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SOPAR ROTARY 

14 JULIOL 2015 

DISCURS INICI PRESIDÈNCIA. 2015/016 

____________________________________________________________ 

President, junta , socis i acompanyants, amics tots. 

Fa cinc anys, i també en data de 14 de juliol, us adreçava unes 
paraules amb motiu de la cloenda de la meva presidència del curs 
2009/2010. Per ser més exactes era la XVIIena. presidència. Ara, 
cinc anys, després tornem a trobar-nos en el Club de Golf del Prat 
amb un discurs que enceta la meva segona presidència – el 23 
president de la història del club - al capdavant del Rotary Club de 
Terrassa. Segona i última, suposem, ja que si fos el contrari potser 
tindríem un problema molt greu. 

Faltaria a la veritat si us digués que no em fa il.lusió tornar a agafar 
les brides del club i també faltaria a la veritat si us digués que en els 
darrers temps no he pensat en deixar el club, en més d’una ocasió,  
com, possiblement, ho heu pensat alguns o molts dels que esteu 
aquí. La vida és plena de paradoxes i contradiccions. Ens animem i 
també defallim. 

Però també és  veritat que m’hi trobo bé , he fe fet molts bons amics 
i aprenc, a cada trobada i plenari, coses prou interessants. 
Recordeu aquell vell consell: envolteu-vos sempre de gent 
intel.ligent. Senzillament val la pena. 

En qualsevol cas aquí estem per tirar endavant una institució que va 
néixer oficialment el 12 de març de 1993 (era divendres)  dins el 
curs 1992/93 i que es troba doncs camí del XXVè. Aniversari. En 
qualsevol cas el sentit d’aquells orígens, la nostra tasca dins la 
comunitat i l’esperit de col.laboració i amistat romanen més vius que 
mai. Val la pena preservar la implicació i el compromís. Us encoratjo 
a fer-ho i contagiar-ne aquest esperit. 

Acabem per pensar que hi ha prou motius per seguir lluitant per 
aquest club i sobretot quan fem repàs, balanç, memòria de tot el 
que s’ha fet. 
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Així doncs, deixeu-me que us plantegi els  grans objectius per 
aquest curs vinent 2015-2016: 

1. MÉS IMPLICACIÓ DELS SOCIS EN LES ACTIVITATS DEL 
CLUB I AUGMENTAR L’ASSISTÈNCIA EN ELS PLENARIS. 

2. AUGMENTAR LA FAMÍLIA ROTÀRIA AMB 4/5 SOCIS QUE 
APORTIN IL.LUSIÓ, CONEIXEMENT I ENTUSIASME. 

3. LA CONCESSIÓ D’ALGUN O ALGUNS PAUL HARRIS, JA 
SIGUIN EXTERNS O INTERNS. 

4. ACABAR I PUBLICAR EL LLIBRE DE LES EXCURSIONS. 
US HO MEREIXEU. 

5. PROMOURE ACTIVITATS QUE ENRIQUEIXEN EL NOSTRE 
BAGATGE CULTURAL. JA US PODEU IMAGINAR QUE AMB 
UN DIRECTOR DEL MUSEU DE TERRASSA, EL 
RESPONSABLE DEL MILLOR BLOC DE RECORDS DE LA 
CIUTAT, UN AFICIONAT A LA HISTÒRIA COM UN 
SERVIDOR I L’INESTIMABLE SUPORT I COL.LABORACIÓ 
DE L’ANGEL MORILLAS NO HI HA MASSA SECRETS PER 
ON ANIRAN ELS TRETS. 

         M’AGRADARIA FER ALGUNA O ALGUNES SORTIDES MÉS     
PER LA CATALUNYA NORD I TREBALLAR EL TEMA DE 
BARCELONA DESPRÉS DE L’EXPERIÈNCIA D’ENGUANY. 
 

