
Discurs de Benvinguda 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
En primer lloc voldria agrair a en Josep Munné, que avui no pot estar aquí amb 
nosaltres pels motius que ja sabeu -dir-vos que l’operació ha anat bé i que ja es a 
casa-,   haver-me donat la oportunitat de formar part de la gran família rotaria i, 
en particular, d’aquest Rotary Club de Terrassa. 
 
En segon lloc voldria agrair a la Carme l’oportunitat de formar part de la 
trajectòria rotaria, que a la ciutat de Terrassa esta fent tantes coses a favor dels 
més desafavorits, complint així un dels objectius primordials del Rotary 
Internacional:  ser una xarxa unida pel bé de la humanitat. 
 
El meu agraïment també a tots el membres de la nova Junta  per haver acceptat 
ja sigui continuar-hi o entrar-hi  de nou per acompanyar-me durant aquest 
mandat en Joan com a  past President, la Nuria com a Presidenta Electe,  la 
Mariona, com a Secretaria de la Junta i del Club, en Josep , com a Tresorer, ien 
Baltasar, com a Macer i la  Carme i l’Angel com a vocals. 
 
També el meu agraïment a en Santi Rius per haver acceptat continuar les seves 
tasques desenvolupades amb tanta cura, tant pel que fa a les excursions com a la 
relació amb els medis de comunicació i les xarxes socials,, que ajuda a la  
divulgació de la nostra activitat de servei. 
 
Finalment també vull agrair al meu marit, en Josep, el seu recolzament al fet 
d’assumir aquesta presidència i la tasca i dedicació que comportarà. 
 
En aquest sentit, dir-vos que  els eixos  d’actuació que centraran aquest  nou 
mandat i exercici s’enfocaran en tres aspectes diferents: 
 

1. En primer lloc prosseguirem  amb totes les activitats que el Club ja te 
consolidades, en particular,  

• Comprar   joguines per Nadal i el vi i cava solidaris 

• El premi Joves per Terrassa 

• I, sobretot, amb formidable tasca que  s’ha fet fins ara, 
de  solidaritat col·laboració en ajuda social. En aquest sentit 
proposaré al primer Plenari algunes opcions que permetin 
contemporitzar les trobades socials (sopars) amb la captació de 
recursos per poder continuar amb la col·laboració social que en 
motiu de la crisi, generada per la pandèmia, es va iniciar l’any 
passat, sota la presidència de la Carme i que en Joan ha continuat 
aquest any. En aquest sentit, dir-vos que els recursos acumulats han 



estat destinats a ajudes i que caldrà fer caixa nova. Per tant, agrairé 
totes les vostres iniciatives  i idees per poder continuar amb 
aquesta tasca solidaria. 

 
2. En segon lloc, com a cosa personal, us proposaré d’una banda, una 

modificació dels estatuts per adaptar-los a la realitat social del nostre Club, 
omplir alguns buits i adaptar-los també a les  noves tecnologies, per si hem 
de tornar a fer sessions virtuals i, d’altra banda, us proposaré un reglament 
de  regim intern en concordança al proposat pel Rotary Internacional, ja 
que en formem part. 

 
3. En tercer lloc, la nova Junta mirarà de motivar a tots els socis fer realitat el 

lema del Rotary Internacional pel curs 21-22, “Fer més i créixer més”. Fer 
més portant a terme projectes solidaris a nivell de Club o participant en 
d’altres proposats ja sigui per altres Clubs o pel propi Rotary Internacional, 
i créixer més, augmentant la membresia, un dels objectius primordials del  
RI per aquest exercici,  per la continuïtat de l’organització donant pas a  
noves generacions. L’objectiu  d’aquest any del President del  RI, Shekhear 
Metha,  es passar de 1,2 milions de socis a 1,3. De fet la membresia esta 
estancada des dels últims 17 anys i el que es pretén ara es aconseguir 
augmentar-la amb la proposta de que cada rotari en proposi un de nou. 
No es tracta només de buscar un increment quantitatiu, sinó de créixer 
sense perdre de vista la importància de la qualitat humana dels nous 
membres proposats, i 
 

4. finalment,  mirarem d’impulsar  
1. La col·laboració  amb altres clubs en activitats de solidaritat 
2. Reforçar la unió i l’ entusiasme entre els membres del nostre club, i 
3. Mirar d’establir una relació més estreta amb les potencials noves 

generacions, en concret, amb el club Rotarac.  
 
Us dono les gràcies per endavant a tots per ajudar-nos  a aconseguir-ho. 
 
Terrassa, 14 de juliol del 2021 
 
Mireia Serra 
Presidenta del Rotary Club de Terrassa 2021-22 
 


