
Bona nit  Rotaries, Rotaris i acompanyants, 
 
Els que em coneixen de ben aprop, saben que tinc una debilitat especial per 
la regla de Sant Benet. La meva joventut i bona part de la meva edat adulta 
ha estat i està encara, molt lligada al carisma benedictí de Montserrat. No 
és d´estranyar, per tant, trobar-me tot passejant pels jardíns del Monestir, 
quan necessito cercar moments de pau i serenitat. 
Sant Benet fou un home que fundà una comunitat de monjos en el s. V , 
seguint unes sèrie de pautes, els quals  plegats, havien de seguir i retre vot 
d´obediència. Aquesta pauta, es coneix per la regla de Sant Benet. Us 
convido a llegir-vos-la quan disposeu d´una mica de temps.  
Interessant, certament, però cal ser d´una certa manera per a poder seguir-la 
de ple, amb tots els seus deures i també amb les seves obligacions.  
 
Però, aquesta vessant més espiritual que em caracteritza i que 
m´acompanya , m´ha fet donar molt més  valor i sentit al que m´envolta i a 
la meva manera de viure. 
Passem per la vida tan depressa, que no ens aturem a gaudir d´aquells 
instants màgics, únics , irrepetibles, fugissers que donen autèntic sentit al 
que fem i pel que vivim. 
Sempre estem preocupats i amoïnats per tot allò que hem de fer, i ens 
oblidem  tot sovint de viure el com fer-ho, I el que encara és més 
important, amb quines persones fer-ho. I és d´aquesta manera, que anem 
perdem el temps, tan preuat, ens  ho pensem a voltes; però sense adonar-
nos del que realment vivim en aquell moment, del que gaudim i amb qui 
gaudim. 
 
 Mentre em preparava aquestes ratlles per compartir aquesta nit amb tots 
vosaltres, i pensava amb el què m´agradaria portar a terme com a nou 
president del Club, he pensat per un moment, el que hauríen fet les 
primeres comunitats benedictines.  Ben segur que hauríen posat més  
ènfasis amb el com es faria, i no pas amb el què es faria, donat que el nostre 
Club, ja fa una colla d´anys que rutlla i porta a terme molts temes i 
projectes.  
A més a més, voldria puntualitzar , que acostuma a ser  molt més difícil 
mantenir els projectes engegats que no pas crear-los de nou. Té el seu 
mèrit.  
Però vetllar i acompanyar-los perquè vagin creixent, és tota una altra 
història. Sinó, els que tenim fills, ho sabem del cert. Engendrar-los costa 
poc, fer-los créixer i acompanyar-los en el seu procés cap a la maduresa 
requereix esforç i paciència , però si que hi hem de ser-hi. I , és a així,  al 
meu entendre,  com m´agradaria conduir el Club durant aquest proper any. 
Sent-hi però entre tots fer-ho possible. 



 
Agrair i encoratgar la tasca que any rera any realitzen persones com en 
Baltasar Pineda (Sortides 4x4), Raimon Sellarès (Sortides matinals a Sant 
Llorenç) , Jordi Figueres (Concert de Nadal) Angel Morillas (Curs d’Art), 
Ramon Ginjoan(Servei a la Comunitat) i molt especialmente en Santi Rius 
gran amic meu desde l’infantesa amb la seva tasca de mantener viu el blog 
i relacions amb els mitjans de comunicació. Vull comptar amb tots 
vosaltres per aquest proper curs aixi com A Enric Mata que portara una 
tasca d’ajudar a nous emprenedors a desenvolupar el seu negoci. I tots els 
que m’ajudaran a la Junta com a responsables delegats La Nuri Escudé amb 
els Joves x Terrassa, La Nuria Subirana amb les relacions amb l’Interact.
 I com no Tota la Junta En Santi com a Past President i Portanveu del Club, 
En Joan Cadafalch com a Macer L’Anna Rifà com a Secretaria, en Serafí 
Gazquéz com a Tresorer, L’Angel Morillas com a Delegat de la Fundació 
Rotaria, En Jaume Puig com a servei al club i en Ramon Ginjoan con a 
servei a la comunitat. Ens falta pero el President electe que ha de sortir
 d’entre vosaltres. O sugui que durant el mes de setembre em posare en 
contacte amb els mes vetarans primer i després amb els no tant veterans
 perqué d’entre vosaltres surti el nou president electe. 
Durant el proper any les fites que durem a terme serán les seguents: 