Permeteu-me alguns reflexions més: 

 

Potser la nostra/vostra bonhomia i senzillesa no ens permet de 
veure la importància de tot el que hem fet al llarg de tants anys. Sou 
conscients de tot els que representa en matèria de cooperació, 
solidaritat, ajut, altruisme, companyonia... durant tants i tants anys.?  

 

Ahir encara rebiem imatges del lliurament d’aliments al rebost. 13 
de juliol i això no hi ha qui ho aturi. Senzillament, fantàstic. 
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Aquest és el nostre actiu i que ens permet ser prou cofois 
de la trajectòria d’un club, del seu històrial i de tot el que 
representa. 

Ja sé que hem passat situacions no massa galdoses i, fins i 
tot, hem dubtat del sentit de perdre hores i dies per fer i 
organitzar coses. Es legítim aquest dubte, ho és també el 
defalliment, les ganes de plegar i també ho és que alguns 
socis hagin considerat que havien de deixar el club. 

No hi puc estar d’acord però haig de respectar totes les 
decisions en el marc d’una lògica pluralitat de fer i actuar. 
Tan de bo els veiem ben aviat, novament, asseguts entre 
nosaltres. 

 

                                              GRATITUD 
 

Si cerquem una paraula que defineixi aquesta trobada i que 
embolcalla de forma sutil i elegant l’ambient d’aquesta nit, podria ser 
la paraula gràcies/gratitud. La podeu dir en l’idioma que volgueu 
perquè sempre sona meravellosament. 

 

Així doncs, ens cal tenir present que : 

 

- LA COMUNITAT ENS HA D’AGRAIR MOLTES COSES. 
 
- NOSALTRES MÚTUAMENT ENS HEM D’AGRAIR GESTOS, 

COL.LABORACIONS, SUGGERIMENTS,  MANERES DE 
FER, SOMRIURES, PARAULES D’ÀNIM I DE SUPORT. 

 
- JO HAIG DE DONAR LES GRÀCIES A TOTS VOSALTRES 

PER MOLTES COSES I ARA HA ARRIBAT EL MOMENT DE 
FER BALANÇ. 
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Algú va dir que la gent es coneix no pel que són sinó per l’empremta 
que han deixat i per l’herència que han sabut transmetre als seus 
amics, fills, col.laboradors i a la societat en generaletc. 

 

Nosaltres també hem escrit un capítol important de la història del 
club i també de la ciutat, ben segur, no en tingueu cap mena de 
dubte. Quan s’escrigui la història dels cinquanta anys o del 
centenari del Club, (el llibre escrit i editat per l’Angel Morillas 
continua sent una obra ben valuosa), tingueu la certesa que 
ocupareu un lloc preferent com també alguns socis que ja no estan 

en el club. PER DAMUNT DE TOT: 
RECONEIXEMENT I GRATITUD. 

____________________________________________________________ 

 

.......I per si encara dubteu: 

- tots els clubs tenen un programa organitzat de sortides 
mensuals per conèixer i assaborir la natura.? 

- Tots els clubs tenen un Bloc , rabiosament actualitzat, amb el 
batec de tot el que es fa i planifica.? 18.000 visites en 11 
mesos!. 

- Algun em sap dir el nombre de clubs que tenen un premi, 
anem cap a la Xxéna. edició, que es diu JOVES PER 
TERRASSA? 

- Heu pensat amb el mèrit que representa organitzar any rera 
any un curs d’art de qualitat i nivell.? 

- Sabeu la feinada que hi ha en muntar una sortida 4x4 , que 
tingui contingut i objectius i que vagi molt més enllà de la 
simple aventura? 

- Us adoneu de la qualitat del concert de Nadal on si no 
t’espaviles no hi ha lloc per seure i que la ciutat espera amb 
delit pels volts de Nadal? 

- Sou conscients de la categoria i del nombre de sortides 
d’aquest darrer curs? 
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- Si ara us preguntés quina és la sortida o activitat que més us 
ha agradat enguany, tindríeu problemes en fer la tria i no pas 
en pensar si n’heu fet alguna. 

