
Discurs del nou President pel curs 2010-11 del Rotary Club de Terrassa, 
Sr. Ramon Guinjoan Barons 
 
Nota introductòria:  
 
Avui, 14 de juliol, fa un any que vaig ésser nomenat president electe i, des del primer dia, ja va 
començar la meva preocupació per escriure el discurs que aquest acte es mereixia. 
Ja sabeu que no soc cap expert en preparar discursos i, per això, us faig saber que he passat,  
       
                1 any pensant, 
                12 mesos de preocupació, 
                52 setmanes de patiment, 
                365 dies de mal de cap, 
               8.760 hores de suor freda, 
               525.600 minuts de sofriment, 
               i 3.153.600 segons de tremolors. 
 
Però, com que a la vida s’han de vèncer les dificultats, em vaig sobreposar i, des del primer dia, 
vaig començar a redactar una plana del discurs diària, poc menys d’un foli a doble espai, el que 
ha comportat que avui tingui un total de 365 pàgines, que ara tot seguit us llegiré. 
De totes maneres, si veieu que queda una mica just, m’he pres la llibertat de portar un 
exemplar del diari “La Vanguardia”  i us puc llegir algunes planes de noticies per complementar 
l’acte d’avui. 
 
Discurs:  
 
Senyors i senyores rotaries, acompanyants, Bona nit a tothom ! 
   
Després de que hagi passat un any des de l’anunci, per part del president electe Sr. Josep Puy, 
concretament del 14 de juliol de 2009, en el que indicava que jo seria el proper president pel 
curs 2010-2011, per fi avui ha arribat el gran dia. 
Us puc anunciar que, a partir d’ara, seré el vostre president.  
Per mi serà un gran repte ja que difícilment podré igualar el saber fer, el tracte amb els demés, 
la professionalitat i la saviesa en el discurs d’en Josep Puy. Crec que serà molt difícil d’igualar, 
però  ho intentaré i, per això, us sol·licito la vostra confiança. Especialment per posar les 
prioritats del Club allà on estiguin els problemes i les preocupacions reals del nostre club o dels 
nostres socis. 
Treballaré, conjuntament amb la junta de govern del club, per aconseguir que aquest proper 
curs es desenvolupi amb esperit de diàleg, d’entesa i de trobada entre els nostres socis, i amb 
l’objectiu de treballar pel nostre club, per la seva pluralitat i la seva diversitat. 
Ara em pertoca a mi comentar una mica el missatge que el nostre actual governador del 
districte 2202 per el curs 2010-2011, Sr. Pere Galvany, va expressar en la tercera assemblea 
de districte a Mont Sant Benet, i que deia així: 
 
(lectura del missatge del governador) 
 
El 23 de febrer de 1905, el Sr. Paul Harris, juntament amb en Silvestre Shiele, en Gustaus 
Loehr i en Hiram Shorey, van decidir reunir-se un dia a la setmana a la seves oficines, “per 
rotació “. Aquest dia es va fundar el Rotary, amb un advocat, un comerciant de carbó, un 
enginyer de mines i un sastre, d’orígens ben diferents, un americà, un alemany, un suec i un 
irlandès, i de religions dispars, protestant, israelita i catòlica. 
El Rotary podem afirmar que és un estat d’ànim, una manera diferent de fer les coses, una 
filosofia i una norma de vida que té per base “l’ideal de servir ”. Al meu entendre, aquest 
concepte es tracta vertaderament de la “marca registrada del Rotary”. És la característica 
fonamental de l’entitat, l’element que li atorga a cada rotary el privilegi d’expressar la seva 
consagració a uns principis ètics, que tanta falta fan a la nostra societat. 
 
Dit això, si m’ho permeteu voldria comentar breument l’actual situació de crisi actual, que ha 
resultat no ser una recessió com les altres que havíem viscut fins ara. Es un fet que avui  tot el 
mon es troba d’alguna manera o altra afectat per la crisi: la crisi d’un sistema de mercats 



financers globalitzats i desregulats que han sacrificat, en benefici d’una petita minoria, les 
inversions de llarg termini, la feina, els salaris, el medi ambient, i en general el benestar del 
planeta i dels seus habitants. 
A la crisis estructural de l’economia de Catalunya i d’Espanya, s’hi afegeix aquesta crisi global, 
que tant ens afecta, i que ens obligarà a canviar la música, l’escenari i l’orquestra. 
Estem davant d’una situació que realment reclamarà de tots nosaltres, rotaris, un 
comportament  exemplar i ètic en la nostre feina, i una integritat i honradesa en tota la nostra 
activitat professional i empresarial. 
Fa pocs dies em deia el pintor, metge i capellà Josep Mª Forcada, que caldrà repensar moltes 
actituds que es donen per bones, com per exemple, la capacitat d’especulació o les ganes de 
créixer econòmicament sigui com sigui, per no parlar del llenguatge incívic de la corrupció. 
 