- Continuar amb l’escola de Anantapur com a Projecte Internacional 
- Comemçar a pensar de quina forma podem constiruir els amics del 

Rotary 
- Finalitzar el projecte del Monument al Petit Princep a Terrassa 
- Seguir donant impuls al premi Joves x Terrassa i Joves x L’esport 
- Fer creixer el Club Interact 
- Fer com cada any un parell o tres de Forums 
-  Seguir incrementant el nombre de Socis 
- En els plenaris seguirem la compaginacio de xerrades amb socis i 

persones externes 
- El concert de Nadal 
- La sortida 4X4 
- Les matinals a Sant Llorenç els dissabtes al matí i també fer realitat 

el llibre de recull d’aquestes excursions. 
- Commemoració de les riuades del 62 amb l’edicio d’un llibre amb 

fotos d’en Cristobal Castro i Taules Rodones amb els Bombers i 
Minyons Escoltes 

- Portar a cada Junta i a cada Penari cada persona 1 kilo d’Arros, 
pasta, llegums, sucre, etc. Per el Banc d’Aliments 

 
 
 



Així, i tanmateix, m´agradaria: 
 
- Estar al servei del Club és el que més em complau. És , podria dir ,la 

meva màxima voluntat. No sóc persona que busqui honors ni 
reconeixements socials, tan sols busco la pau amb mi mateix , tot 
posant-me al servei dels altres, i crec que des del Rotary puc 
comprometre´m amb vosaltres i amb la societat tot ajudant-la amb el 
que estigui al meu abast. 

 
 
- Vetllar per la companyonia i complicitat alhora de realitzar tasques que 

portin a ampliar objectius i ens ajudin  plegats a ser millors persones tot 
escoltant-nos malgrat, a vegades, tenir disparitat de criteris. El diàleg 
ens ha de servir per refer ponts, malgrat sabent d´entrada que les nostres 
opinions no canviaran, però sempre ens ajudaran a entendre´ns més bé i 
a llimar aspreses i així aceptar-nos tal com som. 
És en l´acceptació dels altres, que ens trobem a mosaltres mateixos i 
ens acceptem. 

 
 
 
- Agrair-vos d´entrada la vostra confiança, per haver-me deixat formar 

part del Rotary Club i portar la meva feina de President des del respecte 
vers a tots i cadascú de vosaltres, amb la màxima eficiència i bona 
predisposició. 

 
 
- Acollir totes les propostes ,  demanant el vostre 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. 

 
- Mantenir totes les tasques, projectes, sortides, juntes, plenaris.. que són 

ja una tradició en el nostre Club. Apostar, si pot ser, per algunes de 
noves. Però no voldria, en cap cas, que el llegir  ens fes perdre 
l´escriure. L´afany de fer podria  portar a descuidar tot allò que s´ha 
construit en el decurs d´aquests anys. 

 
- M´agradaria de tot cor, que no oblidessim, que el pertànyer en un Club 

social d´aquestes característiques, en el que el nostre objectiu prioritari, 
és el d´ajudar i comprometre´ns amb la societat, ens ha de fer més 
persones, teixint unes relacions d´amistat cada vegada més fortes, més 



humanes, més senzilles, on siguem capaços d´acollir-nos, d´acceptar-
nos tal com som, en definitiva d´estimar-nos. És de la millor manera 
que podrem donar testimoniatge de com volem que funcioni el nostre 
Club Rotary i que ens coneguin d´aquesta manera via fora. 

 
 
Per acabar voldria llegir-vos un poema de la Mare Teresa de Calcuta on 
crec pot resumir tot això que he volgut compartir aquesta nit amb tots 
vosaltres. 
 

El fruit del silenci és l'oració.  

El fruit de l'oració és la fe. 

El fruit de la fe és l'amor.  

El fruit de l'amor és el servei. 

El fruit del servei és la pau. 

 

Graciès	  i	  Molt	  Bones	  Vacances	  a	  tots.	  

	  

	  