I tant que el nostre club és singular i diferent. Senzillament és 
modèlic i acollidor en fer i organitzar esdeveniments. Aquesta és la 
nostra singularitat i que n’hem de presumir i estar ben contents. 

Per tot això, només puc/podem dir gràcies, moltes gràcies. 

 
- Gràcies per ser com sou i per haver après moltíssim de tots 

vosaltres. 
 
- Gràcies Baltasar Pineda pel el teu esforç en preparar 

aquestes meravelloses sortides i en delectar-nos amb 
fantàstics audiovisuals com el de l’altre dia. Gràcies per  la 
teva Categoria. 

 
- Gràcies Jordi Baldó: pel teu humor, pel teu caràcter,pel teu 

optimisme.  
 

- Gràcies Tòfol Caparrós: per la teva meravellosa manera 
d’entendre la vida, per contagiar-nos a tots amb la teva  il.lusió 
i felicitat. 

 
- Gràcies Antoni Bellido: per dir, som-hi, endavant, val la pena.  

 
- Gràcies Jordi Figueres: per la teva categoria humana, pel teu 

caràcter i per aquest obsequi permanent que és la teva 
música. 

 
- Gràcies Angel Morillas: per haver tingut l’any 1992 la idea de 

convidar-me a formar part del club. No, no ho he oblidat. Per 
tot el que has fet i per tot el que fas. Només puc dir gràcies. 

 

- Gràcies Josep Manel Puente: per la teva bonhomia, pel teu 
caràcter i sobretot per la teva saviesa professional i home de 
muntanya. Es un honor que el club tingui gent com tu. 
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- Gràcies Maiol Estragués. Per la teva il.lusió, pel teu somriure, 
per tot el que saps i per la teva disponibilitat. 

 
- Gràcies Josep Rifà, gràcies pel teu caràcter, per la teva 

manera de fer i per treballar pel club en moments prou 
complicats. 

 
- Gràcies Serafí Gázquez, gràcies per la teva disponibilitat. Per 

estar sempre a punt en donar un cop de mà i molta sort en els 
teus nous projectes professionals i de ciutat. 

 
- Gràcies Joaquim Ristol, pel teu caràcter, per la teva 

generositat. Per la teva gran categoria com a persona. 
 

- Gràcies Ramon Guinjoan pel teu humor, pel teu ajut. Per la 
teva entrega al club al llarg de tants i tants anys.  

 
- Gràcies Raimon Sellarès per tot el que has fet i per tot el que 

hem après al llarg de molts anys i per inculcar-nos a tots 
aquest amor per la muntanya i aquest respecte per la natura. 

 

- Gràcies, Jaume Puig , no saps la il.lusió i alegria que em 
dones de poder comptar amb tu aquesta nit. Has estat i ets el 
company i l’amic que no has estalviat res perquè no ens 
manqués cap cosa a nivell gastronòmic. 

 
- Gràcies Nuri Escudé, Gràcies  per tot el que has fet en els 

darrers anys i en aquest darrer que hem compartit junta. El teu 
treball no té altre qualificatiu que immillorable pel que fa la 
qualitat i la puntualitat en la redacció de les actes i en tota 
mena d’informació als socis. 

 
- Gràcies Carme Espí, gràcies per mil coses i gràcies pel teu 

caràcter, per la teva manera de ser, per aquesta dosi de 
serenor i categoria que injectes en totes les reunions i 
trobades.  

 
Gràcies a tots els socis que avui, per diferents motius, no ens 
poden acompanyar però que estan ben presents en el meu 
cor i en el meu àlbum imaginari de records i vivències. 
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- Junta directiva del R.C.Terrassa:  015-016 

 
- Gràcies Jaume Suana, per haver confiat en mi, per la teva 

il.lusió i perseverança i per haver aguantat amb fermesa el 
timó del vaixell quan el vent bufava en contra. 

