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Benvolguts companyes i companys , molt bona nit.
Salutacions especials al governador del districte i a la delegada territorial
que ens han volgut acompanyar aquesta nit .
I benvinguts a aquest sopar especial, ja que aquest any coincideix la
celebració del nostre 25 aniversari amb la cloenda del curs 2017-2018 i
inici del 2018-2019.
En primer lloc donar les gràcies als ex socis i amics que heu volgut estar
amb nosaltres en aquest dia de celebració tant important per tots.
Personalment vull agrair al meu padrí , l´Angel Morillas, per haver-me
proposat com a soci ara ja fa sis anys, han passat volant , i així poder
gaudir de la companya i l´afecte de tots vosaltres com a valor fonamental
per a seguir endavant.
El repte de presidir el club, el plantejo amb molt de respecte i
responsabilitat, però, la tranquil·litat que en tot moment hem doneu tots
i sobretot la pinya amb els membres de la Junta, crec que hem deixarà
dormir tranquil. El puntal principal perquè la màquina rutlli, és el nostre
Secretari, el Santi Rius, ho fas massa bé i per això tots et volem a tu en el
càrrec. El mateix dic del tresorer, que tornarà a ser en Sebastià Codina i la
macera, la Mireia Serra. La nova presidenta electa serà la Carme Espí .a
qui agreixo la seva disposició. En Pep Munné, com a past president, ens
deixes un llistó molt alt, serà també a la Junta. I desprès de molts anys
d´acompanyar-nos, en Joan Cadafalch, podrà disposar dels primers
dimarts de cada més per estar amb la família, molt agraïts Joan, per la
teva sempre bona disposició i amistat.
En l´apartat d’agraïments, no hem vull oblidar dels que organitzeu les
nostres activitats, ja històriques, al Santi per les excursions, a l´Angel pels
cursos d´Art , al Baltasar per les rutes de 4X4, els de la Comissió del 25

aniversari, ,els de la comissió de Joves per Terrassa, i al Xicot per a tot, el
Ramon.
La planificació de les activitats per el proper curs ja us les presentarem al
primer plenari de setembre, deixeu me ara però que us relati alguns
pensaments de temes diversos perquè les reflexionem durant l´estiu.
En primer lloc, es evident que hem de plantejar alguna estratègia per anar
renovant generacionalment i en qüestió de gènere el nostre club. Sobretot
en la proposta de nous socis, Aquest, no es un tema que només ens afecti
a nosaltres, és generalitzat a moltes associacions de tot tipus, però no per
això no ens ha de preocupar , la presencia de joventut i dones, no tant sols
renova i enriqueix planejaments, enfocs i idees sinó que ens assegura el
futur.
Una altre qüestió a reflexionar seria eixamplar la nostra solidaritat amb
temes relacionats amb el patrimoni de Terrassa, des de totes les vessants
culturals, artístiques, monumentals, esta clar que el primer es el benestar
de les persones, però ajudar a investigar, conservar i difondre el nostre
patrimoni ens donaria una visibilitat i una dimensió fins ara poc explotada
en el club , reforçant la idea que la cultura és un pilar fonamental en la
societat del benestar. Aquí segurament encaixaria d´alguna manera
replantejada la proposta de l´Enric ,que ja esta treballant una comissió.
I per acabar amb aquestes reflexions personals en veu alta, podríem fer
quelcom per conèixer-nos millor entre nosaltres i compartir experiències
personals i professionals, que sovint donem per poc importants o ja
conegudes. Fer algunes sessions tancades als socis, no sé, si temàtiques o
que cadascú plantegi el que li vingui de gust, com sembli millor.
L´enriquiment de coneixements personals i enfortiment de l´amistat, hem
sembla que encaixa perfectament amb la filosofia rotaria. Sempre però en
el benentès que aquestes sessions mai substituirien convidar persones i
entitats que ens permetin continuar coneixent i col·laborant en el teixit
personal i associatiu de Terrassa.
No soc partidari dels grans objectius, ni titulars, que sovint no tenen cap
contingut , és la feina del dia a dia i les petites coses, les que ens fan

avançar i sentir-nos bé amb la tasca rotaria, lligada amb la nostra manera
de ser, enriquidora i diversa.
Per anar concloent, només dir -vos que alguns membres de la Junta vàrem
assistir a finals de juny a Granollers, a una reunió de coordinació dels clubs
de Vallés, convocada per la nova delegada del governador, la Montse
Moral , que engega amb molta empenta. I que tenim assignada per el
dissabte 27 d´Octubre una jornada a Terrassa del Seminari de Formació
Districtal.
No cal dir que jo mateix i la Junta estem oberts del tot i a tots els
suggeriments i aportacions que ajudin a enriquir el nostre club. Sempre
ponderant però la nostra disponibilitat i essent pragmàtics en assumir
tasques que realment siguem capaços de portar a terme.
Molt bon estiu a tothom i a renovar forces per un potent nou curs 20182019.
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