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ACTA FU}IDACIONAL

A Ia 1ocal.iüat d.t IGUALADA, e1 dla j d.e Maig ae 1.988, es reuneixen:

Viceng L6pez Sola, DNI ]9.292.452, ¡\vd,. Barcelona 4Z4o-aa de Igualad.a.

Jaime Ribera Sierra, DI.II 77.063.220, P.Verdaguer 126 at.1a d.e lgualada.
Joan E.Bernadas Rosich, DN]r 7?.638.?6lt c/Capellades L-¡-28 d.e lgualada.

:j

T,loreng fl¡sa1 Rota, DNI J8,16?.ñ5rc,/S.Joan D. 23-2a de fgualada.
Josep PaLlarés }liserachs, DM 76¿324.¿8! Urb.Xaro de La Pobla Claramunt.

i. acorden:

1r. Constituir l-tAssociació rr ROTARY CLIIB IGUALADA It amb estatge a Igua-

Iaüa Rambla Sant lsiüre 12..
2n. Aprovar eIs Estatuts pels quaJ-s srhaurá de regiri
]r.. Proced.ir a J.relecció de La Junta Di¡ectivar gue'ha quedat composta

pels membres següents:

PRESIDts{T : Viceng L6pez SoLa

--vtcE;PBréIDrENr. : - :i3l* §]ue¡.3,_s1Í,fr1_ ._-._

SECRItrARI ; Joan Edua¡d Bernadas Rosich

: IJo,reng fIsal Rota

: Josep Pallarés Miserachs.

Vicenq

Lloreng
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*Rotary Club Igualada ha complert deu anys.

És encara, doncs, una entitat jove peró ben arrelada i el repás d'aquests deu anys, de les activitats

que s'han organitzat i de les persones que hi han colJaborat, ens estimula a mirar endavant

perqué encara tenim molt camí per recórrer i moltes coses per fer.

La filosofia de Rotary Club es basa en la convivéncia: amistat entre els membres del club i
servei a la comunitat. Uns conceptes aparentment senzills peró al mateix temps importants per

a la societat.

Volem deixar consti,ncia de la primera etapa de Rotary Club Igualada per recordar les estones

que hem compafit i alhora com una manera de fer balang i d'orientar la nosüa rajectória cap

al futur.

B- Rotary Club Igualada
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S L'u"t" oficial de la fundació de Rotary Club Igualada se celebrá el dia 3 de juny de 1989 al Cercle Mercantil.

Els socis fundadors foren:

Josep M. Adzet i Adzet
Xavier Balasch i Sabatés

Joan E. Bernadas i Rosich
F. Xavier Bisbal i Balcells
Pere Carles i Freixas
Ramon Claramunt i Padrós
Francesc Claramunt i Pol
Josep Companys i Companys
Antoni Esteve i Casanovas
Josep M. Godó i Soler
Josep Gumá i Puiggrós
Joan Lladó i Casanovas
Viceng López i Solá
Ramon Martí i Santacana
Josep Pallarés i Miserachs
Josep M. Pomés i Cot -

Joan Riba i Sala 'i '

Jaime Ribera i Sierra.
Marc Riera i Mimó I

Josep Roma i Claramunr
Francesc Seuba i Trullás
Manuel Solá i Farré
Pere Subirana i Marcé
Josep Susanna i Domingo
Lloreng Tusal i Rota
Josep Vallés i Colom
Jordi Zapater i Pérez

#.

I

Rotary Club Igualada
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#- *o te'n sortirls, Viceng ...!

- Que no veus que Igualada és un poble tancat on la gent només pensa en treballar?

- Ves predicant que es tracta d'un club d'amistat i de servei als altres, que et prendran per un venedor de biblies... sembles un apóstol

- Un club gastronómic ...?

- Una secta judeo-magónica ...?

- U, grup de pressió ... ?

Quantes coses més ens virem sentir quan neixiem? Ja han passat deu anys i tothom sap qué som.

Doncs sí, som un Club que serveix a la comunitat, al jovent, a les relacions internacionals... i, perqué no? als propis companys
rotaty

Doncs sí, col.laborem amb altres associacions locals molt estimades, en actes cívics, culturals, musicals, etc.

Doncs sí, gricies al nostre Club, a Tirrquia, als Estats Units, a Sudifrica, a Austrilia, a Finlándia, al Japó ... i molts més indrets
del món, hi ha famflies que saben que existeix una ciutat llunyana que s'anomena Igualada, on hi ha gent que sap donar abans de rebre.

