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Discurs Saló de Plens de Terrassa 

Bona nit a tots els que avui ens acompanyeu, socis i 
parelles del Rotary Club de Terrassa, Srs. Regidors, 
representants dels partits polítics de la ciutat i Sr. 
Pere Navarro, alcalde de la ciutat de Terrassa. 

Ens trobem avui en el saló de plens, espai amb una 
especial significació, ja que és en aquest lloc on 
s’adopten les principals decisions de la nostra ciutat 

La nostra organització també utilitza el sistema de 
plenaris, on la Junta explica a la resta de socis el que 
han pensat fer, per tal de rebre o no el seu vist-i-plau. 

El passat, pressent i futur de Terrassa han estat 
decidits en aquestes parets i és per això que ens 
enorgulleix poder realitzar la recepció en aquest espai, 
doncs el Rotary Club de Terrassa també té l’afany de 
contribuir amb els seus valors solidaris, a la millora 
actual i futura de la nostra societat.  

La complicitat entre el nostre club i Terrassa ha de 
continuar. La ciutat ha de saber què fem i quins són 
els nostres ideals.  Cal que caminem plegats en el 
terreny de la cultura, l’art, la solidaritat i el civisme ja 
que nosaltres formem part del teixit associatiu de la 
ciutat. 

Aquest Saló de Plens estrenat al juliol de 1903 és una 
magnifica obra de l’arquitecte Lluís Muncunill i 
Parellada, que reflecteix les grans obres 
arquitectòniques, que la nostra ciutat conserva com a 
part del seu valor diferencial. 
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Però recordar l’arquitecte és com recordar el nom d’un 
alcalde o d’un president. Sens dubte, tenen la seva 
importància, però sense la resta del seu equip rés del 
que projecten fer, seria possible i per això, quan 
veiem aquest espai, hauríem de recordar que la 
fusteria va ser obra de l’ebanista Pau Güell o que els 
treballs en guix ho van ser del mestre guixaire Geroni 
Aldabó, segurament persones desconegudes per a 
bona part de nosaltres, però que, amb el seu treball 
molt més anònim, van contribuir a la grandesa 
d’aquest edifici. 

Per tot això, voldria dedicar un petit homenatge a tots 
aquells socis que, durant els 20 anys de vida del club, 
ja sigui com a presidents, com a membres de la Junta 
o com a socis, amb el seu recolzament en els 
projectes que dia a dia portem a terme, han fet 
possible assolir els reptes que donen sentit a la 
voluntat de ser Rotari. 

No voldria finalitzar aquest parlament sense donar les 
gràcies als familiars dels rotaris que sempre han estat, 
estan i estaran al nostre costat, ja que són ells qui 
ens donen les forces necessàries per seguir treballant 
vers el proïsme. 

Gràcies doncs a tots per fer possible que avui puguem 
celebrar els nostres primers 20 anys de servei als 
demés i gràcies també, Sr. Pere Navarro per acollir-
nos en aquest saló en representació de tota la 
ciutadania de Terrassa. 

Esperem tornar aquí per seguir celebrant els nostres 
propers aniversaris. 


