
 

Discurs del XIX President del Rotary Club de Terrassa 2011-12 
 

Bona nit a tots, rotaris, rotaries i acompanyants 
 
Primer que tot vull agrair les paraules del Ramon Guinjoan i dir-vos 
que he estat molt feliç al veure com ha estat de profitós l’any que li 
ha tocat ser el nostre president. Estic segur que tots creieu que 
mereixia aquests èxits i molts més, ja que sempre ha estat un 
exemple de servei als demés, amb un tarannà i un humor dignes 
d’admiració. Gràcies Ramon per ser com ets ! 
 
I si m’ho permeteu, abans de fer el discurs protocol·lari, voldria fer 
uns agraïments personals:  el primer ha de ser per en Baltasar 
Pineda, ja que ell va ser el meu padrí i qui hem va obrir les portes 
d’un club i d’uns socis amb els que sempre m’he sentit molt ben 
acollit. 
 
Vull nomenar també al Josep Pérez que, quan portava pocs mesos a 
club, va pensar en mi per ajudar-lo com a secretari en la seva 
presidència. Gràcies, Josep, per haver-me fet confiança. 
 
Confiança i agraïment que voldria fer extensius a la resta de 
presidents amb els que he tingut el goig de compartir serveis en la 
Junta, al savi - despistat Sebastià Codina, al prudent i erudit 
Josep Puy i com no, al treballador i servicial Ramon Guinjoan. 
 
Gràcies també a tots els que, des de la Junta, m’heu ajudat en les 
tasques de servei al club, però, si m’ho permeteu, voldria 
personalitzar aquest agraïment general en una persona, que per mi 
simbolitza l’exemple de, com es pot fomentar l’amistat amb una 
petita activitat del club com són les excursions a Sant Llorenç, em 
refereixo, evidentment, al bon amic Raimon Sellarès. 
 
Avui és el dia en que el Ramon m’ha passat la responsabilitat de 
dirigir el club, mentre ell queda ben descansat i, apa que no en tenia 
poques ganes, digui el que digui ! 
 
I, com és costum en els discursos de inici de curs, us vull presentar 
alguns dels objectius que espero que, entre tots, m’ajudeu a assolir i 
que, com si fos aquella carta que de petit escrivia al reis pensant que 
aquests m’ho portarien tot si em portava bé, avui voldria compartir 
amb tots vosaltres: 
 

- Com que el destí ha volgut que hagi de presidir el Rotary Club 
de Terrassa durant una part de l’any 2012, any que 
coincideix amb el vintè aniversari del nostre club, 



procurarem començar la celebració amb un concert solidari 
obert a la ciutat. 

 
- Treballarem per crear un nou Premi anomenat “Joves per 

l’esport”, amb la col·laboració de la Fundació del F.C. 
Barcelona i amb la voluntat de fer una prova pilot amb 
l’objectiu de transmetre els valors del Barça i del Rotary 
Internacional als nois i noies, a l’entorn de l’esport. 

 
- Donarem un nou impuls al projecte “Joves per Terrassa” 

procurant situar-lo a l’alçada d’una de les fites més importants 
del calendari solidari de la ciutat i fent que es reconegui com la 
iniciativa més destacada que es fa a Terrassa, adreçada al 
jovent. 

 
- Intentarem crear un club Interact per nois i noies d’entre 12 i 

18 anys, amb l’ajuda dels membres del Rotaract Vallès. 
 
- Procurarem fer créixer el nombre de socis, fent que aquests 

siguin cada cop més actius i participatius en les activitats del 
club, per tal d’assegurar tant la continuïtat com el rejoveniment 
de la nostra massa social. 

 
- En els plenaris combinarem la presencia de xerrades de socis 

del club amb xerrades de convidats, amb l’objectiu que aquests 
ens aportin noves visions del que està passant en el món, per 
mirar de trobar respostes a l’incertesa que avui ens envolta. 

 
- Tornarem a organitzar un parell de Fòrums, oberts a la ciutat, 

així com el tradicional curs d’art i el popular concert de Nadal, 
ja que són actes que ens ajuden a projectar la nostra imatge 
fora del club. 

 
- Promourem sortides i viatges com els tradicionals del 4x4 i el 

del curs d’art, a més de programar petites sortides, com per 
exemple a la fabrica de galetes Trias o al Palau Güell de 
Barcelona. 

 
- Seguirem treballant per poder inaugurar la Font del Club a 

Sant Llorenç, amb la inestimable ajuda del Jordi Baldó i del 
Ramon Guinjoan. 

 
- I ens esforçarem per fer realitat el llibre de les excursions 

matinals del Rotary Club de Terrassa. 
 
