Discurs fi de presidència
Bona nit a tots i a totes.
Un any passa de pressa I sembla que fos ahir quan celebràvem el 25 anys del club a
Viladecavalls.
La meva experiència com a president ha estat enriquidora i positiva, en tot moment
acompanyat pel magnífic equip de la Junta, el Pep Munné, el Sebastià Codina, la Mireia Serra,
la Carme Espí i el Santi Rius, als que dong les gràcies per tota la feina feta.
Aquest any ha estat marcat en primer lloc pel canvi de seu del club, de l´Hostal del Fum a
l´Hotel Don Càndido. Canvi que valorem com a molt positiu, nous espais i maneres de fer que
ens han donat aires renovats als nostres socis.
Les activitats d´aquest curs han estat moltes i diverses, des de la sortides culturals, excursions,
plenaris, fòrums, pot ser amb un accent cultural tal com defineix el meu tarannà.
Voldria destacat l´alta participació dels sòcies en totes elles i el que això representa per la bona
salut i cohesió del nostre club.
Els projectes que anualment portem a terme, les excursions a Sant Llorenç del Munt i Serra de
l´Obac, organitzades pel Santi Rius, el Concert de Nadal, comandat pel Jordi Figueras, el Curs
d´Art que imparteix l´Angel Morillas, les excursions 4x4 organitzades pel Baltasar Pineda i la
organització d´actes i infraestructures que incansablement porta a terme el Ramón Guinjoan
mereixen un agraïment molt especial.
Els dos projectes específics i nous per aquest curs, Beques Universitàries i Torres d´Aigua, s´han
desenvolupat de forma diferent.
El Projecte Beques Universitàries que tant intensament ha treballat la comissió capitanejada
per l´Enric Mata, no es portarà a terme perquè segons els experts en la matèria en
l´administració de la Generalitat així ho han recomanat. Però la feina feta no ha esta en va i
segur que algun dia li trobarem una utilitat.
I el projecte “Ensenyar el plomero” Les Torres d´aigua de Terrassa. Que tenim redactat i
definit, el vàrem presentar a la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa i estem esperant resposta
de part de la nova presidència del grup.
Voldria destacar també la consolidació del nostre projecte estrella “Joves per Terrassa” que
havia passat per hores baixes i ara de nou, fonamentalment per una nova gestió de la difusió,
sembla arribem als interessats, està més viu que mai pel que fa al nombre de projectes
presentats.
Be, ara ja només queda desitjar-vos un bon estiu i a agafar energies renovades pel proper curs.
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