
DISCURS PRESIDENT 2016-17 

 

Bona nit a tots, Rotaries, Rotaris i acompanyants. 

Benvolguts tots: 

Durant el curs que ve, que tinc l'honor de presidir, farà 10 anys 

de la meva arribada al Club de la mà dels meus dos padrins: un, 

en Jaume Puig aquí present, Jaume gràcies per comptar amb mi 

per formar part del Rotary Club de Terrassa; l'altre en Xavier 

Francino, des d'aquí rep també el meu agraïment. El 24 

d'octubre de 2006 amb en Jaume Suana com a President, vaig fer 

la meva presentació als socis del Club com a nou membre 

seguint la tradició, per donar-me a conèixer a tots els presents 

en aquell moment, i us vaig parlar de la meva feina professional i 

de les meves aficions. Aprofito per recomanar als nous socis fer 

aquesta presentació. 

Sincerament, no coneixia el rotarisme. A les primeres reunions 

em trobava estrany, però sempre ben acompanyat entre tots 

vosaltres. L'esperit Rotary de l'amistat, la integritat dels seus 

membres, la diversitat dins el grup, el servei a la comunitat i el 

lideratge, a més de la col·laboració amb diferents entitats, el vaig 

anar coneixent, i més quan en Sebastià Codina em va incorporar, 

durant la seva presidència del 2007-08, com a Macer en aquella 

Junta: gràcies Sebastià per comptar amb mi. 

Així, he estat de Macer pràcticament en totes les presidències 

des de llavors. Això m’ha permès intervenir en els actes del Club i 

conèixer millor el Club des de dins. Per aquest curs que avui 

clausurem en Josep Puy em va demanar per acceptar la 

Presidència en el seu relleu -quan t'ho demanen et fa respecte, 



és tota una responsabilitat, i això que tots sabem que un dia o 

altre ens pot tocar fer aquesta tasca dins el Club- Presidència que 

amb permís de la meva esposa Inmaculada, vaig acceptar. He de 

dir que és per mi tot un repte i em sento orgullós d’haver estat 

proposat com a President i agraeixo la confiança que en Josep 

Puy ha dipositat en mi. 

Se que som un Club singular si mirem altres Clubs Rotaris, però 

és precisament aquesta singularitat l'atractiu del nostre Rotary 

Club de Terrassa. La nostra activitat és important tant per la 

quantitat com per la qualitat dels actes que s’organitzen. No 

entraré en el detall de tot el que cada any es fa, ja que en Josep 

Puy ho acaba d'esmentar. 

Així doncs, ja és el moment de presentar el programa del Curs 

vinent 2016-17: 

- En primer lloc continuar alterna'n plenaris interns, on els 

socis podem xerrar entre nosaltres, fent més forts els 

nostres lligams d'amistat i que ens enriqueixen com a grup; 

amb plenaris oberts amb conferenciants de diferents 

àmbits com ha estat aquests darrers cursos, i aprofitant 

que és un any Olímpic portar algun dels esportistes que hi 

hagi participat, el que ens obre la possibilitat de poder 

organitzar un Fòrum sobre l'Olimpisme. En aquest punt 

també voldria demanar als socis que facin aportació d'idees 

perquè tinguem diversitat temàtica. 

- Tenir una participació més gran de socis quan hi hagi un 

Fòrum. 

- Hem d'intentar créixer amb nombre de socis. Actualment 

som 27 socis. El nostre Past- president Jaume Suana ja va 

organitzar una comissió al respecte. Crec que tots els socis 



ens hem d'implicar amb aquest repte per fer créixer al Club 

pensant en persones que poden ser membres del Club. Per 

mi, tal com he dit en començar, ha sigut un regal poder 

formar part d’aquesta entitat, per l'enriquiment que m'ha 

suposat, amb les amistats que he fet i el que m'han aportat 

amb molts diversos aspectes, per el que hem de saber 

transmetre aquest entusiasme. 

- Amb la comissió que ja tenim per al Premi Joves per 

Terrassa donar-hi un nou impuls i trobar nou espònsor. 

- Seguir, com es tradició en el Club, amb les activitats 

d'excursionisme de la mà d'en Santi Rius, i presentar ja 

aquest curs el llibre de les Excursions; el Concert de Nadal 

de la mà d'en Jordi Figueras; el curs d'art impartit per 

l'Àngel Morillas; i la sortida del 4x4 que ens organitza en 

Baltasar Pineda. 

- I finalment un concert solidari amb una orquestra de Jazz. 

Amb això, segueixo una línia de continuïtat amb la del curs 

passat. 

Se que tot això és mes fàcil portar-ho a terme amb l'ajuda d'un 

bon equip de Junta, i aquesta estarà formada per: 

- En Josep Puy com a Past President 

- En Sebastià Codina com a Tresorer 

- En Domènech Ferran com a Macer 

- En Josep Munné com a President electa i que tindrà l'honor 

de presidir el 25e aniversari del nostre Club. A més serà el 

nostre Delegat de Joventut. 

- En Santi Rius com a Secretari 

- I jo mateix com a President. 



Aquesta serà la 24 presidència del nostre Club, espero el suport 

de la Junta i de tots els socis per poder assolir els objectius 

assenyalats. 

M'agradaria aportar en aquest any un esperit d'alegria e il·lusió, 

de gaudir del que fem compartint les diferents activitats els uns 

amb els altres, i d'orgull, perquè, i em repeteixo, és el que jo 

sento al formar part del nostre Rotary Club de Terrassa. 

I no voldria tancar el meu discurs sense aquesta invocació que en 

Josep Puy, ja Past President, ens ha deixat per l’historia del Club: 

"FEM UNA CRIDA AL SENY, LA COHERÈNCIA, EL RESPECTE I LA 

HUMILITAT PER AFRONTAR ELS REPTES I OBJECTIUS DEL NOSTRE 

CLUB. L'ACTITUD SOLIDÀRIA I L'ESPERIT DE SERVEI HAN DE SER 

EL GUIATGE DE LES NOSTRES ACCIONS. L'ESPERIT DEL 

ROTARISME ENS RECORDA LA GENEROSITAT I L'ENTREGA DE 

TOTS ELS QUE FORMEM AQUESTA GRAN FAMÍLIA ROTARIA". 

                                                                                 JOSEP PUY JUANICO 

Bona nit a tothom i bon estiu! 

Moltes Gràcies! 

Terrassa, 12 de juliol de 2016. 


