Discurs de la Presidenta Mireia Serra
Bona nit a tothom,
Bé ja ha passat un any i aquí estem acomiadant l’exercici 21-22 i obrint el nou
22-23!
Es moment, doncs, de fer una mirada ràpida del que hem fet, del que hem
començat i el que no hem pogut fer.
De nou aquest exercici s’ha vist afectat per la pandèmia del Covid, que si bé
sembla que es va alleugerint, ha tingut un impacte considerable en les activitats
programades, ara mateix alguns socis no poden ser aquí per aquesta causa.
Per ells els millors desitjos de recuperació en nom meu i de la Junta.
Com sabeu alguns plenaris s’han hagut de suspendre per complir amb les
normes de reunió de les autoritats sanitàries i governatives, que limitaven el
numero de participants a les trobades a l’interior. També es va haver de
suspendre el fòrum, quan ja s’havia publicitat i preparat, amb un molt bon èxit
de la convocatòria, per malaltia de covid del ponent i que vàrem decidir deixar
ajornat pel curs que ve.
També hem estat de pega en altres coses. Per exemple, avui us hem pogut
donar la revista que resumeix les activitats del curs, tot i que un error en la
logística va fer que enlloc de rebre els nostres exemplars, rebéssim la
revisteta d’una escola d’Hospitalet. Gracies als esforços d’en Santi per
solucionar-ho, havent d’anar avui mateix a les 19 hores a buscar una re-edició
a Sant Just, ha estat possible poder entregar-la avui i que la tingueu a les
vostres mans. Demano un aplaudiment d’agraïment per en Santi.
També han sorgit incidències inesperades amb l’Hotel Candido, seu social del
Club i punt de trobada. L’organització del Mundial de Hockey femení a la ciutat i
la implicació del l’hotel en aquest esdeveniment, ens varen deixar sense espai,
per les trobades en de dos dels últims plenaris i aquest tancament de curs, que
finalment hem fet a La Coral i aquí a l’Atlètic Terrassa Hockey Club. Demano
un aplaudiment d’agraïment per en Joan Castelló i la Nuri per les seves
gestions per solventar aquests entrebancs. Tot sembla indicar i l’hotel així ens
ho confirma que a partir del mes de Setembre tornarà tot a la normalitat.
Pel que fa als eixos que vaig marcar pel meu mandat n’hi havia dos de centrals
que si bé s’han iniciat, no s’han pogut concloure durant aquest exercici i que
caldrà continuar en el següent. D’una banda l’adaptació dels estatuts socials a
la proposta del Rotary Internacional, dins de l’àmbit legal de la llei catalana
d’associacions. El fet es que quan ho tenia a punt per sotmetre a debat de la
Junta vaig rebre una comunicació de Rotary Internacional on se m’informava
d’una sèrie de propostes legals de modificació dels estatuts de Rotary, per la
qual cosa vaig considerar adient esperar a que s’aprovessin (o no) les
propostes de modificació, per decidir el text final de la proposta a sotmetre a
aprovació de la Junta i a l’Assemblea, cosa que espero poder fer pel proper
mes de setembre.
L’altra eix era seguir la directriu de Rotary Internacional sobre ampliació de
socis dels clubs, i en el nostre cas en concret veure com atreure nous socis que
facin el relleu generacional. Malgrat la Junta ha treballat en aquesta direcció, i
s’han fet propostes a potencials candidats a ser socis en la franja dels 40-50
anys, hem constatat que no es una tasca fàcil. Es evident que hi ha un “gap”
important entre els potencials candidats que hem anat contactant i l’actual cos
social, que no ho fa fàcil. Es per això que vull agrair a David Rua i Marian
Dinarés (que no ha pogut assistir avui com a conseqüència del Covid) la seva
incorporació, per intentar donar aquest pas i ajudar a la propera junta a aconseguir
aquest objectiu.
