviament de medicaments als Salesians d’Arequipa, finançats amb la 
col·lecta del sopar de Nadal de aquest curs. 
- Aportació a la Fundació Rotaria de 4.300 $ al programa “Cada rotari 100$ al 
any”. 
 
ACTIVITATS INSTITUCIONALS: 
 
-El nostra Club ha estat present mitjançà una representació als sopars de 
l’AVAN, ONCOLLIGA, HOMENATGE AL DR. BROGGI I  de L’ATENEU 
TERRASSENC. 
- Varem tenir la visita del assistent del Governador Sr. Gerard Miranda. 
- També ens va visitar el Governador Sr. August Moret. 
- Varem assistir a l’Assemblea de Districte celebrada a Reus. 
- Varem assistir a la Conferencia de Districte celebrada a Girona. 
 
CONFERÈNCIES: 
 



- L’Enric Mata ens va parlar de “La crisi del mercat hipotecari a USA i les seves 
repercussions als mercats financers internacionals”. 
- La Teresa Casals i el seu fill Toni Massaguer ens varen explicar com es va 
crear la Fundació FUNDASE (Fundacion Sembrando Esperanza) i les activitats 
que venen desenvolupant, acta en el que els i varem fer el lliurament del xec. 
- En Joaquim Borràs del Rotary Club de Vitòria ens va parlar sobre el projecte 
de construcció de presses a TURKANA (KENYA) en el que nosaltres hem 
col·laborat dins del programa d’ajut pels recursos hídrics al tercer mon. També 
en el acta li varem lliurar el xec de la nostra aportació. 
- En Josep Maria Francino ens va  parlar de “Elsl Beatles com a fenomen 
musical social dels segle XX”. 
- En Joan Paloma i en Santi Casamitjana ens varen projectar un vídeo i ens 
varen parlar de les seves vivències duran viatge amb quads que varen fer al 
Senegal. 
- En Josep Comerma ens va impartir una conferencia titulada “Saqqara i 
Oxirrinc” sobre Egipte. 
- En Santi Rius ens va parlar sobre el mon dels blogs com a nou fenomen a 
Internet i ens va explicar como construir-ne un. 
- En Josep Puy va impartir una conferencia sobre el Salisme i la seva influencia 
a la nostra ciutat i als pobles de la comarca. 
- En Jordi Llonch ens va parlar sobre el Parc Audiovisual de Catalunya. 
- Monsenyor Joan Godayol ens va parlar sobre el Perú i de les seves vivències 
durant mes de 45 anys, i de les activitats que venen desenvolupant els 
Salesians a aquell país. 
- I finalment la Isabel Carreras ens va parlar sobre la “Conciliació de la vida 
familiar i laboral”. 
 
FÒRUM 
 
El dia 8 d’abril varem celebrar un Fòrum al que varem tenir com a convidat al 
Sr. Jorge Wagensberg, i que ens va parlar sobre “L’art de fer una pregunta 
clau”. 
  
PREMI JOVES PER TERRASSA: 
 
El passat dia 10 de Juny varem celebrar el premi Joves per Terrassa en el que 
es varen atorgar els premis al “Grup de Joves de la Moguda Juvenil Salesiana” 
i al “Grup d’animació als infants hospitalitzats a l’hospital de Terrassa” vinculat 
a Creu Roja. 
 
ACTIVITATS CULTURALS, LUDIQUES I EXCURSIONS: 
 
- Es va celebrar el concert d’orgue anual a l’església de San Pere a càrrec del 
nostre soci Jordi  Figueres amb l’assistència de mes de 120 persones. 
- S’ha organitzat el tercer curs d’història de l’art, aquest any sobre l’art 
precolombí impartit pel nostra company Àngel Morillas. 
- Dins del programa del curs,s’han organitzat visites a exposició “Els Maies” a la 
casa Aymat de Sant Cugat del Vallès i al museu Barbier-Mueller de Barcelona. 
- També com a final de curs, es va organitzar un viatge a Cracòvia, amb una 
nombrosa participació. 



- S’ha fet la excursió anual de 4x4, aquest any a la serralada del Montsant i 
Prades, dirigida pels nostres companys Baltasar Pineda i Ramon Guinjoan. 
-  També s’han fet les excursions mensuals al Parc Natura de Sant Llorenç i 
serra de l’Obac, com sempre guiades pels nostre company Raimon Sellares, 
finalitzant l’ultima amb un dinar de germanor a Rellinars. 
- Finalment també varem fer una visita al Parc Audiovisual de Catalunya guiats 
pel nostre company Jordi Llonch. 
 
ALTRES FETS SIGNIFICATIUS: 
 
- Varem tenir una entrevista amb l’Alcalde de la ciutat per presentar-li la nostra 
proposta per instal·lar un monòlit commemoratiu a l’entrada de la ciutat, i ens 
va manifestar la seva bona disposició a fer-ho, i tot i que encara no s’ha 
pronunciat favorablement, segons les darreres informacions sembla que va per 
bon camí. 
 
- També s’ha de destacar que dins de la nostre política d’intentar aconseguir 
que se’ns conegui mes des de fora, el Fòrum i l’entrega del premi Joves per 
Terrassa, es varen fer oberts als representant de les diferents institucions de la 
nostra ciutat, i els mitjans de comunicació, s’han fet reso d’algunes de les 
nostres activitats.   
 
- Voldria destacar de forma molt particular, la tasca que ha dut a terme el nostre 
Secretari Santi Rius, en la construcció de un blog del nostre Club, que ha tingut 
un gran èxit, i proba d’això,es que durant el curs s’han produït mes de 6.700 
visites, i li vull agrair  especialment el treball desenvolupat, no tan sols en el seu 
disseny, si no en la gran tasca que representa el mantenir-lo actualitzat amb 
l’eficàcia, rapidesa i qualitat amb que ho a fet. 
 
Durant el curs, s’han incorporat dos nous socis que son la Maria Vidal i el 
Josep Rifà als que des de aquí, desitjo que se sentin molt be entre nosaltres i 
que es compleixin totes les expectatives que els varen conduir a formar part del 
nostre club. 
 
També voldria fer esment que l’assistència durant el curs, s’ha mantingut amb 
relació al curs passat, no aconseguint augmentar-la com era un dels meus 
objectius, però no obstant, el nombre de persones que han acudit als plenaris 
ha estat mes elevat, degut a que hem fet molts actes oberts a parelles i 
acompanyants.  
 
Voldria acabar la meva intervenció, donant-vos les gràcies a tots pel vostre 
recolzament i comprensió i dir-vos que per mi, ha estat un honor ser el 
president de una entitat que aplega a un grup de persones amb els valors 
intel·lectuals, personals i humans que tots vosaltres representeu.  
 
Moltes gràcies a tots......!!!!!! 
 
 
Josep Pérez  


