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

 
Bona nit a tots, rotaris, rotàries i acompanyants 
Permeteu-me començar amb una vella història de les que a mi m’agrada explicar: 
 
Una vegada el rei d’un país llunyà va decidir posar una gran roca en el camí que portava a la 
seva ciutat. Els més rics al veure-la es van enfadar molt ja que consideraven que era un 
destorb i en comptes de mirar de treure-la es van dedicar a criticar al rei, els comerciants 
enfadats, en comptes d’esforçar-se en moure-la van cercar camins alternatius per arribar a la 
ciutat. El fet és que cap d’ells van fer el mínim esforç d’apartar-la ja que deien que això no era 
feina seva. 
Tant sols un modest pagès que va passar pel costat de la pedra s’hi va aturar. Al veure-la va 
decidir descarregar el que portava i amb l’ajuda del seu cavall va aconseguir desprès d’un 
gran esforç apartar la roca del mig del camí. 
Llavors va descobrir que sota la roca hi havia una bossa amb un grapat de monedes d’or i una 
nota del rei, que indicava que eren per qui aconseguís moure la roca. 
 
En aquell moment va entendre una lliçó que ningú de nosaltres hauria d’oblidar i és que: 
“cada obstacle que se’ns presenta a la vida, l’hem de veure com una oportunitat per 
millorar” 
 
El fet és que avui s’acompleix un any des que vaig fer el discurs de benvinguda com a 
president pel curs 2011-12 i mirant enrera veig que aquest no ha estat un any gens fàcil.  
Ha estat un any ple d’obstacles, ple de noticies que cada dia semblaven pitjors, un any en el 
que el pessimisme s’ha anat dipositant poc a poc sobre la nostra societat i el nostre entorn. 
 
Però els que em coneixeu sabeu que jo no sóc una persona pessimista, sinó més aviat tot 
el contrari, i per això, amb l’ajuda de la Junta hem treballat perquè el nostre club seguis sent 
un referent a la ciutat i deixar palès, com s’ha fet en totes les Juntes anteriors, que amb 
il·lusió i esforç es poden aconseguir grans reptes. 
 
Us puc ben assegurar que no hi ha hagut cap moment del curs en que no tinguéssim més 
d’un projecte sobre la taula i, si bé és cert que no tots els hem pogut assolir, si que ho és que 
hem procurat deixar la feina feta, perquè tots ells es puguin fer realitat en el proper curs. 
 
Però avui em toca passar balanç del que s’ha fet al llarg del curs: 
 
Primer que tot vull explicar-vos que aquest any el nombre de membres que habitualment 
conformen la Junta del club ha augmentat amb la presencia de quatre socis, que han 
col·laborat en els projectes a la vegada que aprenien la dinàmica pròpia del Club. Aquests 
han estat la Núria Subirana, encarregada de fer el seguiment del Rotaract, la Nuri Escudé, 
encarregada del projecte Joves per Terrassa, l’Anna Rifà que ha fet el seu aprenentatge per 
ser la propera secretaria del club i en Serafí Gàzquez, encarregat de fòrums i plenaris. 
 
La resta de membres de la Junta ja els coneixeu de fa temps, en primer lloc el Josep Rifà, 
Tresorer i President electe, el Joan Cadafalch macer, l’Àngel Morillas en els serveis 
internacionals i la fundació rotaria, el Ramón Guinjoan past-president i àrea social i en Jaume 
Puig en els serveis al Club. 
 
Tot el que s’ha fet ha estat gràcies a ells i a vosaltres; uns treballant per procurar presentar 
actes i propostes atractives i la resta recolzant tot el que hem fet. Per això avui us vull donar 
les gràcies a tots, sense personificar-ho amb ningú. 
 