Doncs sí, és un Club d'amistat, en el qual vei'ns de la mateixa ciutat, que no ens coneixíem, avui som bons amics que hem trobat
un vehicle comú per servir als altres.

Avui, Igualada ja sap que Rotary és una associació de prestigi mundial on hi és representada pel seu Club de forma destacada i
estimada.

Seguim gaudint de ROTIARY.

# .Iuuto llirectir'¡r

President
Sotspresident
Secretari
Tiesorer
Macer

& ,rltes

Lluís Alós i Rius
Josep Bauzi i Gaya
Josep Salat i Morera
Josep M. Vidal i Solé

Viceng López i Solá
Jaime Ribera i Sie¡ra
Joan E. Bemadas i Rosich
Lloreng Thsal i Rota
Josep Pallarés i Miserachs

S Bnir,,

Jaime Ribera i Sierra

$ Rotury Club Igualada
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PERÍC}D§ 19fI9-I99I ACTIVITATS

{& Conl'erbnciqs

Azaguri, Aaron

Bertran, Lloll
Carmenatti, Vice¡te

Casorrán, Daniel

Delclüs, Tomás

Descals, Joan

Dexeus, Josep M.
Fernández, Máximo

Gasóliba, Carles

Gonzilez, Hipólit
Llovera, Iosep M.

Mata Thnagó, Enric

Merlo, Ismael

Miramunt, Emili
Miró, Óscar

Planas, Josep M,

Sorjús, Julio
Tbrelló, Agustl

Touriñan, Rossend

Vargas, Antoni

Zandio. Iavier

Govemador del Districte

Actriu
Covernador del Districte

Becari de Rotary Argentina

Sotsdirector de El País

Director general d'Ensenyament

Metge

Comité d'Extensió Rotiria
Eurodiputat

President API
"Campanya antidroga"

Director general de Caixa Terrassa

TEcnic en assegurances

Dissenyador de moda

"Anoia Verda i Neta"

President d'A.PINA§

"Comité de loventut de Rotary"

Enóleg

"Rally París-Dakar"

"Metges sense Fronteres"

Govemador del Disfricte

& Avingudes deservei

- Col.laboració amb APINAS: adquisició d'un equip informáüc i insripció com a socis.

- Col.laboració amb el Centre de Diagnbstic Precog: adquisició d'un equip d'ludio-visió,
- Missions a Thnzinia: tramesa de material médic en coordinació amb Rotary San Sebastián.

- 1r premi al millor estudiant de COU d'Igualada.

- Estada dejoves polonesos, en col.laboració amb Rotary Club de Varsóvia.

- Paficipació de l0joves en intercanvis internacionals.

- Participació de 2 joves en camps d'Itália i d'Israel.

* Ae$vifr¡fs s$ci&¡s

- Assist}ncia a activitats rotary aiBarcelona (Rotary Club Condal: lliu¡ament de la Roda Rotária); Saragossa, i Girona (Foro Rotary);

Manresa, Sant Cugat i Valls (lliurament de la Carta Constitutiva); Pamplona, Saragossa, Burgos, San Sebasüán (conferéncies) i
Tbrragona (cloeada del Camp Rotary d'Arqueologia).

. - Assisténcia a representacions: Mar i cel, Estan tocant Ia nosffo cangót Un vespre de Carnatal i London Conlemporany Dance

Theatre.

- Dinar camperol a Calaf i "asado argentino" a Rubió.

- Visita a I'abocador de cromites i visita a Cal Granotes acompanyats de Magf Puig i Gubem.

ffi *o,.ry Club Igualada



§)ERI{}iili re$¡:lee?

Pre.sidorl: .ll**p Vl" Su.r¡¡¡u¡¿¡ i l)orningo

ffi Quan vaig assumir la presicléncia de Rotary, vaig pensar que tenia davant meu una tasca difícil: substituir en Viceng.

Creieu-me, sincerament, el repte era important. I sinó analitzem-ho: quants havíem sentit parlar de Rotary abans que en Viceng

ens proposés fundar o entrar en el Club? i si n'havíem sentit parlar qui hagués pogut pensar de formar-ne part en un Club a lgualada?

qui ens havia alligonat en Rotary? qui ens hi havia in¡rodu'it? quant de tempsfeia que estavem acostumats a la seva forma de dirigir
el Club? ... i, qui era jo i qué sabia de Rotary per a poder substituir una persona tan carismitica com ell?

