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Bona nit a tots els presents, i gràcies per ser-hi. 

Sap greu que no ens puguem veure i saludar personalment, però ara toca el que toca perquè la 

salut de tots nosaltres és un bé que hem de preservar. 

 

Més greu em sap, però, que molts dels socis que haurien de compartir aquesta estona amb 

nosaltres no hi puguin ser, per no disposar de la tecnologia o dels mínims coneixements 

necessaris per connectar-se a una reunió telemàtica. 

Treballarem per ajudar-los i aconsellar-los perquè al proper plenari hi puguin ser. 

 

Bé, com ha dit la Carme, el primer de juliol em vaig fer càrrec de la presidència. 

 

Em vaig incorporar a la junta anterior com a president electe a meitat de curs, i la pandèmia va 

fer que a mitjans de març s’acabessin les reunions presencials de la junta. 

 

A més a més, la vocació d’ajut i de servei a la comunitat que forma part de l’ADN del club ens 

van portar a dedicar tots els esforços en diners i en temps a detectar necessitats i repartir ajuts 

a les entitats solidaries de la ciutat que més ho necessitàvem. 

I, per tant, va quedar estroncat qualsevol altre projecte d’activitats del club. 

Aquí, un agraïment a la generositat de molts socis en aportar fons addicionals a les quotes per 

aquests ajuts. 

 

Si bé hi ha nova junta formada, no ens ha estat possible encara una primera reunió per tancar 

files i configurar un programa pel curs 2020 2021. Tenim previst posar fila l’agulla el proper 

dimecres 22. 

 

L’únic eix de treball que us avanço, és el que fa referència a la necessitat imperiosa 

d’incorporacions de nous socis. No pas per créixer “per se”, sinó perquè el relleu és molt 

necessari. I a curt termini. La mitjana d’edat és elevada i va creixent, i cada vegada es farà més 

complicat engrescar a nous socis de la franja de 40 a 55 anys que conformin una base per la 

pervivència del club a mitjà termini. 

 

L’única activitat que sembla que podrem establir amb dates concretes és el programa 

d’excursions mensuals que l’amic Santi té ja preparat. 

 



Tinc propostes d’implementació de canvis en alguns aspectes del funcionament del club i 

alguns projectes nous que debatrem i consensuarem amb la nova junta. I que us presentaré 

quan les condicions d’entorn sanitari ens permetin celebrar un plenari presencial amb 

l’escenificació del canvi formal de presidència i junta. 

 

El que sí us avanço avui és la composició de la nova junta: 

 

• Presidenta electa: Mireia Serra 

• Past-presidenta: Carme Espí 

• Secretària: Mariona Vigués 

• Tresorer: Sebastià Codina 

• Macera: Nuri Escudé 

• Imatge i comunicació: Santi Rius 

• Relació amb Rotary: Àngel Morillas 

 

Vull fer patent el meu agraïment a tots ells per haver acceptat fer-me costat per treballar pel 

bé del club. 

És una junta de continuïtat en la seva composició, del qual n’estic molt satisfet. És un equip 

que ha fet molta i molt bona feina aquest curs passat, tant en la calma com en la tempesta. Ha 

demostrat una enorme capacitat de treball i una cintura encomiable per adaptar-se a unes 

condicions d’entorn tan canviants. 

L’única novetat és la incorporació de l’Àngel, que aportarà el seu reconegut capital rotari i la 

seva experiència com a fundador i com a directiu durant molts anys. 

Per acabar, voldria presentar el lema del nou president de Rotary, l’alemany Holger Knaack: 

“ROTARY OBRE OPORTUNITATS” 

Combrego amb aquest lema, en el doble sentit de que crec que les nostres obres de servei, 

siguin grans o petites, creen oportunitats per a les persones que necessiten del nostre ajut i, 

alhora, ens obre oportunitats als socis de realitzar-nos tot vehiculant aquests ajuts. 

 

Diu Mr Knaack que: 

“Aprofitarem aquest moment per fer créixer Rotary, fent-lo més fort, més adaptable i fins i tot 

més alineat amb els nostres valors fonamentals” 

M’agrada el que diu el president, perquè crec que hem de ser més adaptables als canvis 

d’entorn i més alineats amb els valors fonamentals de Rotary. Que, per mi, i per sobre de tots, 

són l’amistat i el compromís social envers la comunitat. 

Bona nit, bon estiu, molta salut i el desig de que aquest malson s’acabi l’abans possible. 

 

Joan Castelló – president del Rotary Club de Terrassa 2020-21 


