
Bona nit amics i amigues. 

 Ja ha passat un any  de la meva presidència al Club. Fer balanç d’un any tan 

atípic com aquest, marcat per un confinament a causa de la pandèmia de la 

Covid , no es fàcil. 

Abans de parlar del curs us haig de dir que el millor regal ha estat que tots 

tingueu salut. Dissortadament hem viscut moments tristos on la majoria 

hem perdut algun conegut. Desitjo que s’acabi ben ràpid i que ens puguem 

retrobar el mes aviat possible. 

Molts dels objectius que em vaig marcar s’han aconseguit, com fer un Fòrum 

obert a la ciutat, amb l’ambaixador Joan Antoni March, augmentar el 

contacte amb Rotaract, ajudar a la Fundació M. Auxiliadora en el seu 

projecte Insieme, i molts més. Altres han quedat en el tinter com el Paul 

Harris, la presentació del llibre d’excursions...No perquè no estigues tot 

enllestit, sinó perquè les circumstàncies ocasionades per la pandèmia del 

coronavirus han obligat a ajornar-ho. També tenim algun tema  embastat 

que esperem acabar el proper curs. 

Ès un any que hem treballat molt. Teníem un calendari amb actes mot 

interessants  per a tot el curs amb els ponents confirmats i tot organitzat. 

Després de la conferència de Bartomeu Amat, que ja va anar ben justa, la 

situació ens va obligar a posposar-ho tot pel curs vinent, suposant que la 

situació millori, i a enfocar les activitats del club en una altra direcció. 

Hem fet un munt de conferències on-line com a junta. També amb els Clubs 

rotaris del Vallés, amb el districte i fins i tot una conferència tridistrital 

amb tots els clubs d’España. També hem fet dos plenaris virtuals, un 

d’informació i un altre de lleure amb l’actuació dels nostres músics Jordi, 

Joan i  Domènec.  

 Semblava una premonició quan en el meu discurs inaugural vaig dir que 

m’agradaria que la nostre activitat fos més social. El cert és, que en aquells 

moments, desconeixia l’abast d’aquesta paraula. 

Si alguna cosa pot definir les nostres activitats, a partir del mes de març, 

es la paraula solidaritat. 

Des de la junta hem fet tot el possible per ajudar a les entitats locals que 

ens han demanat suport i també a les que no ho han fet però sabíem que ho 

necessitaven. 



Gràcies a tots vosaltres hem pogut fer una gran tasca. Tots hi heu 

col·laborat. Entre les donacions extres d’alguns socis, les aportacions del 

Club pels actes no celebrats i per la pròpia tresoreria del Club, hem pogut 

donar gairebé 20.000€ . Hem ajudat econòmicament, amb utillatge com 

tauletes tàctils i fins i tot una màquina de tall i també amb material 

sanitari, EPI,s  alguns donats pel Club i altres aconseguits gràcies a la Global 

Grant de la Fundació Rotaria. 

Hem ajudat a ACAU, al REBOST, a PRODIS, a FUPAR, a CÀRITES CAN 

PALET, a CÀRITES TERRASSA, a la FUNDACIÓ M.AUXILIADORA i a LA 

FÀBRICA de Can Tusell. Us Farem arribar el quadre amb tots els ajuts que 

hem donat. 

 Abans de seguir m’agradaria donar la meva gratitud a la junta. 

Un President sol no es ningú. He tingut la sort de comptar amb un gran equip 

pel qual la paraula gratitud queda curta. 

La Mariona, la millor secretària que podia trobar, eficient,amb una gran 

categoria humana, i sempre pendent de tot amb qui he pogut compartir no 

només l’agenda rotaria, sinó també els sentiments i estats d’ànims durant 

tot aquest curs.  

La Nuri, amb la seva alegria i il·lusió. Tan treballadora i  sincera en les 

seves opinions, sempre disposada a ajudar. 

La Mireia, amb les seves sàvies opinions i ajudant en tot el que ha pogut 

malgrat que no ha estat el millor any per a ella, en l’àmbit familiar. Estava 

lluny però la sentíem a prop. 

El savi despistat del Sebastià, sempre disposat a acompanyar-me a tots el 

actes i que ha desenvolupat una gran feina en un any on els comptes rotaris 

han fet un munt d’entrades i sortides. 

El nostre artista, el Domènec, que ens ha captivat amb les seves cançons; 

sempre encertat en les seves opinions i amb molt de sentit comú. 

El Santi que malgrat no estar present a les juntes ha seguit fent una 

formidable tasca de comunicació, ja tenim gairebé 2400 seguidors a 

Instagram  Ja està editat un fantàstic llibre d’excursions que esperem que 

es pugui presentar  ben aviat, i també la magnífica revista del curs 2019-20, 

que quan l’he fullejat m’he adonat del munt d’activitats que hem fet 

enguany. Els que vulgueu la podeu recollir a la farmàcia. 



Finalment, el meu especial agraïment pel Joan Castelló, per acceptar la nova 

presidència del club. Ens hem tractat força aquest últims mesos i és una 

persona molt emprenedora i eficient. Sé que té moltes idees i projectes i 

lluitarà perquè el Rotary de Terrassa segueixi sent un gran club. Aquí tinc la 

medalla que tant de bo li pugui posar ben aviat. 

 Agraeixo als socis que com cada any han liderat activitats com: 

El Jordi Figueres pel fantàstic concert de Nadal, a l’Angel pel sempre molt 

interessant curs d’art que ens permet somniar amb els llocs que 

possiblement no coneixerem mai, a el Santi per seguir organitzant unes 

meravelloses excursions on hem gaudit d’uns entorns propers i moltes 

vegades desconeguts. I al Baltasar i al Ramón per la preparació del 4x4 que 

esperem dur a terme ben aviat. Quan puguem fer aquest 

acte  presencialment us entregarem un obsequi. 

 Sé que no anomeno totes les activitats, m’oblidava de  la recollida de 

joguines per la Creu Roja, les sortides que hem fet i les que tenim 

programades com la de Ribesaltes i un munt de petites coses per mi molt 

importants. 

 Per acabar us voldria comentar que aquest any hem convocat  la XXlll edició 

del Premi Joves per Terrassa. S’han presentat 11 projectes i ha estat un 

èxit de convocatòria i de participació. 

En un moment, on les necessitats s’han fet paleses, ha estat difícil decidir a 

qui atorgar el premi. 

Ara la Mariona us llegirà l’acta i el veredicte. 

 A mi només hem queda dir-vos que ha estat un plaer treballar per la nostre 

entitat i que estic orgullosa de tots vosaltres. 

Bon estiu amics i amigues. Cuideu-vos molt. 

Moltes Gràcies! 

Carme Espí. Presidenta curs 2019-20 

 