Penneteu-me ser sincer. El primer que vaig pensar és que se'm compararia, peró desseguida vaig pensar una altra cosa: un dia

o altre el canvi s'havia de produir i a algú li havia de tocar. Doncs bé, tota vegada que m'havia tocat a mi, el que calia era aprendre

del "mestre", procurar fer-ho com ell i que la seva abséncia es notés tan poc com fós possible.

Ami em tocava, em sembla, fer el que avui en diriem "una transició". Un canvi que suposés en¡rar en un ritme, el rzlary, sense

perdre la personalitat própia del nostre Club. I ho vaig intentar. Sou vosaltres els que heu dejutjar si, en la tasca, he reeixit o no.

Ara cal fer balang d'un any.

El resum d'actes, conferéncies i visites de I'any de la meva presidéncia es relacionen tot seguit.

# .Iuuta üire*tiva

President Josep M. Susanna i Domingo

Secretari Pere Carles i Freixas

Tresorer Joan Riba i Sala

Macer Francesc Claramunt i Pol

Servei a la joventut Josep Vallés i Colom

# ¡lllcs & llnix¡r

Manuel Solá i FarréManuel Pla i Vilanova

Ricard Escura i Pons

t

§§ Rotary Club Igualada



PERÍODE Ig9I.Igg2 ACTIVITATS

S Conf'erlncies

Adzet, Josep M.
Albert, Esteve

Aymamf, Iordi

, Crlz¡da, A¡c¡di
Balcells, Carle¡

Carles, Pe,rc

C¡sado, I¡abel

Figueroa, Carlos

Pallrrüs, Josep

Sodus, Julio
Ib¡n&¡, Ramon

Tbra¡, Jooep M.
Vilalt¿, Albori
Vivos, Francosc

"L'Bscola d'Adoberia"
Folklori¡ta
Alcalde d'Igualada

§otspresident del P¡rlrme¡rt de Cotalunya

Bscriptor

'ts! medi a¡¡rbient"
(acornpaayada de Mbnica de Nous Camins)

Earcnador de I'Igualada Hoquot Club (acompanyot de §anti Carda)

'La industtia papercra"

Govemador del Dichicte
Alcalde d'Igualada
Historiador

C.onseller de Medi Ambient (acoúpoúyat d'Autoni Garcia Coma i loaquim Manfnez)
Estudiós de la Blblia

§ Avingudesdeservci

- Organització del lr Camp de Joventut, amb la col,l¡boració dels clubs de Ripoll, Manreea i la §er¡ d'Urgell,
- Participació de I jovcs en intercanvis intemacionals i carnps.

- hemi al millo ostuüart de COU d'Igualada.

S ¡ictlvifats§{r(ia[§

- Cap de setmana al parador d'Aiguablavr i a Calell¡ de Palafrugell, amb motiu del canvi de Junb.
- Assist¿ncia a acüvitaB rofdr] a Ripoll, Manress, la Seu d'Urgell, Tbnega, Olot, Bo¡colona, Yallncia, Reus, Berga, Thdel¡, el Prat

de Llobregat (Carta Constitutiva), Vilnfranca del Penedés (consritueló d'ün nou Club), Marbella i Pql¿ncis.
- Msira a I'euryre.sa Clnfopack.
- Sopars de Sant lordi, de Nadal I del lovent.
- Assfutbncia a la rcpr€sent¡ció teatral In concerto.

w
ffi RotaU Club Igualada



PiiRí{)DE 1992-r993

Pr+sidcnrr Xar,ier llishrrl i l|¡¡lcellls

& Després dels tres primers anys de Rotary Club Igualada, que es poden considerar com l'etapa fundacional, la incorporació

de la nostra Junta es va proposar la consolidació de I'entitat.

Calia que Rotary Club Igualada trobés un espai propi dins les entitats i associacions locals. La nostra

tasca venia molt marcada per la filosofia de Rotary, peró ens vam proposar donar-li un caire personal i vam valorar d'una manera

molt destacada la relació entre els socis. Per aixó calia estrenyer els llagos de coneixenga i d'amistat i bona part de les trobades

acabaven en tertúlia amb amb un dels socis del Club.

Amb la perspectiva que dóna el temps espero haver aconseguit el que ens vam proposar i per a mi va ser una gran experiéncia

personal.

Només voldria acabar aquestes paraules de record de l'any de la meva tasca com a president de Rotary Club Igualada amb

un reconeixement públic del meu agrai'ment a la Junta Directiva que va col.laborar amb empenta i eficdcia en la realització de

les activitats organitzades. Atots ells i a tots els membres del Club, moltes grioies.

