
Discurs de la Presidenta Nuri Escudé 
Amics,  
Ja hem acabat un curs i el setembre començarem l’altre. El temps passa molt ràpid.  
Quan la Mireia em va demanar que fos la presidenta pel curs 2022-23, vaig creure que encara faltava 
temps; m’ho vaig haver de pensar, no perquè no ho vulgues fer, sinó perquè, com tots sabeu, faig moltes 
coses. 
Ja fa temps que sabia que em tocaria un dia o altre doncs trobo lògic que tots el socis passin per aquests 
càrrec. 
Us voldria explicar, que si avui estic aquí es gràcies a en  Santi Rius i a l’ ex-soci Pep Rifà, el Pep va ser el 
meu padrí, i moltes gràcies a la generositat d’en Santi. 
Per mi formar part d’ aquest club m’omple molt;  m’ha enriquit com a persona, i m’ajuda a  tenir una 
visió diferent del món i que complementa el que ja coneixia des de la cultura popular, sobretot de les 
sardanes a nivell nacional. 
I us he conegut a tots vosaltres, socis i les vostres parelles; a tots us considero els meus amics. 
Vull donar les gràcies a totes les persones que seran a la junta amb mi durant aquest nou curs o mandat: 
A la Mireia Serra com a Past President, 
al Ramon Comellas com a President Electe,  
el Santi Rius, com a Secretari, mitjans de comunicació, xarxes socials i no puc oblidar les magnifiques 
excursions que organitza. 
En Josep Munné com a tresorer 
A la Mariona Vigués com a macera 
A la Carme Espí que portarà tot el tema de joventut 
 i el Angel Morillas com a vocal relació amb el Rotary i naturalment amb el curs d’art que sempre 
organitza meravellosament. 
I tornarem a fer la tradicional sortida de 4 x 4 però amb uns canvis a partir d’aquest curs. L’organitzarà 
en Joan Castelló a qui en Baltasar Pineda li ha passat el testimoni. 
Vull agrair la bona feina, d’en  Baltasar per tots aquests anys de dedicació i encert que amb la 
col•laboració del Ramon Guinjoan ens han portat a llocs molt interessants; moltes gràcies també al Joan  
per recollir el relleu. 
El 4x4 canviarà de nom, i  a partir d’aquest nou  curs serà:  Sortida Rotary Natura & Cultura. Desitgem el 
millor per la nova etapa. 
Per últim vull donar les gràcies  al meu marit, l’Albert, per tot el suport que em dona, ja que el que faig 
no seria possible si ell no estigues al meu costat, sempre ajudant-me amb tot. T’estimo. 
La continuïtat del Club es molt important, enguany celebrem els 30 anys, i ja es una fita significativa. 
Mantindrem com sempre: 
El concert de Nadal d’orgue que ens organitza en  Jordi Figueres. El concert  és ja es una institució en el 
nostre club i un referent per la ciutat. 
El curs d’art, que ens imparteix l‘Angel Morillas, esperat amb delit any darrera any. 
Les excursions a la muntanya que ens prepara amb tant d’encert en Santi Rius. 
La sortida Rotary Natura & Cultura 
La campanya de joguines per Nadal 
El vi i el cava solidaris 
El premi Joves per Terrassa 
Solidaritat amb ajudes socials 
Les sortides culturals.... 
També, continuar propiciant l’entrada de nous associats al Club i la celebració d’algun acte o activitat 
per commemorar el nostre aniversari. 
Però tot això, no ho puc fer jo sola, ni tan sols els components de la junta, sinó que necessitem la 
col•laboració de tots vosaltres. 
Intentaré fer tot el possible perquè el curs sigui un èxit, i que el nostre Club, continuï sen un referent per 
la ciutat i per els altres clubs rotaris. Resto a la vostra disposició pel que calgui. 
I per acabar us vull llegir la Invocació del nostre Club Rotary. 

“Fem una crida al seny, la coherència, el respecte i la humilitat per afrontar els reptes i objectis del 
nostre club. 
L’actitud solidaria i l’esperit de servei, han de ser el guiatge de les nostres accions. 
L’esperit del rotarisme ens recorda la generositat i l’entrega de tots els que formem aquesta gran 
família rotaria”. 

Moltes gràcies.  


