
DISCURS CLOENDA PRESIDENT 2016-17 

 

Bona nit a tots, Rotaries, Rotaris i acompanyants! 

Això d’ara és el principi d’un final que arribarà amb breus minuts, ja que 

tampoc es tracte d’allargar el discurs de cloenda, l’important ve desprès. 

Benvolguts amics: 

Un any més ens trobem reunits en aquest sopar de fi de curs, i com a 

President que acaba el seu mandat, tinc que fer aquest discurs d’avui. 

He de reconèixer que no trobava la inspiració per escriure unes paraules. 

Hem tingut grans oradors al nostre Club, i no miro a ningú. Però es tracte 

de fer una mica de balanç i veure si els objectius traçats han estat assolits. 

Això és el que faré! 

Així mirem una mica com ha anat el Curs: 

Vàrem tenir el primer plenari el 13 de setembre, la Junta ja s’havia reunit 

uns dies abans. 

- Hem anat alternant els Plenaris interns amb externs tal i com ja 

veníem fent al darrer curs, i crec que anat prou bé amb una gran 

participació durant l’any. I com he dit ja en alguna ocasió, la taula 

única crec que a funcionat prou be. Hem viatjat al espai de la mà 

d’en Jordi Domingo; hem estat visitats per la Lory i l’Arlan Kay, 

rotaris dels Estats Units i així ens hem fet una mica més 

internacionals; i per fi hem recuperat la tradicional presentació d’un 

nou soci als membres del Club: la nostra sòcia Mireia Serra ho va fer 

el dia 9 de maig. Encara queda algú per fer-ho! 

- A més hem col·laborat amb diverses associacions de Terrassa que 

han vingut convidades en algun dels Plenaris: entre elles la 

associació AVAN i la Mitja Marató. 

- També hem tingut el Fòrum Olímpic amb gran èxit de entitats i 

gent. 

- I ja en el darrer Plenari, un Premi Joves per Terrassa amb una colla 

de bons projectes que podien haver estat tots premiats. De aquest 



dia només una petita critica, va faltar participació de la família 

rotaria. 

Hem tingut diverses reunions amb els clubs del Vallés. I el 15 novembre, la 

reunió amb el Governador Carles Campistron va ser conjunta amb tots 

ells. Es va assistir a diferents actes del nostre Districte 2202 (a Santander i 

Saragossa). I hem estat molt ben acompanyats per en Mario Ferrer, 

Assistent del Governador, en diverses ocasions, incloent-hi una 

conferència. Des de aquí el meu agraïment pel seu suport. 

Respecte a la incorporació de nous socis se’ns animava des de la 

Secretaria Distrital, a incrementar un 10 % el nombre de socis per Club i 

any. Be, en el meu discurs al inici de curs érem 27 socis i el setembre ja 

teníem una baixa. Acabem el curs també amb 27 socis, ja que hem 

compensat les baixes de durant l’any amb la incorporació d’en Ramón 

Comellas, la Michelle Francis i l’Emilià Lázaro. La comissió ha de seguir fent 

feina en aquest punt. 

Ens volíem obrir a la ciutat, i crec que avui el Rotary Club de Terrassa està 

més present a Terrassa. Notes de premsa, més de 13.500 visites al blog, 

Instagram, etc. (dades i objectius que sense en Santi com a secretari serien 

difícils de assolir), i l’exposició d’una Shelter-Box el mateix dia de la cursa 

de la Mitja Marató. 

Feina feta gràcies a molta gent. 

I per això anem ja als agraïments. 

A cada un dels membres de la junta per estar treballant, solucionant 

problemes, aportant idees i conferenciants (i respecte això últim: tots els 

socis podeu aportar noms per les conferències).  

- En Santi Rius per la teva tasca de secretari incansable i omnipresent; 

- En  Sebastià Codina per fer possible la tresoreria del Club; 

- En Domènec Ferran per la feina feta com a macer, i desitjar-li des de 

aquí una rapida recuperació  per poder estar aviat entre nosaltres; 

- En Josep Puy com a Past-President, per aportar-nos el seny I 

l’experiència; 



- Finalment a tu Josep Munné, ja President aquesta nit, per totes les 

teves aportacions, contactes amb persones i assistència a les 

reunions rotaries. Avui  no comences la feina, la continues. 

També vull agrair la feina feta a tots els membres de les diferents 

comissions que han treballat durant el Curs. 

En Joan Castelló per fer possible el Fòrum Olímpic, i a la Nuri Escudé per 

ser la nostre Mestre de protocol. 

I també a tots els socis per ser dia a dia a les diferents activitats. 

També agrair els de casa la paciència que han tingut amb mi durant aquest 

Curs. 

I finalment agrair una vegada mes als organitzadors dels clàssics del nostre 

Club:  

- En Jordi Figueras per el magnífic concert de Nadal; 

- En Àngel Morillas per el Curs d’Art; 

- En Baltasar Pineda i Ramón Guinjoan per la sortida del 4X4. 

- En Santi Rius per les excursions matinals i cloenda de les mateixes a 

Moià. 

Això ja s’acaba. La roda rotaria a donat una volta mes i deixa enrere un 

nombre de activitats que tots havíem preparat amb il·lusió. Això ja es 

passat i hem de mirar endavant. El repte ara es per la nova Junta amb un 

aniversari per celebrar: 25 anys del nostre Rotary Club de Terrassa. I 

d’aquest proper curs també n’esperem grans cosses i crec que també serà 

bo compartir-les amb les persones que han deixat el Club. No oblidem 

tampoc que un projecte que porta anys entre nosaltres, serà la nineta del 

Curs: és el llibre de Les Matinals de St. Llorenç. 

I acabo com vaig acabar en el meu discurs de l’any passat: M'agradaria 

haver aportat en aquest any un esperit d'alegria e il·lusió, crec que hem 

gaudit del que hem fet compartint les diferents activitats els uns amb els 

altres, i que ens hem sentit orgullosos de formar part del nostre Rotary 

Club de Terrassa. 

Bona nit a tot-hom i bon estiu! 



Moltes Gràcies! 

 

Joan Cadafalch 

President Curs 2016-17 

Terrassa, 18 de juliol de 2017 