# .Iunt¿¡ I)irrctiva

#

President

Secretari

Tresorer

Macer

Servei a la joventut

Altes

F. Xavier Bisbal i Balcells

Josep Gumá i Puiggrós

Viceng López i SolI
Marc Riera i Mimó
Josep Vallés i Colom

Victorii Closa i Balsells

Josep M. Jorba i Casanovas

tF_.*l

k
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Rotary Club Igualada



PERiCIDE L99Z-L993 ACTIVITATS

S {jonferéncies

Aragon, Sergio

Belhabit, Faruk

Carles, Pere

Gasüliba, Carles

Delegat per a la Ioventut

"L'economia del Maroc"
President del Fomenl de Fi¡es

Diputat al Parlament Europeu "El tractat de Maastrich"
Gutiérrez Lugar, José Manuel Govemador del Districte

Oskines, Brika

Riera Mimó, Marc

§alat Morera, Joscp

Sorjrls, Julio

Zapater, Jordi

Noia japonesa en intercanvi a lgualada

Metge, "Bls m¡ltractaments als infants"

Enginyer industrial. "I¿ indrlstria paperera a I'Anoia"
Past-Oovernador

Metge voluntari Jocs Ollmpics (acompanyat d'Esperanga Ruiz) I

S Avingrrdesdeservei

- Organització del Camp de Joventut

- Particlpació dejoves igualadins en intercanvis intemacionals i camps.

- hemi al millor estudiant de COU d'Igualada.

S ArHritsts socials

- Cap de seünana al Parador de Tbnosa i visita al delta de l'Ebrc, amb motiu del canvi de Junta.

-AssistBncia a activitats rotary a Barcelona i Sa¡ Sebastian.

- Sopar de loventut.
- Assisténcia a la rcpresentació tealral Flor de Nit,

# Rotarv Club Ieualada



. PE§II¡DF 1993-1994

Presirlent: Pere Subir:rna i Marcé

# Bk records de la meva presidéncia rotary delperíode 1993-1994 són:

- Sorpresa, davant la "democritica" elecció en la qual se'm va nomenar president.

- Alegria, per la preséncia de molts companys a la festa de canvi de Junta Directiva a la Seu d'Urgell.

- Satisfacció, per l'ingrés de dos membres nous i per la gran assisténcia de membres i amics a les sortides que es van fer (Cartes

Constitutives i espectacles teatrals i musicals).

- Agraiiment a totes aquelles persones que van col.laborar a fer possible el donatiu de 6.000.000 de pta de I'ONCE a l'Ajuntament
pel projecte de supressió de barreres arquitectóniques.

- Persisténcia, per I'inici del projecte d'organitzar un concet anual, amb finalitat benéfica. Bl lr Concert Rotary al Servei de la

Comunitat se celebri I'any 1995 i ha lingut continuifat.

# ,Junta Directiva

President

Secretari

Tlesorer

Macer

Servei intemacional

Servei a la comunitat

Servii a la ocupació

Servei al Club

# Attes

Carles Maria Balsells i Caselltort
Marcel.lf Subirana i Costa

Pere Subirana i Marcé

Ricard Escura i Pons

Joan E. Bernadas i Rosich

Viceng López i Solá

Josep M. Susanna i Domingo

Lloreng Thsal i Rota

Josep Companys i Companys

Ricad Escura i Pons

E-

'§ nor*r Club Igualada
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PSRIODE 1993-1994 ACTIYITATS

{S Confer}ncies

AdzetAdzet, Josep M.
Balcells Ribas, Merinell
Bauzl Gaya, Josep

Botet, Francesc

Camps, Jaume

Campuzano, Carles

Carles Freixas, Pere

Condominas, Ramon M.
Grau Llobet, Antoni

Lladó Costa, Josep M.
lópez §oli, Viceng

Martlnez Presno, Jordi
Muxf, Valentf

Ortiz Ceryelló, Rafael

Pérez Desoy, Lluls
Rustarazo, Ricardo

Soltr i Pareta, Antoni de

Director AIICA, 'I-a investigació en I'adob pells"

"La tasca d'AÑISOC a Guinea Equatorial"

Notari. "Visió optimista del dref'
"Ljacollida de rcft¡giats bosnis" (a companyat d'Enric Morist)
Advocat i membre del Parlament de Catalunya

Diputat, "Els joves i el compromls social"

'1-a 40 Fira d'Igualada"

"l¿s malalties cardiovasculars"

"L'economia a Rríssia"

Enginyer aeronáutic

'1¿ crisi económica" (acompanyat de Lloreng Tbsal)

'Revolució civil a I'Anoia (1820-1822)"

Sopar de loventut
'I¿ reforma laboral" (acompanyat de I. Antoni Gómez Cid)

Governador del üstricte
"I¡ distribució comencial en el ram de I'alimentació"
President del Consell Comarca de l'Anoia.'Els consclls comarcals"

# Avin¡¡rdes de servei

- Gestió de la formació del Rotarac amb 17 memb,res,

- Premi al millor estudiant de COU d'Igualada.
- Organiuació del Camp de Joventut.

