
Intervenció del Governador A. Muixí: 

 
El Governador comença la seva intervenció saludant al President de RC Terrassa Josep Rifà i als nous 
socis rotaris terrassencs incorporats el darrer any i posant en relleu la gran massa social i les moltes  
activitats que caracteritzen al club terrassenc.  
 
Segueix amb la presentació del President de Rotary International, el japonès Sakuji Tanaka i del lema per 
al present any rotary "La pau a través del servei" que ve d'una frase de la Mare Teresa de Calcuta.  
Aquest concepte de pau es representatiu de les moltes activitats que els rotaris fan arreu del món, posant 
com exemple que del personal mediador de l'ONU, el 75 per cent ha sorgit de persones becades pel 
Rotary, que qualifica com la millor organització privada humanitària del món.  
 
La Pau, continua, té un significat particular per tothom i és la base del Plà de la Visió Futura de Rotary 
International pel 2013, pel que convida als socis nous a assistir al màxim d'actes rotaris per tenir un  
coneixement de primera mà de l'organització a la qual s'han incorporat.  
 
N'Àngel Muixí detalla que els plans estratègics del moviment per aquest any se centren en tres eixos: el 
desenvolupament i l'enfortiment dels clubs rotaris, la potenciació de la Fundació Rotària i la potenciació 
de la imatge de Rotary a la societat.  
 
Respecte al desitjat increment de la massa social afegeix que cada soci hauria d'aprofitar qualsevol 
situació quotidiana per donar a conèixer el nostre club i ressaltar l'amistat i el companyerisme en la 
pràctica professional diària. Així, per motivar la incorporació de socis nous ha creat la insígnia de soci 
spònsor per als membres que hagin fet un soci nou durant el present any.  
 
A continuació el Governador detalla les característiques de la figura del soci benefactor que realitza un 
donatiu important a la fundació rotària a nivell individual i presenta la novetat del diploma d'empresa  
col· laboradora a tota aquella que contribueixi amb 100 euros al compromís amb l'acció del moviment 
rotari.  
 
Tanca l'acte amb un detall de projectes rotaris de la tota la zona i encoratja al socis a impulsar projectes 
internacionals, pel que presenta el seu assistent, en Carles Campistron, que ofereix la seva disponibilitat 
total al Club en aquest aspecte.  
 
Es clou la presentació amb la presentació de la guia rotària del present any i el lliurament de presents en 
forma del banderí d'aquest any rotari i d'una escultura de sal de Cardona, poble natal del Governador  
Muixí, que rep un exemplar del llibre sobre les riuades de l'any 1962 al Vallès, editat pel rotary Club de 
Terrassa i una placa commemorativa del 20è Aniversari del club. 


