
Bona nit. 

Un any mes ens retrobem en aquestes dates per celebrar el 

tradicional sopar de nadal del club. 

Personalment es per a mi un dia destacat, doncs em dona 

l’oportunitat d’adreçar-me a vosaltres en qualitat de president. I 

és que m’ha tocat ser president d’un any important pel Club, el 

del nostre 25è aniversari. El proper mes de febrer, farem el 

primer acte institucional de celebració, convidant a una bona 

colla d’amics a un concert anomenat “venim del nord, venim del 

sud” que la jove cambra de Terrassa interpretarà a l’auditori 

municipal el dia 18. 

Estem també treballant per què al mes d’abril puguem fer un 

dinar o sopar de celebració a la Masia Egara, del qual ja us 

anirem informant com evoluciona. 

Tenim ja un segon semestre ben farcit d’activitats i ponents que 

ens permetran tenir un curs força interessant.  

Com es tradicional, al mes de febrer es durà a terme el curs d’art, 

del qual en Àngel Morillas ens en farà una explicació a 

continuació, i farem també la sortida 4x4 que amb en Baltasar 

Pineda em acordat fer-la aprofitant el pont de l’1 de maig per tal 

de que tots els que vulguem anar-hi, però encara tenim 

obligacions laborals, ho tinguem més fàcil per assistir-hi.  

Ja que en les darreres edicions, la participació de membres del 

club no ha estat massa reeixida, sent el nostre 25è aniversari i 

valorant la gran disposició de en Baltasar a preparar aquest 

viatge any rere any, us animo a que siguem una bona colla entre 

socis i amics per fer una sortida memorable. 

També tenim entre mans el projecte de la Índia. M’he posat en 

contacte amb la Fundació Vicente Ferrer i proposem les dates de 

setmana santa per anar-hi.  



Hauríeu de rumiar aquestes festes si aquest viatge es del vostre 

interès i a més trigar el dia 15 de gener, confirmar o no si 

vindríeu. 

Una vegada repassada l’agenda del que ens espera, felicitar-vos 

pel bon inici de curs que hem tingut, amb una assistència promig 

del 73,5%, el que representa un bon indicador de la bona salut 

del club. Moltes gracies a tots i molt especialment als membres 

de la Junta que feu possible que tot això funcioni. Tots plegats 

sou molt bona gent! 

Permeteu-me doncs entrar en un aspecte més íntim del que per 

a mi es aquest club i del que m’aporta personalment. Els ideals 

del Rotary son molt bonics; l’ajut a les persones que ho passen 

malament o pateixen necessitats de qualsevol mena, la 

solidaritat, l’altruisme, etc.. son competències que no tothom 

treballa prou, i els qui s’esforcen en desenvolupar-les han de ser 

per força persones amb una sensibilitat especial vers els altres. 

Malgrat tot, el Rotary Club es una organització molt gran, som 

mes de 1.300.000 socis arreu del mon, i el tarannà de les 

persones que el formen a cada indret del mon no es el mateix. 

Puc afirmar sense por a equivocar-me, que la manera de viure el 

Rotary de altres Clubs que he visitat o conec no es igual a la 

nostra. Aquí es viu quelcom més que no passa desapercebut a les 

persones que ens coneixen o visiten d’altres llocs.  

A Terrassa heu sabut combinar la rigidesa de la normativa 

rotaria, amb una companyonia que simplifica i apropa les 

relacions entre els membres del club.  

Vaig entrar al Rotary al curs 2010-2011. Us coneixia d’alguna 

xerrada que havia assistit en representació de la meva empresa 

uns anys abans i va ser parlant-ne amb en Santi Rius que va 

despertar la meva curiositat el formar-ne part.  



Entre tots vosaltres he trobat una colla de nous amics que 

comparteixen amb mi uns valors molt especials que donen sentit 

a la meva vida. Trobar un espai que et permeti ajudar als altres i 

a l’hora fer-ho amb una colla de persones de la vostra dimensió 

es un d’aquells plaers que ofereix la vida i hem de saber 

aprofitar. 

Hi ha un llibre de en Alex Rovira anomenat “La bona sort”. En ell 

l’autor ens explica la diferencia entre la sort i la bona sort. Per 

fer-ho curt i ras i fent servir la cèlebre frase de Picasso, “Quan 

m’arribi la inspiració, que em trobi treballant”. Tots els que 

formem part d’aquest club som d’aquesta mena. Treballar ens ha 

permès gaudir d’una estabilitat i llibertat econòmica, la qual a 

l’hora i a través del Rotary, tenim oportunitat de retornar-ne part 

a aquells membres de la societat que pateixen mes per les raons 

que sigui. 

La bona sort, l’anem a buscar cada dia amb la nostra actitud, 

amb el nostre treball, amb la nostra dedicació i també amb la 

solidaritat, l’altruisme i la generositat. 

En aquests dies de nadal on tot el misteri que les festes 

representen massa sovint es materialitzen en meres accions 

comercials o de consum desaforat, es molt bonic que puguem 

reunir-nos per pensar també en els altres. Però també es 

necessari que aprofitant les dates i les nostres més íntimes 

tradicions, fem un balanç personal i valorem si el que hem dut a 

terme en els darrers mesos està d’acord amb les nostres 

conviccions. En aquest sentit, us proposo que us feu dues 

preguntes: 

1. Què ha funcionat durant aquest any? De què estic 

especialment content/a? 

 

2. Què és allò del que no estic tant content/a? Si ara tornés a 



començar l'any, què faria diferent? 

 

La primera pregunta us 

aportarà positivitat i reconeixement posant el focus en les coses 

que funcionen i feu bé i que normalment passem per alt.  

 

La segona pregunta us aportarà consciència d'allò que no ha 

funcionat, però sobretot aprenentatge per prendre nota i seguir 

creixent i millorant. 

 

Res més. Cuideu-vos molt, envolteu-vos de les persones que 

estimeu i que us estimen.  

 

Rieu, descanseu, salteu, balleu, desconnecteu i feu allò que us 

agradi fer. Si teniu fills o nets intenteu gaudir-ne, és el millor que 

ens pot passar a la vida i un dels millors regals que els hi podem 

fer és dedicar-los temps de qualitat. 

 

Us desitjo un bon nadal i un 2018 ple se salut, amor i pau. 

Moltes gracies. 

 
 