- Col.laboració amb ONCE en el programa §uprcssió de Bareres Arquitectóniques.
- Col.laboració amt RÑ¡SOC, amb un molf de ga i un grup electrünic a Guinea Equatorial,
- Participació de 20 igualadins I camps intemacionals i d'una noia al camp de minu¡vllids de I-ecco.

S Acdvitats social§

- Cap de setmana a la §eu d'Urgell amb motiu del canvi de Junta.

- Assistlncia a acüvitats rotary a'Ibrlagonra, Mlafranca del Penedés (padrins), Vic, La Corunya, lblosa, Andura, Granollers,

Sant Cugat del Vallbs i Osca.

- Agcrrnanament amb Rotary Club de l¡cco
- Festa de la Joventut i sopar de Nadal.

- Visita als Pastorets de Calaf i Montfalcó Murallat.
- Assisténcia a I'espectacle de 'La Cubana" Cegada de amor, al'ópera El holandés errante (Gran Tbatre del Llceu) i al

cúcefl I¿s Millors Vens @alau de la Música Catalana).
' - Obsequi a losep Salat de Ia guardiola ideada pel govemador Llufs Pé¡rz Desoy per la Fundació Rolary,

- Visita a I'empresa Kembo.

ffi nooV Club Igualada

.
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IlIiRIOnE 1994-1995

# Fou un període amb un balang forpa positiu i es pot concloure que al final d'aquell any erem tots plegats una mica més amics i una mica més ¡otary.
Acompanyo aquestes paraules amb la lletra del discurs que vaig cantar en la festa del canvi de Junta, seguint la música de Volare.

Un any rotari ha passat com un somni daurat
i una aventura
felig presidir-lo ha estat.
En iniciarJo peruava quejo no en salrria,
peró sabia que quan calgués, tothun m'ajudaria.

Rotaris, ohi oh!
Rouris, oh! otr! oh! oh!

Tots junts un club d'arnistat,
que enguany fins I'hem augmentat,
i projectes, projectes hem fet
per tirar-ho urdavmt i fer el Club caminar.

l¿ Juntr reballant de valent
per fer el Club avangar,
pe$ no sernpre agradava a tothom
el menú del sopar.

Rotaris" ohl otr!
Rotaris, oh! dr! oh! oh!

Ti:ts junts un club d'amistat,
que engumy firs I'hem augmentat,
i havent-hi participat tothom,
projectes presentas, tots amb bona intenció,
fins i tot vam deixar ben sorprés
al nou Govemadrr
i el menú del sopar esdevenia

cada dia millor.
Rcxaris, ohl ch!
Rotaris, oh! oh! oh! oh!

Tbts junts un club d'amístát,
que enguany fkrs I'ham augmentat.

Cal tambe fortament ressaltar
la tasca que ens ha fet la noble oposició,
que ha animat sense mai desto¡ba¡
sempre cada reunió
i al final els sopars han estat

d'un pomig foga bo.
Rotaris, oh! otr!
Roaris, oh! otr! oh! ohl

Xixs junts un club d'amistat,
que enguany fins I'hem augnentat.

# Junltllirectiva
President

§ecretari
Tiesqer
Macer

# ¡\ltes
JosepFont i Gabanó
Emest Camer i Junyenr

Llorng Tüsal i Rota
Josep Pallarts i Mserachs
Josep C-ompanys i C-ompanys

JordiZapawiP€rc2
Servei de la jovennrt Josep M. Susanna i Domingo

# Baixa
Josep Rona i Claramunt

r:F€:

Fresidcnf: l,lorenq Ttr§*l i Rokr

Rotary Club Igualada
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PERfCIDE 1994.1995 ACTTYITAT§

Conf'erencies

A$frq¡ngpt
Ads"Ilsd',Avd¡l
BcdtJose
Gacia-RarsUuísA"
Ur¡ch,Ar¡gu$

lvfamm¡ea¡
ItvIassmet,P€te

Puigbó,Jotrt

Quirom,Jearkul
Ripdl.Eub
SusmaJcepM
Ttquerl,Sr:

