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Amigues i amics... 

Amigues i amics! 

Que bonic és retrobar-se tots – o gairebé tots – després de tant de temps d’aquest 

malson que esperem que s’acabi aviat! 

No sabria començar sense tenir un pensament per l’amic Josep Papell. La seva 

desaparició ha estat el pitjor que ens ha passat aquest curs, sens dubte. Et trobem i et 

trobarem a faltar, Josep! 

I un record per l’Oriol, que no ho està passant massa bé i té dies que no es veu amb cor 

de sortir. Desitjava ser aquesta nit amb nosaltres, però no ha pogut ser. Ànims! 

I un desig de ràpida i total recuperació pel Pep Munné, que ha sofert una complicada 

operació abans d’ahir, Hagués volgut venir amb cadira de rodes, però no està encara 

en condicions. 

Celebrem aquest acte de cloenda de curs Rotary i de traspàs de junta, sense haver 

pogut fer l’entrada de la junta actual l’any passat. No es pot lliurar el que no s’ha 

rebut, i és per això que hem escenificat el canvi de presidència anterior; al menys, 

perquè en quedi constància gràfica. 

Fent un breu balanç de com ha anat el curs 2020 – 2021, us puc dir que dels dos grans 

objectius que aquesta junta es va marcar, n’hem superat un amb matrícula d’honor i 

hem suspès estrepitosament en l’altre. 

Comencem pel negatiu: 

Avui fa exactament un any, en el plenari telemàtic de cloenda del curs passat, a 

l’accedir a la presidència, vaig dir-vos el següent: 

“El segon 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.” 

Zero per cent d’assoliment de l’objectiu! 

Hem cregut que sense poder-nos trobar i amb la fredor de les poques i minvades 

d’assistència reunions telemàtiques, mal podíem engrescar als candidats que teníem 

pensat convidar a formar part del Club, i que era aconsellable deixar-ho per quan es 

normalitzi la situació. Esperem que la nova junta ho pugui fer. 



Pel que respecta a la matrícula d’honor, es tracta de la decisió, a la vista del patiment 

que la pandèmia i el confinament van portar a un bon nombre de famílies 

terrassenques, de dedicar tots els esforços a contribuir a mitigar-ho. Sense dedicar ni 

un euro a d’altres fins, com ara les aportacions habituals a la Fundació Rotària. 

Però aquesta matrícula d’honor no se l’atorga la junta. 

És la màxima nota que han merescut tots i cadascun dels socis. N’estem molt 

orgullosos, de veritat. 

Vau acceptar tots i de bon grat la proposta de la junta de no retocar a la baixa la quota 

social malgrat no hi havia sopars. I tots els excedents que va generar la vostra 

generositat es van dedicar a ajudar 9 entitats solidàries de la ciutat en projectes d’ajut 

a les famílies. 

Sapigueu que em consta que el nostre és l’únic club de la zona que no ha reduït les 

quotes. I l’únic que no ha tingut baixes voluntàries. 

Per altra banda, s’ha mantingut la crida a la solidaritat per Nadal, amb un magnífic 

resultat d’aportacions dels socis de més de 2.000 €. 

En total, els ajuts a les entitats han estat de 25.466 €, que amb les realitzades en 

l’anterior curs des de la irrupció de la pandèmia fan un total de 43.719 €. 

Un profund agraïment de part de les entitats receptores i una enorme satisfacció per 

part de la Junta, a més a més de la felicitació que us transmeto de part del Governador 

i dels clubs de la zona. 

Tenint en compte això, la Junta ha decidit que a l’acte d’avui es farà una excepció i no 

es cobrarà el sopar de les parelles. 

Pel que respecta a l’activitat social, Déu n’hi dó del que s’ha pogut fer amb el vent en 

contra que ha bufat tan fort durant tot el curs. 

Quan s’han obert les portes s’han reiniciat les excursions dels dissabtes, amb l’afegitó 

de fer-ne dues al mes en lloc de l’una habitual. Gràcies, Santi, per ser-hi com sempre i 

per adequar-les a les restriccions de mobilitat en cada moment. 

Vam contribuir a celebrar l’Any Internacional de la Pòlio amb un acte públic al peu del 

monument de la Rambleta, amb una gran repercussió als mitjans de comunicació i a 

les xarxes socials. 

El Curs d’Art es va poder dur a terme en un format reduït i per via telemàtica gràcies a 

les “píndoles” enregistrades i ampliades per l’Àngel.  

Es va celebrar un Fòrum Rotary Terrassa obert, també en format telemàtic, amb la 

presència del Xavier Marcet, amb un molt bon èxit d’assistència de persones externes 

al Club. 

S’han fet també uns quants Plenaris telemàtics, amb una interessant xerrada de la 

nostra amiga Ketty Sellarès, un altre amb una conferència del Xavi Coral, un altre amb 



la presentació del llibre “20 Matinals Culturals pel Parc”, del Santi i el Joan, i un altre 

amb la presentació del llibre “L’arbre de la Vida” del Santi, del que ens n’ha fet obsequi 

avui, donat que no vam poder assistir a la seva presentació a la ciutat per les 

restriccions de presencia en actes públics. 

Gràcies a tots els que els van fer possibles. 

La Junta vol agrair ara amb un obsequi a tres socis, per la seva dedicació a que tot això 

fos possible: 

En primer lloc, gràcies, Àngel, per haver pogut “no-interrompre” la llarguíssima sèrie 

de cursos d’art. 

L’agraïment, també, al Santi, per haver pogut mantenir i augmentar el ritme de les 

excursions pel Parc i per la fructífera feina en l’apartat d’imatge i comunicació. 

Malgrat les circumstàncies, es va aconseguir portar a terme la campanya de Nadal de 

joguines per la Creu Roja i la compra i distribució del vi i el cava solidari. En la logística 

s’hi va bolcar de manera espectacular, amb moltes hores de feina, cedint espai i essent 

al peu del canó el Cristòfol. Amic Tòfol, sabem que sempre es pot comptar amb tu i 

t’ho volem agrair! 

Per acabar, no puc deixar de fer un toc d’atenció. 

És massa habitual que a les puntuals i reiteratives comunicacions i convocatòries de la 

Junta que tan eficientment ens fa arribar la Secretaria per dos mitjans (mail i 

whatsapp) hi hagi el silenci per resposta. 

Costa molt poc contestar SI, NO o ENCARA NO HO SÉ. 

I resulta realment ingrat haver-se de posar a trucar un per un als que no contesten, 

cosa que ja sabeu que ha estat fent la Mariona (i de bon grat), però que hauríem de 

mirar d’evitar. 

Estic segur de que farem el petit esforç d’esmenar-ho de cara al curs vinent i li 

facilitarem la feina (que no és poca...) Gràcies. 

Bé, doncs acabat ara i aquí el curs 2020 – 2021, només em queda, de part de la Junta, 

desitjar-vos el millor, especialment pel que fa a la salut, per aquest estiu. 

 

Joan Castelló 

President del Rotary Club de Terrassa 2020-21 

 

 

 

  



 


