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Discurs 20è aniversari Rotary Club de Terrassa 

Bona nit a tots els que avui ens acompanyeu, socis i 
parelles del Rotary Club de Terrassa, familiars, amics, 
ciutadans i ciutadanes de Terrassa i de poblacions veïnes, 
representants d’entitats i institucions de la nostra ciutat, 
Director i membres de la Polifònica de Puig-Reig, 
representants de les Fundacions, Vicenç Ferrer, Pasqual 
Maragall i Asil Busquets, regidors i regidores de la nostra 
ciutat i molt honorable Sr. Pasqual Maragall. 

Ens trobem avui en l’auditori de la nostra ciutat per 
celebrar el 20è aniversari del Rotary Club de 
Terrassa i ho fem amb el goig de saber que aquests 20 
anys han donat sentit a la il·lusió inicial de que el club 
servis per ajudar als qui més ho necessiten. 

Pensar en els demés abans que pensar en 
nosaltres, és el lema de Rotary Internacional i nosaltres 
hi estem plenament d’acord i per aquest motiu hem 
volgut que avui a més de gaudir de la celebració, l’acte 
servís per ajudar a diverses causes solidàries. 

Fer una escola a Anantapur, ajudar en la investigació de 
l’Alzheimer, recolzar l’obra diària de l’Asil Busquets, són 
projectes als qui aniran destinats els diners de l’entrada 
del concert, però no voldria oblidar-me d’un projecte 
internacional que estem a punt de finalitzar entre tots 
els clubs rotaris del món, l’eradicació de la Polio. 

Eradicar una malaltia del món no és un projecte gens 
fàcil i més si tenim en compte que de les 100.000 
malalties diferents que es calcula que podem patir les 
persones, només la verola i la pesta bovina han estat 
eradicades per l’ésser humà. 

El nostre símbol és el d’una roda amb 24 dents, que 
signifiquen que en qualsevol hora del dia existeix 
algun club, avui n’hi ha 32.000, que està fent feina i 
treballant per la comunitat. 
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Avui gaudirem d’un concert a càrrec de la Polfónica de 
Puig-Reig, una prestigiosa formació que porta molt anys 
ensenyant-nos que només es pot assolir la perfecció, 
amb la conjunció de tots els seus membres. 

I és que qualsevol projecte, només es pot assolir si tots 
els que s’hi apunten tenen la mateixa voluntat i esperit 
de superació. A Rotary som molt conscients d’aquesta 
premissa i és precisament, gràcies al treball conjunt dels 
seus membres, com hem aconseguit arribar al 20è 
aniversari que avui celebrem. 

Permeteu-me ara, que faci servir unes paraules del poeta 
Martí i Pol, que diuen “tot està per fer i tot és 
possible” ja que m’agradaria que aquest fos el missatge 
que avui recordéssim tots, quan tornem a casa.  

“Tot està per fer i tot és possible” ens obre 
l’esperança de que qualsevol petit gest, qualsevol petita 
ajuda, qualsevol petit canvi que fem en el nostre dia a 
dia, en la nostra manera de ser, en el nostre entorn, pot 
ajudar a canviar aquest món i fer-lo una mica millor. 

I en Martí Pol finalitzava dient: Qui, si no tots? 

Estic convençut que tenia tota la raó, qui ho ha de fer, 
qui ha de canviar les coses, qui ha de millorar el que està 
malament, sinó tots nosaltres.  

Aquests 20 anys són una forma de constatar amb quina 
velocitat es succeeixen els moments i situacions que 
formen part de la nostra vida i per això val la pena de 
fruir d’aquests instants, com el d’avui, que resulten tan 
especials i emotius. 

Fa un parell d’anys, en Josep Puy, durant la seva 
presidència, va crear una invocació que vàrem decidir 
incorporar en el nostre Club i que voldria que servis de 
cloenda d’aquest parlament: 
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“Fem una crida al seny, la coherència, el respecte i la 
humilitat per afrontar els reptes i objectius del nostre 
club. 
L’actitud solidària i l’esperit de servei han de ser el 
guiatge de les nostres accions. 
L’esperit del rotarisme ens recorda la generositat i 
l’entrega de tots els que formem part d’aquesta gran 
família rotaria”. 

Moltes gràcies a tots i us desitjo que passeu una molt 
agradable vetllada. 

 

Ara voldria demanar als representants de les entitats als 
qui està dedicada la recapta solidària d’aquest concert, 
que s’acostin a l’escenari, per poder lliura’ls-hi un detall 
com a mostra d’agraïment per haver-nos volgut 
acompanyar en la celebració del nostre 20è aniversari: 

Sr. Carreras, representant a Terrassa de la Fundació 
Vicenç Ferrer 

Sr. Jordi Camí, Director de la Fundació Pasqual Maragall 

Sr. Miquel Font, President de la Fundació Asil Busquets 

En nom de tots, gràcies per la feina que feu des de 
cadascuna de les vostres institucions i en homenatge a la 
vostra tasca, prego als assistents que els hi dediquin un 
fort aplaudiment. 

 

Cedeixo ara la paraula al Sr. Amadeu Aguado, regidor de 
cultura de l’Ajuntament de Terrassa. 