V¿[cl\ileceilf
\ñdal,IcepM

Cte&iticdePsicobgia

Bscripm

nopo Goveuadmdel Disticte

'f1¡in"'
ReprcsatatdelGwonadm

'I-ecunmia"
'"\tvü¡cies ahí'¡dia"

'1¿ rcfuma laboral" (unb Rafael Ortiz i Arúu¡i GfuE)
'?utArtnu¡ra"
Govemadordel Distic¡e

Abalded'Igualada

'Iá n¡sió lrcryftahda d'Igualada" (rqnprryat &l Dr Selh¿s)

'Ehcase¡le¡S'

'Via§s perlEmrm orierf ' (mnpmyatde Corepció\dves)

* Avingudas tte Servei

-OgmtiEaciódel CmpdeJoverffilencoUabqacióa¡r¡belsclubsdelaSq¡d'LfueltFrgueresiCrranollers,

-Perni almilloesu¡dia¡tdeCOUdTgualadaanbunaetadaenurcanpdeTbquia"

-Prticipió m el pogrrna'Catalunya mulla'f 'mordirutperRotry Oub Ba¡selona92,

- ParticipaciS en un prq*rte d'ajut a h í!dia, en collabcració aob el Raary Club de Malluca i la fr¡rdació Roary.

& Aefivit¿ts $$cisls

- @ de sernma a flkel Cari Boix de karpla anb rnctiu del carrvi de Jr¡rita"

-AssisürciaaactiütalsnorayaCriitebugdrgryte(S\¡¿cia),FrmtmiNisa(Earsa),SaMll"ManesaSalamrra,Salrr(inauguraciódelCIub),Barcelo¡ai'

-Exo¡rsiors aNfmt¡eaatiBapelona a¡nbels mnicsdelRoftry Clubdelrooo, i aPütAlrnn¡ra
- Sryde hut (Rubió) i de Nadal.

-AssisÚ&ria als ccncerts de I'orquestrai CcrsdeKbv (Palau dela Misica)idel'Cquest¿ SimfuiicadelVallb (Cacb lvfelwrtil)i awrapojeccióalcinuna

ffi *o,* club Igualada
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Ill'e¡¡iclcnt: .lo.sep Cumir i lluiggrós

* Quan en Josep Salat em va demanar que fes un escrit resumint I'any com a presidenr del nostre Club em va venir a la memória

aquell 3 de juny de 1989 i em va semblar impossible que haguessin passat 10 anys, ja que han passat volant.

Una vegada sobreposat de l'ensurt, vaig anar recordant l'any que vaig tenir l'honor de presidir el Club i la tasca feta, que més

endavant ve detallada.

Una de les fites que ens varem proposar els que formavem la Junta, va ser que voliem reforgar la nostra amistat i que la ciutat

d'Igualada conegués el que era Rotary: que ens coneguessin per la nostra tasca i no solament pels nost¡es sopars periódics.

Un dels esdeveniments que va tenir més ressó va ser la celebració del 1r Concert Rorary per al Servei a la Comunitat, a benefici
de I'Asil del Sant Crist, i que cada any s'ha anat realitzani i crec que está consolidat com un esdeveniment cultural que lgualadaja

espera.

lndubtablement, totes les activitats del Club es poden dur a terme perqué les persones que el formem hi posem el nostre gra de

sorra fent tasques per millorar la nostra societat i enfortir si cal més encara la nostra amistat. Aixó és el que ens vam proposar i si ho
vam aconseguir o no heu de dir-ho vosaltres, el que si us vull dir és que per part nostra no va quedar.

* Junta Directiva

President

Secretari

Tresorer

Macer

Servei a la comunitat

Servei al Club

Servei a I'ocupació

Servei intemacional

Servei a lajoventut

{S Attes

Lluís Bosch i Serra

Jaume Carles i Freixas

Josep Gumá i Puiggüs
Josep Vallés i Colom

Josep M. Vidal i Solé

Joan E. Bernadas i Rosich

Perc Subirana i Marcé / Josep Font i Gabarró

Emest Carner i Junyent / Marc Riera i Mimó
Lloreng Tüsal i Rota / Xavier Bisbal i Balcells

Ricard Escura i Pons / Jordi Zrpúer iP&ez
Ricard Escura i Pons

& Baixqs

Josep M! Adzet i Adzet

Lluls Alós i Rius

W Rotary Club Igualada
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# Conferlnciqs

Bourman, Jacob "Nous sisternes de fotografia"

Garcia-Ramos, Llufs A. "Internet"

Magrinyi Güell, Jordi 'I¿ crida de la muntanya"

