
DEIXAR	  PAS	  	  

Molt	  bona	  nit	  a	  tots	  i	  a	  cadascú	  de	  vosaltres.	  

El	  meu	  pare,	  en	  Joan	  Rifà,	  que	  al	  cel	  sigui,	  sempre	  ens	  deia	  que	  la	  vida	  són	  
etapes,	  quan	  	  se	  n´acaba	  una,	  en	  comença	  una	  altra,	  tot	  acceptant-‐ho	  amb	  
alegria	  i	  bona	  predisposició,	  ja	  que	  així	  ,	  es	  viu	  més	  serè	  i	  amb	  pau	  amb	  un	  
mateix.	  I	  ,	  avui,	  amics	  meus,	  en	  tanco	  	  una.	  Una	  per	  deixar	  pas	  	  a	  en	  Serafí,	  
que	  en	  comenci	  una	  altra	  com	  a	  President	  del	  Rotary	  Club	  de	  Terrassa.	  

Si	  fessim	  un	  acte	  de	  memòria,	  us	  recordaria	  el	  decàleg	  amb	  el	  que	  iniciava	  
el	  nou	  càrrec	  com	  a	  President	  i	  podriem	  anar	  repassant	  junts	  ,	  punt	  per	  
punt,	  les	  tasques	  fetes	  ;	  però	  no	  crec	  que	  això	  sigui	  el	  que	  toqui	  fer	  ara;	  
perquè	  no	  es	  tracta	  de	  passar	  comptes,	  ni	  de	  justificar-‐se.	  

Voldria	  ,	  molt	  breument,	  fer	  una	  petita	  valoració	  d´aquest	  any…..semblant	  
al	  que	  hom	  pot	  fer	  abans	  d´anar	  a	  dormir:	  donar	  un	  cop	  d´ull	  a	  la	  jornada	  i	  
així	  poder	  dormir	  tranquil,	  sabent	  que	  s´ha	  fet	  la	  feina	  tant	  bé	  com	  se	  n´ha	  
sabut,	  sense	  retrets.	  

Fa	  gairabé	  un	  any,	  quan	  vaig	  acceptar	  de	  bon	  grat	  ser	  el	  President	  del	  
Rotary	  Club	  de	  Terrassa,	  sabia	  que	  dedicava	  part	  del	  meu	  temps,	  a	  estar	  al	  
servei	  als	  altres;	  no	  tot	  el	  temps	  que	  hagués	  volgut,	  ja	  que	  per	  motius	  
professionals,	  a	  vegades,	  ha	  estat	  un	  xic	  complicat	  de	  compaginar.	  Però,	  
per	  això,	  els	  membres	  de	  la	  Junta,	  han	  fet	  la	  seva	  tasca.	  La	  feina	  l´hem	  fet	  
entre	  tots.	  

Darrera	  del	  President,	  hi	  ha	  un	  bon	  equip,	  sense	  ells	  no	  es	  pot	  avançar,	  ni	  
fer	  petits	  ni	  grans	  projectes.	  De	  tot	  cor,	  Gràcies!	  

Entre	  tots	  :	  

1-‐ Hem	  vetllat	  per	  la	  companyonia	  i	  la	  complicitat	  a	  l	  ´hora	  de	  realitzar	  
tasques	  que	  portessin	  a	  ampliar	  objectius	  i	  ens	  ajudessin	  	  plegats	  a	  
ser	  millors	  persones	  tot	  escoltant-‐nos	  malgrat,	  a	  vegades,	  tenir	  
disparitat	  de	  criteris.	  

2-‐ Hem	  intentat	  acollir	  totes	  les	  propostes	  ,	  	  demanant	  	  criteri	  i	  ajut	  ,	  
tot	  consensuant	  la	  decisió	  final.	  Doncs,	  crec	  fermement	  i	  convé	  
recordar,	  que	  cal	  posar	  sempre	  els	  ulls	  en	  el	  bé	  comú,	  abans	  que	  en	  



el	  bé	  personal.	  No	  hem	  d´oblidar	  mai	  ,	  que	  el	  nostre	  Club	  és	  una	  
ONG	  i	  com	  a	  tal	  ens	  demana	  	  estar	  al	  servei	  dels	  altres.	  

3-‐ Hem	  mantingut	  totes	  les	  tasques,	  projectes,	  sortides,	  juntes,	  
plenaris……que	  són	  ja	  una	  tradició	  en	  el	  nostre	  Club,	  com	  també	  
hem	  iniciat	  un	  servei	  nou	  :	  el	  programa	  per	  a	  joves	  	  emprenedors	  :	  
SEJOV,	  del	  qual	  n´estem	  molt	  contents.	  

	  	  
4-‐ Hem	  volgut	  	  donar	  testimoniatge	  de	  com	  	  funciona	  el	  nostre	  Club	  

Rotary	  i	  hem	  volgut	  que	  s´	  ens	  conegui	  d´aquesta	  manera	  via	  fora.	  
	  El	  nostre	  objectiu	  prioritari	  ha	  estat	  	  el	  d´ajudar	  i	  comprometre´ns	  
amb	  la	  societat,	  fent	  -‐nos	  més	  persones,	  teixint	  unes	  relacions	  
d´amistat	  cada	  vegada	  més	  fortes,	  més	  humanes,	  més	  senzilles,	  on	  
hagim	  estat	  capaços	  d´acollir-‐nos,	  d´acceptar-‐nos	  tal	  com	  som,	  en	  
definitiva	  d´estimar-‐nos.	  El	  sopar	  d´avui	  n´es	  una	  bona	  prova.	  
	  
I	  podría	  continuar,	  i	  anar	  fent	  llista….	  
	  
Amics	  i	  amigues,	  gràcies	  per	  haver-‐me	  acompanyat	  en	  el	  decurs	  
d´aquest	  any	  com	  a	  President	  del	  Rotary	  Club	  de	  Terrassa,	  per	  la	  
vostra	  confiança	  i	  amistat.	  
	  
I	  ara	  és	  el	  moment	  de	  deixar	  pas	  al	  nou	  President…..	  

	  

	  

	  
	  

	  