Sóc conscient que aquests desigs només es podran fer realitat amb 
l’ajuda de tots vosaltres i per això us demano des d’ara la vostra 
implicació, recolzament i confiança.  



Només us puc prometre que treballaré, conjuntament amb la junta 
de govern del club, per aconseguir que aquest proper curs es 
desenvolupi amb esperit de diàleg, d’entesa i d’amistat entre 
els nostres socis, i amb l’objectiu de treballar pel nostre club, per 
la seva pluralitat i la seva diversitat. 
 
I, ja que he esmentat la Junta, permeteu que us la presenti: 

 
1. President: Santi Rius 
2. Macer, Joan Cadafalch 
3. Vice-president i Tresorer: Josep Rifà 
4. Past-president: Ramon Guinjoan
5. Servei en el club: Jaume Puig
6. Servei internacional i Fundació Rotaria: Àngel Morillas 

 
Les novetats en la Junta les he volgut incorporar en una nova figura 
que desitjo es pugui consolidar en propers cursos. Es tracta del 
nomenament de socis col·laboradors, per tasques concretes. 
 
De forma molt resumida, el que pretenem és que un soci pugui 
ajudar en un projecte en concret, durant un temps determinat, sense 
tenir l’obligació de pertànyer a la Junta; assumint una tasca que serà 
sempre coordinada per un membre permanent de la mateixa Junta. 
 
Per aquest any ja us puc anunciar els primers socis col·laboradors: 
 

• Pel Projecte joves per terrassa i joves per l’esport ens 
ajudarà la Nuri Escudè. 

• Per l’organització del XX aniversari, els fòrums i les 
conferències de convidats de fora del club, ens ajudarà en 
Serafí Gàzquez. 

• Per l’organització i coordinació dels concerts i dels projectes 
solidaris, ens ajudarà l’Anna Rifà. 

• I per les relacions del nostre club amb el Rotaract Vallès, ens 
ajudarà la Núria Subirana. 

                   
Com podeu comprovar, tots ells són socis de la nova fornada, ja que 
creiem que amb aquesta fórmula els ajudarem a integrar-se millor 
en el nostre club. 

 
Arribo ja a la part final del discurs i us prometo que no treure aquell 
gruix de papers que el Ramon va utilitzar en el seu parlament de 
l’any passat, tot i que me’ls va oferir, per si tenia dificultats en 
preparar el meu discurs. 

 
 
 



Com a exemple dels petis canvis que aquest any intentarem introduir, 
tinc una proposta que espero us agradi: es tracta de que, abans de 
començar els sopars, un soci llegeixi un fragment d’una poesia que ell 
mateix hagi triat, amb la intenció de que aquest moment pugui 
servir de petita reflexió i ens ajudi a trencar amb els mal de 
caps de l’activitat diària que tots portem al damunt. 

Per aquest motiu i a tall d’exemple, avui voldria que em permetéssiu 
finalitzar el meu parlament amb la lectura d’un desig d’un dels més 
grans defensors de la pau al món, en Mahatma Ghandi, i que diu 
així: 

Ajuda’m, a dir la veritat davant dels forts, 
i a no dir mentides per guanyar-me l’aplaudiment dels dèbils. 

 
Si em dones fortuna, no em prenguis la raó. 
Si em dones èxit, no em prenguis l’humiliat. 

Si em dones humilitat, no em prenguis la dignitat. 
 

Ajuda’m sempre a veure l’altra cara de la moneda. 
No em deixis inculpar de traïció als demés, 

per no pensar igual que jo. 
 

Ensenya’m a estimar a la gent com a mi mateix, 
i a no jutjar-me com als demés. 

No em deixis caure en l’orgull si triomfo, 
ni en la desesperació, si fracasso. 

 
Més aviat recorda’m que el fracàs,  

és l’experiència que precedeix el triomf. 
Ensenya’m, que perdonar és un signe de grandesa 

i que la venjança és una senyal de baixesa. 
 

Si em prens l’èxit dóna’m forces, 
Per aprendre del fracàs. 
Si jo ofengués a la gent,  

dóna’m valor per disculpar-me, 
i si la gent m’ofèn mi, 

 dóna’m el valor per perdonar. 
 

Senyor, i si jo m’oblido de tu, 
mai t’oblidis de mi. 

Mahatma Gandhi 

Gràcies a tots per la confiança que avui dipositeu en la nova Junta. 
Moltes gràcies per la vostra atenció.  

Bones vacances a tots i molt bona nit. 

Santi Rius – 12 de juliol de 2011 