El curs va començar el mes de juliol, ja que uns dies desprès del canvi de presidència es va 
fer el viatge del curs d’art a Atapuerca. 
Del setembre destacaré la trobada de clubs de la zona 9 a Terrassa i el lliurament del taló a la 
Fundació Pascual Maragall per la lluita contra l’Alzheimer. 
A l’octubre vàrem rebre la visita del governador Josep Mª Mesa i en el mateix acte vàrem 
aprofitar per lliurar el taló del Premi Joves per Terrassa al Grup Els Globus i el taló per el 
projecte Fem Escola. També vàrem gaudir de la conferència d’en Robert Sala. 
Del novembre destacaré l’ajuda econòmica a la Creu Roja pel Banc d’Aliments i l’excursió a 
Santa Coloma per visitar la fàbrica i museu de les Galetes Trias. Les conferencies d’aquest 
mes van anar a càrrec del Ramon Adell i l’Eliseu Vila. 
Al desembre vàrem poder gaudir d’un magnífic concert de Nadal amb orgue i trompeta, 
gràcies a la col·laboració del mestre Jordi Figueras i vam finalitzar l’any amb el tradicional 
sopar de Nadal i la recapta solidaria, que aquest any es va destinar al projecte de construcció 
d’una escola, a més de fer la recollida de joguines i la cantada de nadales. 
Del gener vull destacar la visita d’en Lancy Dodem, de la Fundació Vicente Ferrer. 
El febrer va començar el  7è Curs d’Art a càrrec de l’Àngel Morillas. Un curs que aquest any 
va deixar petita la sala que tant amablement cedeix el Col·legi d’Agents Comercials de 
Terrassa. També vàrem fer una visita al Centre d’Esplai dels Globus per veure com s’havia 
invertit la l’ajuda del Premi Joves per Terrassa i, dels conferenciants destacaré els 
representants de la Revista Vallesos i la sòcia Nuri Escudé. Però un dels actes més recordat 
d’aquest mes va ser el passi de la pel·lícula Enxaneta 3D, ja que va servir per recollir diners 
pel Banc d’Aliments, gràcies a la presencia de les més de 250 persones que ens van 
acompanyar. 
Però si penseu que el febrer ja no podia donar per més esteu ben equivocats, doncs també 
vàrem organitzar l’acte més significatiu d’aquest curs el Concert del 20è aniversari amb la 
Polifònica de Puig-Reig, del que destacaré la presencia de l’ex-president de la Generalitat, el 
molt honorable Pasqual Maragall que va assistir acompanyat per la seva esposa Diana 
Garrigosa. Vint-i-quatre hores abans s’havia fet la recepció oficial del Club, per part de 
l’alcalde en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa. 
El març va començar amb la visita a la Sagrada Família i va finalitzar amb la conferència de 
l’Eduard Vives. 
A l’abril es va fer la tradicional sortida en 4X4 a la Serra de Guara, mentre una representació 
del Club viatjava a la Conferència de Districte d’Osca, per presentar el nou Club Interact 
Terrassa, l’únic que hi ha actualment a Espanya. En les conferències destaquen la de l’Esteve 
Soler i la del Baltasar Pineda. 
El maig vàrem fer un reconeixement a l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits i a Gràfiques Serafí 
per la seva participació i ajuda en els actes del 20è aniversari i es van lliurar els Premis Paul 
Harris a mossèn Pausas i al Domènec Ferran, que a més va fer de conferenciant. 
Al juny es va atorgar el Premi Joves per Terrassa i es va crear per primera vegada el premi 
Joves per l’Esport. També es va fer la cerimònia inaugural del nou Interact Club de Terrassa, 
amb la presència del governador Josep Mª Mesa i el governador electe Àngel Moixí. 
Finalment, les conferències del curs van ser tancades magistralment per en Josep Puy. 
 
Soc conscient que m’he deixat molts detalls, visites a clubs, assistències a cursos de formació 
i assemblees, etc. però del que no voldria oblidar-me és de fer una menció especial a les 
excursions que de nou ha organitzat en Raimon Sellarès. I aquí voldria fer un incís, si m’ho 
permeteu, i explicar-vos que quan jo portava poques setmanes al club, en Raimon em va 
convidar a apuntar-m’hi i va ser allí on vaig descobrir el vertader sentit que per mi té 
aquest Club, el de l’amistat. 
En Raimón em va anar explicant cada racó que trepitjàvem, mentre el Ramon no parava de 
netejar de pedres els camins. Quin gran grup, crec que no els podré tornar mai tot el que 
m’han donat, gràcies, us estimo de veritat! 
 
