
Assistència a l’assemblea del Districte ( 22-23-24 de 

març a Santillana del Mar ) 

 

Després d´un cap de setmana intens  tot compartint reunions i jornades 

de treball amb d´altres membres de junta i socis de diferents Clubs Rotaris 

del Districte, podem fer-ne una grata i positiva valoració havent 

aprofondit i ampliat les premises i objectius bàsics de l´esperit rotari que 

es vivia i es respirava en un entorn tan especial i bell com és  Santillana del 

Mar. 

Els temes a aprofundir, si bé eren els que són necessaris per a que nous 

membres de junta portin a bon port el lideratge, des de com funcionar i 

treballar amb equip, com fer possible l´augment del quadre social (aspecte 

que preocupa a la majoria dels clubs ), com confiar i mostrar confiança als 

altres, com  ser proactiu, sense deixar-nos d´esmentar el fet ser agraït, 

d´escoltar, d´elogiar quan sigui necessari, i de  no escatimar en la paraula. 

Les trobades, per grups, per millorar diferents àmbits i temes dins del món 

rotari, van ajudar, amb un excel.lent i ben conduït“ brainstorming”(pluja 

d´idees), a millorar certs aspectes que a voltes poden resultar o poden 

estar encasillats. 

Recordar aspectes ja oblidats, que valen la pena  fer ressorgir, i fins i tot 

qüestionar la seva vàlua; també ajuda a fer reviure el Club, en constant 

vida i moviment, tot deixant fluir l´esperit que en el seu inici ho abraçà tot. 

La companyonia, el saber estar, les bones maneres, el tracte  cordial i 

humà i com no dir-ho, la bellesa del marc natural d´un valor incalculable 

de l´entorn, ajudaran a deixar constància, un cop més, que  som les 

persones l´eix primordial i motor d´èxit de qualsevol projecte que es 

vulgui, realment, gestionar i acompanyar en un futur. Tan sols cal, il.lusió i 

estimació per la feina que es vulgui fer i fer-ne posible la seva irradiació als 

que ens envolten. 
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