Morr¿I, E¡¡ic 'Els juras populars"

Ollé Esruch, Concepció Metge. '1á malaltia d'Aláeimer"
Rodríguez Pico, Alfred " Ia metereologia"

Sanabra, Flora "ConfeÉrrcia de la dona a Pekin" (amb Maria Bertran i G. Copovi)

Soriguera, Josep "1¿ marató de Boston" (amb F. Xavier Bisbal i Balsells)

Susanna,Alex Escriptordelmesdefebrerde 1996

Thtxó Figuerola, Antoni "Cotxes d'¿poca"

Unzueta [ópez, Mariano '1-a llei de riscos laborals" (acompanyat de Jaume Abad)

# Aüngudes de se¡'yei

' 1r concert Rotary a benefici de I'asil Sant Crist, amb I'actuació de Josefina Rigolfes i Guillem Martí.

- Í en ajut a I'India, col.laboració amb el Rotary Club Mallorca.

- Premi al millorestudiant de COU d'Igualada.

- Assistencia de joves igualadins a camps intemacionals.

- Organització del Camp de Joventut "A¡t i cultr¡ra".

# ¡lctivit¡¡tr¡srrcials

- Festa de canvi dejunta a Cardona i Ribera Salada.

- Assistérrcia a aslivitals rotary aReus, I'Escala, Saragossa i Badalona.

- Celebració a Igualada del Foro Rotary, amb I'assistérrcia dels clubs de Gra¡¡ollers, Barcelona-Condal, Sabadell, Maruesa-Bages, Berga i lkrassa.

- Assisténcia a les r€rprcsentacions teaúals & SweeneyTood, Ubú president, Pel davant i pel darrera iTango pasion.

=S- 
notarr Club Igualada
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Fresidelt: §Iarc llier¿r i Mimír

# l:any rotary 1996-1997, que he tingut el plaer de presidir ha estat un període ple de satisfaccions gricies a la paciéncia dels socis

i al ple recolgament de la Junta que m'ha acompanyat en la gestió del Club i tampoc no puc deixar d'agrail a la meva senyora, la Carme,

la gran ajuda que m'ha prestat en tot moment.

Hem compartit moments agradables: sopars, sortides, confertncies, etc i també hem realitzat les activitats de Servei.

Aquest curs ha estat un any amb baixes i només una alta, hi ha una tasca, doncs, assiganada a les futures luntes: la d'ampliar i
rejovenir el Club.

Faig un vot de confianga perqué el Rotarisme igualadi continuará amb satisfaccions, activitats i creixement.

M'acomiado de tots vosaltres amb I'afecte més sincer per a tots.

* Junta llirectita

President Marc Riera i Mimó
Secrelari Pere Subirana i Marcé

Tresorer Victorii Closa i Balcells

Macer Xavier Balasch i Sabatés

Server intemacional Ricard Escura i Pons

Servei a la comunitat Josep Vallés i Colom

Servei a la ocupació Joan E. Bernadas i Rosich

Servei al Club Josep Font i Gabarró

$ -nttes

Jordi Jubert i Bertran

* li¿ri.xes

Ramon Claramunt i Padms

Ramon Ma¡tf i Santacana

Josep Pallarés i Miserachs

E
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@ Cu*l'er§r¡cirs

Bisbal, F. Xavier

Closa, Victoriá

Doménech, Carles

Jubert, Jordi

Mateu, Jordi
Mestres, Jesiis

Monal, Enric

Herni,ndez, Isabel

Pla, Manuel
Pujante, Josep A.
Pujol, Manuel

Solé, Ioaquim
Susanna, Iosep M.
Vidal, Josep M.

"L'exprdició al Kilimanjaro" (acompanyat de Lloreng Tüsal i Jordi Camins)

"Les mones de Pasqua"

"La Festa Major d'Igualada"

"Interiorisme i galeries d'art"

"Sida: estat actual"

"Els citars"
"L'honor i la llibertat d'expressió"

"Els nivacle"

"El tast de vins"
Metge. "Els set cims del món"

"100 anys dels Maristes a lgualada"

Real Madrid CF i CF Barcelona

Economista. "El finangament de la Generalitat"

" Experiéncies a I'alcaldia d'Igualada"

"Viatge a Birmtrnia (acompanyat de Concepció Vives)

# Avingrrrler dr serv*i

- Organizació del Camp de Joventut.
- Handicamp de l¡cco.
- Prcmi al millor estudiant de COU d'Igualada.
- 2n Concert Rotary, al Cercle Mercantil,amb I'actuació del grup de música antiga Hesperion XX dirigit
per Jordi Savall, a benefici de la comunitat de les germanes vedrunes d'Igualada,
- Subvenció compartida amb Rotary Club Internacional i Rotary Club Mallorca.
- Participació de joves igualadins en intercanvis i camps internacionals.

