
Nota de premsa de la Inauguració del Interact Club Terrassa  
Terrassa, juny de 2012 

Inauguració del Interact Club Terrassa, el primer d ’Espanya  

El Rotary Club de Terrassa, apadrinarà la inaugurac ió del Primer Club Interact 
d’Espanya a la ciutat de Terrassa, dirigit a nois i  noies de 14 a 18 anys i que 
porta per nom “Interact Club Terrassa” 

El dimarts 5 de juny a les 19 hores  i a la seu de l’Ateneu Terrassenc,  coincidint amb 
la celebració de la seva setmana cultural, tindrà lloc la inauguració oficial  del primer 
Club Interact  d’Espanya.  

L’acte comptarà amb la presencia del Sr. Josep Mª Mesa , governador del districte 
2202 de Rotary International  que, a més, realitzarà una conferencia sobre “els 
valors socials de Rotary ”, actuant com a padrí el Rotary Club de Terrassa,  que ha 
estat l’impulsor d’aquest projecte, amb el suport del president de l’Ateneu Terrassenc , 
Sr. Josep Corominas , que és l’entitat que els acull i els cedeix l’espai per poder-se 
reunir i del propi regidor de cultura de l’Ajuntament de Terrassa , Sr. Amadeu 
Aguado . 

Interact és una organització de clubs de servei per joves de 14 a 18 anys , de Rotary 
International i tot i que al món hi ha més de 17.000 clubs  en 109 països i regions, amb 
més de 200.000 joves , a Espanya aquest club serà l’únic que actualment estarà en 
funcionament. Un tret diferencial del club és que, inicialment, està format 
exclusivament per noies, tot i que no descarten que ben aviat s’hi afegeixin altres nois i 
noies, que desitgin compartir els seus projectes. 

La seva presidenta actual, l’Estel Rius  indica que ja han començat a treballar en un 
primer projecte solidari, inicialment dirigit al Grup d’Esplai Els Globus  per persones 
discapacitades i consistent en proveir-los del material necessari per garantir la 
realització dels seus tallers de manualitats. Hi ho faran mitjançant accions pròpies 
endegades des del mateix club i també amb l’ajuda d’empreses de la ciutat, com ara 
Serafí Indústries Gràfiques , que els ajudaran a aconseguir reunir tot tipus de 
materials (paper, cartró, colors, etc.), per tal què els del Globus  no els manqui rés. 

El seu lema “ens agrada ser joves i pensar en els demés ” resumeix el seu esperit 
solidari i de servei a la comunitat. El Interact Club Terrassa , com els altres clubs 
interacts d’arreu del món, fomenta: el desenvolupament del lideratge i la integritat 
personal, el respecte i la disposició a servir als demés, el valor de la responsabilitat 
individual i la tenacitat en el treball i la comprensió i la bona voluntat internacional. 

Els seus membres volen demanar a la ciutat de Terrassa que les aculli com una entitat 
juvenil més i que compti amb elles d’ara en endavant. També volen fer saber que 
podeu trobar-les a:  

Interact Club Terrassa 
Local de l’Ateneu Terrassenc : passeig del Vapor Gran, 39 Passadís B - 08221 
interactclubterrassa@gmail.com 
www.interactclubterrassa.wordpress.com 
www.facebook.com/interactclubterrassa 
https://twitter.com/ICTerrassa 
 



 