Hi ha hagut un projecte al que hem hagut de renunciar desprès d’un gran treball, 
especialment del Guinjoan i del Baldó, com és el cas de la font de Sant Llorenç, en que 
finalment no vàrem aconseguir el suport necessari de la Mina. 



Altres projectes han quedat pendents de finalització, però estem molt contents d’haver-los 
deixat preparats perquè el Pep Rifà, el meu gran amic de la infantesa, i que avui serà el 
nostre nou president, els pugui inaugurar durant el seu mandat:  
 
Des de la construcció de l’escola a Anantapur de la que ja tenim els diners preparats, fins a la 
publicació del llibre de les excursions, del que cal destacar que hi portem molt de temps 
treballant-hi amb el Raimón i el Joan Cadafalch, passant per l’exposició fotogràfica sobre les 
riuades que inaugurarem el proper setembre amb el fotògraf Cristobal Castro i en la que hi 
veureu fotografies inèdites de la gran desgracia del 62. Us puc anunciar que, conjuntament 
amb Momentum Editors, hem preparat un llibre amb el recull de les fotografies que serà tot un 
esdeveniment a la nostra ciutat. També tenim previst fer un fòrum amb protagonistes que fins 
ara no han tingut veu a l’hora d’explicar el que va passar en aquell dramàtic dia, com és el cas 
del cos de bombers voluntaris o dels joves escoltes.  
 
El darrer projecte que tenim embastat és el de la inauguració d’una escultura d’en Jan Baca 
sobre el Petit Príncep, que gràcies a l’ajuda del Jordi Baldó, la podrem instal·lar als jardins 
que hi ha  al davant de la seu d’Unnim a la Rambla. 
En fi, que com podeu comprovar de feina, al Pep i a la seva Junta, no els en mancarà. 
 
Però això ja us ho explicarà ell en el seu discurs, a mi ara em toca acomiadar-me.  
La majoria sabeu que al poc d’entrar al Club, el Josep Pérez ja em va encomanar la tasca de 
secretari i des d’aquell dia he participat sempre en totes les Juntes del club.  
En ocasions potser amb encert, però segur que en moltes d’altres cometen errors.  
Sigui com sigui, ara crec que és el moment de donar les gràcies a tots els qui m’heu 
ajudat i de demanar disculpes a tots els qui he pogut decebre, amb les meves actuacions 
o decisions. En tot cas, us vull dir que sempre ho he fet amb la millor de les voluntats. 
 
El fet és que ha estat gràcies al treball de totes les Juntes que han passat al llarg 
d’aquests 20 anys, que avui gaudim d’un club més obert a la ciutat i amb un gran prestigi 
institucional, que hem rejovenit el club, que hem augmentat la presencia de dones, que hem 
ajudat a crear un club Rotaract i que hem inaugurat el primer club Interact d’Espanya. També 
és gràcies a tots el qui formem part d’aquest club que som un dels primers clubs de Catalunya 
amb 42 socis en actiu i, sens dubte, el primer en nombre de projectes solidaris realitzats. 
El nostre espai a Internet rep més de 25.000 visites cada any i estem presents en les xarxes 
socials més importants, per tal de garantir una millor comunicació i ressò del que fem.  
 
Però el més important és que som un club format per persones solidàries i amb uns gran 
valors i això ens ho hem de creure i estar-ne més orgullosos. 
El que hem fet és molt gran i espero que ho puguem seguir fent durant molts anys. 
Perquè la societat que ens envolta ens necessita més que mai, necessita el nostre treball, 
la nostra solidaritat, els nostres projectes i la nostra voluntat per treballar vers el 
proïsme.  
 
Per això us demano que no defallim en aquesta voluntat i que donem tot el nostre suport al 
proper President i la seva Junta. 
 
El meu darrer desig és molt simple “recordem-nos cada dia d’abraçar i estimar a qui tenim 
més a prop, perquè aquest és l’únic tresor que podem donar amb el cor, sense que ens 
costi un cèntim”. Avui el meu abraç i la meva estimació és per tots vosaltres. 
 
Molt bona nit a tots i espero que gaudiu dels actes que us hem preparat. 
 

 
Santi Rius i Casas – President del Rotary Club de Terrassa del curs 2011-12 


