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Amigues i  Amics Rotaris, acompanyants, Bona nit. 

Sigueu totes i tots molt benvinguts a aquest Sopar de cloenda del curs 2013-
2014. 

Un cop el President sortint us ha fet el Balanç de com ha anat el curs que avui  
finalitza, preceptivament ara em toca a mi adreçar-me a totes i tots per explicar-
vos com queda la nova Junta i quin és el programa a posar en marxa a partir 
del proper mes de setembre. 

La Junta queda composada, d’una part, per un grup continuador de la Junta 
anterior, format per la Secretaria, amb Nuri Escudé, el Tresorer, amb Josep 
Munné, i  responsable del Rotarac i Interact, amb Carme Espí. Al acceptar tots 
tres renovar el càrrec, aconseguim donar  estabilitat i continuïtat en àrees 
bàsiques per el Club. Com a noves incorporacions, tenim un nou Macer, Joan 
Cadafalch, i un nou responsable de Comunicació (mitjans, Clubs, actes de tot 
tipus, etc.) i també d’excursionisme, Santi Rius. I un fet important, començarem 
el curs  amb  el nou President electe per el proper  2015-2016, ja nomenat, que 
serà en Josep Puy.  
I com està establert, també formarem part de la Junta el Past-President  Serafí 
Gàzquez i jo mateix com a President. Total vuit persones. 
 
Comunicada la Junta, el primer que vull fer ès un acte d’agraïment col·lectiu. 
Agraïment per els que heu acceptat continuar a la Junta, Agraïment per els que 
heu acceptat formar-ne part de nou, i d’entre ells, permeteu-me una menció 
especial  per el nou President electe, en Josep Puy.  
Però també agraiment per aquells que formant part de la Junta fins avui, heu 
posat generosament els vostres càrrecs a disposició, del Club. 
I tampoc no puc oblidar-me de tots els ex-Presidents ni de la resta dels  socis 
del Club pel seu recolzament anticipat 
I permeteu-me també un agraiment especial a la Mª Pilar, pel seu suport a 
l’hora d’acceptar la Presidència.  
Moltes gràcies a tots. 
 
Ara hem de parlar del programa. Acabem un curs en el que darrerament hi ha 
hagut bastant moviment, jo diria que massa moviment. Tant de socis, entrades i 
sortides, com de desencís dins del Club. 
Tocava doncs una reflexió profunda de les causes de tot això. I l’hem fet amb 
l’ajut de tots els ex-Presidents. 
 
La síntesi d’aquesta reflexió, es que, al Club li cal que les aigües re-emprenguin 
el seu curs normal. Cal estabilitat. Cal anar només de cara. Cal més 
transparència. Cal intentar recuperar la il·lusió perduda. Cal que formar part del 
Rotary Club de Terrassa sigui un valor, una satisfacció i també  un compromís 
per part de tots els seus membres.  
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En aquest sentit intentarem que algunes de les baixes de socis les puguem 
reincorporar i que no hi hagi més baixes des socis actuals, si no són per causes 
de força major. 
 
En aquests punts és on posarem l’esforç de la Junta en el proper curs. 
 
Ara bé, això no serà possible si tots no hi posem quelcom de la nostra part. No 
és només feina de la Junta o del President. Nosaltres intentarem planificar 
millor el curs, informar millor, animar, tirar del carro, però és una feina que hem 
de fer entre tots. 
Cal més esforç de tots els socis per assistir als Plenaris. Ja sé que a vegades 
potser no se’n veu la utilitat, però hi hem de posar una mica més de voluntat.  
Millorem-los els Plenaris. Fem-los servir per intercanviar opinions i 
discrepàncies, a més de per fer venir conferenciants. 
 
És en aquest sentit, per fomentar la participació i potenciar el funcionament del 
Club, que volem crear dues Comissions: 
Una per tractar de la nova admissió de socis i l’altre per l’organització d’actes, 
vinguda de conferenciants, Fòrums, sortides culturals, o de lleure, visites, 
viatges, etc. 
 
La Comissió d’admissió de socis, tindrà la funció de reordenar l’entrada de 
socis nous. Escollir-los el millor possible. Comprometre al soci que proposi la 
nova entrada, en conduir el nou soci en el Club, al menys durant el primer any 
integrar-lo al Club. 
Si el soci nou no es troba integrat, l’experiència ens diu que més aviat dora que 
tard acaba sent baixa Al Club ens convenen potser menys incorporacions, però 
que les que hi hagi es consolidin i que siguin més duradores en el temps. 
 
I a la Comissió d’organització d‘actes, li demanarem molta imaginació. Heu de 
ser conscients que segons la importància i vàlua dels conferenciants, o dels 
Fòrums, augmenta o disminueix proporcionalment l’assistència dels socis,  
acompanyants i/o invitats. 
Cal intentar recuperar les sortides col·lectives, siguin culturals o de lleure, les 
visites organitzades o els viatges.  Ajuden molt a fer “Club”.    
 
Aquestes Comissions haurien de servir molt especialment perquè  els socis  
participin més en el Club. Puguin  fer propostes, puguin manifestar quins temes 
els preocupen o els interessen més, o quins volen que siguin els 
conferenciants. 
 
Des d’aquí us convido a formar part d’aquestes comissions. Són obertes, però 
el que si us demanaria és que hi hagi un portantveu, per anar fent arribar 
propostes a la Junta. 
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És evident que volem que tinguin continuïtat el Curs d’Art,  la sortida 4 x 4, el 
Premi Joves per Terrassa,  les excursions dels dissabtes, el programa SEJOV i 
per descomptat el Concert  i  el Sopar de Nadal a més del Sopar de Fi de Curs. 
 
Volem també, que hi hagi la màxima transparència en els números del Club. El 
Pressupost del curs es presentarà durant el mes de setembre proper, i anirem 
informant periòdicament de la situació econòmica i de tresoreria. 
En aquest sentit hem de ser estrictes i  procurar que les activitats que es facin 
no solsament no generin pèrdues, sinó que hi hagi un petit marge de beneficis. 
 
I perquè beneficis us podeu preguntar? Doncs perquè encara que Rotary 
Internacional té els amplis objectius, que tots coneixem, previsiblement aquí, 
més a prop i a la nostra ciutat, el proper curs seguirem en un entorn 
econòmicament difícil. I crec que  tenim l’obligació de estar atents a aquesta 
situació. Els recursos que puguem generar, han de servir perquè al Club, i a 
través de les Institucions ja existents a la Ciutat, li afegim un caire el màxim de 
social i de proximitat als  problemes quotidians dels nostres conciutadans,  Un 
cop aconseguit això, temps hi haurà de plantejar-nos participar en projectes 
més internacionals 
Espero comptar amb la vostra generositat per fer possible que això sigui així. 
 
Bé, hi aquest és el programa. Poc espectacular, però compromès amb la 
millora del Club. Us asseguro, que si entre tots aconseguim els objectius que 
ens proposem, el Club es recuperarà, i tots nosaltres, els socis i tota la Junta 
ens en podrem sentir molt satisfets. 
 
Gracies a tots i a totes per endavant. 
 
Bona Nit i Bon Estiu ! 
 
 
 
Jaume Suana 
President del Rotary Club de Terrassa 2014-15 
 
 
 
 
 
 
 
 


