
 
Bona nit, amigues Rotaries, amics Rotaris i acompanyants,  
 
En primer lloc agrair a l'amic Josep Rifà, proposar-me com ha president d'aquest any i confirmar-
me aquesta tasca!!! Gràcies!!! 
 
Felicitar-lo per la tasca desenvolupada enguany, a ell i tots els que aquest any estàvem en junta! 
Molt bona feina!!! 
 
En segon lloc, demanar-li a la meva companya, la Sandra, que tingui paciència  que tenim un any 
dur, els dimarts tocarà Rotary, a principis d'octubre un nou projecte i si Déu vol serem pares del 
Serafí (Jr.) a mitjans de novembre. Gràcies pel suport!!! 
 
Si ens situem en el context actual del món, ens podríem tirar hores i hores i crec que no podríem 
arribar a trobar la formula de que està passant. La manca de valors, la ètica institucional, no veig 
clar com podríem engendrar un nou camí. 
Dic això, perquè de retruc també ens afecta i tenim el repte des de el nostre granet que som al 
món aprofitar la força del Rotary i ajudar a millorar. 
 
Per això, vull centrar-me en el nostre club, fa uns dies varem fer una trobada uns quants membres, 
uns més joves i uns més veterans i vaig descobrir l'essènia del ROTARY CLUB DE TERRASSA en els 
seus primers anys.  
 
Per mi, hi ha un abans i un després d'aquella trobada d'intercanvi d'opinions! Considero que tenim 
que crear un nou paradigma, una nova manera d'afrontar les coses, una nova manera 
d'entendre-les, una nova manera de crear-les i d'organitzar-les. 
 
Varen explicar com eren les primeres reunions i els plenaris: 
Persones amb diferents maneres de pensar, Persones amb professions dispars 
Persones que no és coneixien entre si, però amb moltes ganes de fer coses interessants per una 
ciutat i un món a la que tots estimem molt. Això no canvia gaire del que pensem actualment. 
 
Això si, vaig observar que aquells primers anys, es varen crear vincles d'amistat, de cohesió, 
de lideratge conjunt i sobretot de companyerisme 



Us felicito!!! 
 
Us tinc que dir, que fins aquell dia, no tenia clar com enfocar l'objectiu d'aquest any, vaig pensar: 
fer molts actes, incloure nous socis/es, fer un fòrum molt gran, etc... 
 
Doncs no, aquest any vull aconseguir només 2 objectius: 
A nivell intern 
- CONEIXE'NS MILLOR I PROMOURE L'AMISTAT ENTRE NOSALTRES 
A nivell extern 
- AJUDAR ALS MÉS NECESSITATS i PROMOURE UN CANVI DE PARADIGMA  
 
Us seré molt sincer, això no podrà ser possible només amb mi o amb la junta d'aquest any, hem 
d’implicar-nos tots els socis i socies! Fins i tot les nostres parelles. 
L'altre dia varen explicar una anècdota d'un viatge, que considero molt encertada per aconseguir 
el primer repte... 
On és el Pere? tens feina amb el del CONSORTERACT!!! 
El nom de Rotary internacional, seria InnerWheel (Dintre de la roda Rotaria). 
 
En parlarem amb més detall el proper dimarts dia 17 de setembre on concretarem el calendari, 
idees, el pressupost, etc..  
Avançar-vos que aquest any tots tindrem responsabilitats i tasques a fer, dels 42 tots haurem 
d’ajudar en algun projecte o altre, dir-vos que aquest any la junta serà una mica més justa, que 
recuperarem la figura del secretariat i també naixeran les comissions pels diferents programes que 
farem. En definitiva estar més estructurats i organitzats 
 
Gràcies a tots/es, intentaré amb totes les meves forces, generar un canvi de paradigma, amb els 
grans valors dels més veterans i l’energia dels nous incorporats. 
 
Bona nit a tots i gaudiu molts de les vacances!!! 
 
* Avui farem el primer pas, intentarem fer una foto de tot el grup. 
 

Serafí Gàzquez 


