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Benvolguts socis, sòcies i acompanyants,  
 
Fa gaire bé un any estàvem a Can Solà, aquest any a Can Vinyers, on tots hem pogut compartir taula 
i un deliciós sopar; us puc confessar que m’ha passat molt ràpid!!! 
 
En primer lloc vaig fer esment del Serafí junior que havia d’arribar llavors; doncs ara ja té vuit mesos i 
2 dies i comença a tenir les primeres intencions d’aixecar-se a caminar juntament amb les seves 
primeres paraules.  
Gràcies, Sandra, per tot, per la paciència i per aixecar l’ànim en alguna ocasió. 
 
No faré un resum de tot el que ha passat aquest any! D’aquesta gran experiència en trec moltes 
conclusions, un parell de negatives i una vintena o trentena de positives, això ja arribarà quan publiqui 
un llibre. 
 
Crec que tots els que esteu aquí podeu valorar com ha anat el curs, i els que heu assistit menys, a 
través del llibret que ens ha fet el Santi Rius veureu un recull d’algunes de les coses que s’han fet. 
S’han fet plenaris, s’han fet excursions i sortides, s’han fet ajuts i el tradicional concert de Nadal, s’han 
fet 3 fòrums, fòrums amb una assistència important de personalitats significatives. 
 
Vull aprofitar aquest punt agraint al nostre soci Josep Viver Pi-Sunyer, al Sebastià Codina i la Carme 
Espí, pel suport i treball d’aquest fòrums.  
 
Reitero l’agraïment al Jordi Figueras pel concert de Nadal, al Ramon Sellarès i al Santi Rius per les 
excursions, al Baltasar Pineda i el Ramon Guinjoan per la Sortida 4x4, a l’Àngel Morillas pel viatge a 
Mallorca i al Santi Rius pels articles del web i les xarxes socials. A l’Enric Mata, Sebastià Codina i 
Josep Ma. Dinarés pel projete SEJOV. 
 
Vull agrair a tota la junta la seva dedicació, uns han vingut més, uns han vingut menys, però això és el 
de menys, Gràcies tots!!! 
 
Gràcies a la Secretària, la Nuri Escudé, que ha treballat intensament, al Josep Munné, que ha 
aconseguit posar ferm al banc i obrir compte al Banc Sabadell i aconseguir una major agilitat en els 
cobraments. Fins i tot, aconseguir una sponsorització, petita per aquest any i que possiblement creixi 
l’any vinent, destinada al projecte Joves per Terrassa. 
 
Gràcies a tots els socis per la pro-activitat mostrada durant l’any.  

El club de tots, on tots hem de proposar idees, tots hem d’impulsar la imatge d’aquest club i, sobretot, 
fomentar la comunicació de les bones causes. 

Avui no vull allargar-me més, el que està fet, està fet! 
El Jaume Suana va fer un pas al front i agafa el relleu d’aquest any; li desitjo tota l’empenta i energia 
per afrontar l’any 2014-2015. 
 
Com a últim punt, s’ha repartit un llibret, un llibret on podeu trobar les fotografies i dades de contacte 
de tots els socis, i un full a l’interior on hi ha un directori menut de butxaca.  
Ramon, crec que ja podràs fer el canvi pel que va fer el Joan Paloma!!! I gràcies al Sebastià per les 
fotografies!!    Gràcies a tots/es i Bones Vacances!!! 
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