Així mateix ha quedat pel proper exercici la presentació pública i presencial del
Llibre de les 20 Matinals Culturals pel Parc de San Llorenç de Munt i la Serra
de l’Obac del Grup Excursionista del Club dels autors Joan Cadafalch, Santi

Rius u Raimón Sellarés. (que malauradament ja no està amb nosaltres) i la
divulgació acordada per la Junta de la versió en català/ucraïnès del conte de
l’Arbre de la Vida d’en Santi Rius, a traves dels diferent clubs rotaris del territori
de parla catalana.
Explicat això, sortosament pel que fa al seguiment d’ altres activitats, un any
més vàrem poder fer el concert de Nadal, amb la intervenció d’en Jordi
Figueras i el sopar de nadal i la corresponent recapta que es va destinar a la
Fundació Educativa Terrassa, totes les passejades organitzades per en Santi,
inclosa l’excursió per muntar el pessebre i cantar nadales i el dinar de
germanor que tanca el cicle d’excursions, que va ser tot un èxit de
convocatòria; el curs d’art que ens va portar a passejar virtualment per les illes
del Mediterrani, impartit per l’ Angel Morillas i que va comptar amb molts
participants tant del club com de fora; s’ha pogut reprendre la sortida del 4 x 4,
a quina organització aquest any s’hi ha afegit en Joan Castelló i que va ser un
èxit.
També s’ha fet el lliurement del reconeixement Paul Harris, que teníem pendent
d’exercicis anteriors, a en Jaume Gàzquez.
En el capítol d’ajudes humanitàries, recordar que hem participat a través de la
Fundació Rotaria del Rotary Internacional a ajudar a les víctimes de la guerra
d’Ucraïna, ajudes que han estat canalitzades finalment a traves del propis clubs
Rotary d’Ucraïna, que son els que més coneixien els necessitats en aquell
moment d’inici del conflicte bèl·lic. Ens consta que la nostra aportació de €
5.000 (març) +3.200 (abril) ha estat de les més importants del nostre Districte.
D’altra banda i en aquesta línia també, la junta va acordar donar suport a la
iniciativa, sorgida del servei d’oncologia infantil de la Vall d’Hebron, sota el
nom de Projecte Humanització Nens Quimioteràpia, que consisteix en una
cobertura personalitzable per a les bosses de suero, transfusions i
tractaments, amb originals dissenys i dibuixos creats per artistes -sense ànim
de lucre- , per tal de reduir el nivell d’ansietat i la por dels pacients, que son
nens i a qui no agrada veure les bosses de sang, mitjançant la divulgació a
través del Districte. Aquest suport s’està dibuixant amb els responsables del
servei de la Vall d’Hebron, que s’han ofert a fer una presentació en algun
plenari del curs que ve.
Pel que fa als comptes del exercici 21-22 han estat ja formulats per la Junta i
us seran presentats per aprovació al primer plenari, que se celebri el mes de
setembre, en quina sessió es presentarà també el nou pressupost.
Finalment, i pel que fa al premi Joves per Terrassa, en l’edició d’aquest curs,
s&#39;han presentat vuit (8) projectes i han quedat tres finalistes, si bé no es va
poder lliurar el premi, que subvenciona la Fundació “La Caixa” perquè té
pendent d’analitzar la nostra proposta de premi i no sabrem fins el mes de
setembre si comptem amb la seva aprovació pel projecte seleccionat.
Els tres finalistes d&#39;aquesta edició 2022 i dels quals en sortirà el guanyador,
han estat:
• Associació socioeducativa Tu Tries Jove (Tu tries als barris)
• Grup de joves de can Tusell (Apadrinem)
• L’Associació Juvenil Sarau de Terrassa - Salesianes (Tu Sarau)
I han estat informats.
Ja per acabar, només em queda agrair a tots els membres de la Junta per la
feina feta i per l’àgil gestió davant dels entrebancs que hem tingut durant
aquest mandat, -i en especial pel guiatge dels meus predecessors en el càrrec
la Carme Espí i en Joan Castelló- i també el meu agraïment a tots els socis pel
suport que he rebut.