    PAST PRESIDENT. 
 

- Gràcies Josep Munné, per haver-te fet càrrec de la 
comptabilitat. Per posar ordre  i pedagogia. No tens mai un no 
i paleses aquella senzillesa pròpia de les persones molt 
intel.ligents.   

    TRESORER 
 

- Gràcies Domènec Ferran, pel teu ajut i suport.Per la teva 
infinita disponibilitat.   

     MACER 
 

- Gràcies Joan Cadafalch, ara ja uns anys que ens coneixem. 
Quina categoria i quina amabilitat !! Només et puc dir gràcies 
quan acceptares la presidència pel curs  016-017. 
PRESIDENT ELECTE 

 
- Gràcies Santi Rius. Qualsevol cosa que digui sobre la teva 

persona i la teva generositat em quedaria curt. M’has ajudat 
molt, moltíssim i no conec ningú amb la teva generositat i 
disponibilitat. En Ramon Guinjoan ja em va avisar que no em 
deixés escapar una persona de la teva vàlua i intel.ligència.   
SECRETARI. 
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En Santi em feia el suggeriment de recuperar petites 
intervencions literàries a l’inici dels plenaris. Així ho farem. Avui 
m’agradaria compartir aquest text d’en Jorge Luis Borges, Carta 
a un amic 
 

  

 No puc donar-te solucions per a tots els problemes de la 

teva vida, ni tinc respostes per a les teves dubtes o temors, 

però puc escoltar-te i buscar juntament amb tu.  

No puc canviar el teu passat ni el teu futur, però quan em 

necessitis estaré al teu costat. No puc evitar que 

ensopeguis. Només puc oferir la meva mà perquè et 

subjectis i no caiguis.  

Les teves alegries, els teus triomfs i els teus èxits no són 

meus, però gaudeixo sincerament quan et veig feliç. No 

jutjo les decisions que prens en la vida.Em limito a 

recolzar, a estimular i ajudar-te si m'ho demanes.  

No puc dibuixar-te límits dins dels quals has d'actuar, 

però si t'ofereixo l'espai necessari per créixer.No puc 

evitar els teus sofriments quan alguna pena et parteixi el 

cor, però puc plorar amb tu i recollir els trossos per 

armar-lo de nou. No puc dir-te qui ets, ni qui hauries de 

ser. Només puc estimar com ets i ser el teu amic. En 

aquests dies vaig pregar per tu. En aquests dies em vaig 

posar a recordar les meves amistats més precioses. Sóc 

una persona feliç: tinc més amics del que imaginava. Això 

és el que ells em diuen, m'ho demostren. És el que sento 

per tots ells. Veig la brillantor en els seus ulls, el somriure 



 

9 

 

espontània i l'alegria que senten en veure. I jo també 

sento pau i alegria quan els veig i quan parlem; sigui en 

l'alegria és a dir en la serenitat.  

En aquests dies vaig pensar en els meus amics i amigues i 

entre ells, vas aparèixer tu. No estaves dalt, ni baix, ni al 

mig. No encapçalades ni concloïes la llista. No eres el 

número u, ni el nombre final. El que sé és que et 

destacades per alguna qualitat que transmetia i amb la 

qual des de fa temps es ennobleix la meva vida. Jo tampoc 

tinc la pretensió de ser el primer, el segon o el tercer de la 

llista. N'hi ha prou que em vulguis com amic.  

Llavors vaig entendre que realment som amics. Vaig fer el 

que tot amic, vaig pregar, i li vaig agrair a Déu que 

m'hagi donat l'oportunitat de tenir un amic com tu. Era 

una oració de gratitud, perquè tu li has donat valor a la 

meva vida. 

Jorge Luís Borges 

 

Us desitjo tanta sort com els anys que té el nostre club multiplicat pel 

nombre de socis.  

QUE DÉU US BENEEIXI!! 

 

TERRASSA, 14 DE JULIOL DE 2015 

  

 