Composició nova Junta:  
 
Bé, desprès d’aquesta petita reflexió, voldria comentar-vos que la nova Junta, per aquest curs 
2010-11, seguirà bàsicament sent la mateixa del curs que avui finalitza, o sigui, una junta que 
podríem anomenar de continuïtat. 
Deixeu-me expressar el meu agraïment a totes aquestes persones que integren la junta, el seu 
esforç i dedicació per tal de que el club continuï funcionant. Voldria donar a tots ells les gràcies 
per la seva generositat. 
La nova junta directiva queda de la següent manera: 
President: RAMON GUINJOAN I BARONS 
Vice-president i president electe: SANTI RIUS I CASAS 
Maser: JOAN CADAFALCH I CABANÍ 
Tresorer: JOSEP RIFÀ  I SAIS   
Fundació Rotaria: ÀNGEL MORILLAS I GONZÀLEZ 
Servei al club: JAUME PUIG I BURRULL 
Past-president: JOSEP PUY I JUANICO 
 
Objectius pel proper curs:  
 
Ara, a tall d’avançament pel proper curs i  en referència a les activitats dels conferenciants pels 
plenaris hem pensat que seria interessant, donat que disposem d’un elevat nombre de socis  
doctors en medicina i farmàcia, que els convidaríem a parlar-nos segons les seves 
especialitats: de medecina preventiva, de medecina natural, dels primers auxilis, etc.  
També creiem que podria ser interessant la presencia de la Clemència Peris, que s’ha  
compromès a parlar sobre invertir en or, pedres precioses, o joies, i dels perills que comporten 
aquestes inversions en temps de tempestes econòmiques. 
El Sr. Mata i el Sr. Ribera, ens podrien parlar sobre la necessitat d’unificar diferents Caixes 
d’Estalvi. 
Puc anunciar-vos que intentarem, per mediació del Sr. Baltasar Pineda, fer un Fòrum obert 
amb la participació del Sr. Sandro Rosell, president actual del F.C. Barcelona. 
Sense oblidar-nos que si es produeix un fet important demanarem a un expert perquè ens 
vingui a parlar del fet en qüestió. 
Us informo que, per la sortida 4x4, el Sr. Baltasar Pineda ja esta treballant-hi tot cercant una 
ruta adient per fer la sortida a la tardor o durant la propera primavera. 
Aquest any prepararem la XV convocatòria del Premi Joves per Terrassa i faig extensiu el 
desig que tant CaixaTerrassa (avui ja UNIM) com el Corte Inglés segueixin aporta’n, juntament 
amb el nostre club, la mateixa quantitat de diners, per poder dotar el Premi amb la mateixa 
quantitat que en anys anteriors. 
Referent a la Font que el Rotary Club de Terrassa vol instal·lar en el Parc Natural de Sant 
Llorenç i concretament en el collet de Cabrafiga, us he d’informar que continuarem fent 
gestions per arribar a bon fi, treballant-hi conjuntament amb els Srs. Jordi Baldó, Oriol Badia, i 
jo mateix.  
El mateix us puc dir del monòlit del Rotary Club que esta previst instal·lar en la Rambleta del 
Pare Alegre i que tants mals de cap li ha portat al nostre bon amic Sr. Jordi Baldó. 
Promourem la continuació de la campanya “més cultura” tant en la recollida com en l’enviament 
de llibres a l’Amèrica del Sud. 



Donarem continuïtat al concert de Nadal, organitzat i executat pel nostre soci Sr. Jordi Figueras 
i, per últim, dir-vos que seguirem organitzant el sopar de Nadal amb la campanya de recollida 
de fons i joguines destinades a temes benèfics. 
Finalment, permeteu-me, també, fer una petita reflexió sobre l’assistència als plenaris, els 
fòrums i demés actes del club ja que, a vegades, els membres de la junta sortim una mica trists 
per la fluixa assistència de socis i, amb això, crec que no cal dir res més ja que tots segur que 
m’heu entès. 
 
Desig final:  
 
En el moment que encetem el nou curs, el nostre Rotary club de Terrassa, necessitarà un 
revulsiu col·lectiu, una dosi d’il·lusió, d’empenta i d’esperança i que entre tots diguem ben fort 
“som-hi, tots a una!” 
Estic convençut que tenim moltes opcions, moltes possibilitats de fer una bona tasca pel 
proïsme, però penseu que les coses no cauen mai del cel i que només amb l’esforç de tots 
podrem assolir els reptes que ens marquem.  
Estic segur que entre tots ho farem tot i a més penso que ho farem molt bé. 
 
 
Moltes gràcies per la vostre atenció. 
Molt bones vacances d’estiu i molt bona nit. 
         
 

                                           Ramon Guinjoan Barons 
Can Solà del Racó,14 juliol 2010 

 
 