{p Activitnts sorinl§

- Cap de setmana a Sitges, amb motiu del canvi de Junta.

- Assisténcia a activitats rotary a drfererts clubs,

- Festes de la Joventut, de Tots Sants i de Nadal.

- Sopars a Sant Jaume Sesoliveres i als restaurants La Cinglera, Moncho's i Tbni Roma's.

- Assisténcia a un espectacle d'El Thicicle i al'ópera- Alida, al Palau Sant Jordi.

Rotary Club Igualada
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# Vaig ser elegit president mitjangant el "procediment ,otd,)" delnostre Club: majoria aclaparadora. Vaig

acceptar perqué "l'oposició", amb el seu "cap visible" i el futur secretari, volgué recolzar-me.

El mes dejuliol deL997 comengarem I'actuació de la nostra Junta. Aquell dia vaig comengarel meu parlament desidant una

prompta recuperació de la seva malaltia a Josep M. Pallarés. Malauradament, el 14 de gener l'acompanyavem en el seu traspás. Que
reposi en la pau del Senyor.

Amb un sopar a Sant Jaume Sesoliveres es pot dir que virem acabar I'any de la nostra Junta a Rotary. Si voleu que us sigui franc
aquell dia no estava preparat per acomiadar-me. Com sabeu tots no és precisament el meu fort improvisarun discurs. En aquest món
hi ha gent de tota mena, uns de molt xerraires i d'altres que potser tenim més reflexes de cor, peró ens costa expresar-nos. Us demano
perdó.

Ara voldria fer un curt repás de les activitats portades a terme. Crec que váreu escollir un president que no s'ho mereixia, perd

que amb I'ajut de les excel.lents persones que m'han acompanyat en la Junta, espero que haguem realitzat una bona tasca. Sou tots

volsaltres que heu de jutjar la nostra actuació"

D'una manera molt especial vull agraii a les senyores el seu suport i com ens ajuden. Dóno gricies a la Concepció, la meva dona
i voldria que aquest agraiment fós també per totes les esposes dels meus antecessors en el cárrec ja que sense elles ben poc hauriem
fet.

Bé amics, al llarg d'aquest any he volgut defensar, per damunt de tots els intercssos, els companys que he representat. Crec que

tot el que hem aprés ho hem de posar a disposició del nou president i de la seva Junta, així col.laborarem que I'any vinent sigui millo¡
en bé del Club i del nostre districte rotary.

& Junt¡r Dirtctiv:r

President

Secretari

Tresorer

Macer

Servei al Club
Servei a I'ocupació

Servei a la comunitat

Servei a la joventut

Josep M. Vidal i Solé

Joan E. Bernadas i Rosich

Josep M. Godó i Soler

Josep M. Pomés i Cot

Emest Carner i Junyent

Lluís Bosch i Ser¡a

Pere Subirana i Marcé

Ricard Escura i Pons

r
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# {.lonfer}nr:ies

Balsells, Carles M. Escriptor

Berrran, Lloreng "Governació i Hisenda de I'Ajuntament" (acompanyat de Jordi Dalmases)

Carles, Jaume "La fiscalitat"

Dalmau Ribalta, A. Diputat al Parlament de Catalunya i escriptor."Els citars"

Mercader, Sr. "Fiscalitat i transmissió d'empreses familiars" (acompanyat del Sr. Blasi)

Mussons, Josep Directiu del CF Barcelona (acompanyat de Mi,rius Tomás)

Paredes, Sr. Govemador del Districte

Quintans, Jacobo Jutge

Santiago, Antonio Enginyer industrial. "L'energia nuclear"

6 Avingurlcs socirls
- Rebuda de cinc americans de Florida, amb motiu de l'intercanvi que fan els seus districtes i estada d'una jove igualadina a Florida.

- Organització del Camp de Joventut.

- Participació de joves igualadins en camps i intercanvis intemacionals,

- Premi al millor estudiant de COU d'Igualada.
- Organització del 3r Concert Rotary, amb I'actuació de la Coral Polifónica de Puig-reig, a benefici de Proint Anoia.

S ArtiYitats.§r)cials

- Cap de setmana a I'hotel El Montanyá, amb motiu del canvi de Junta.

- Assisténcia a activitats rotary a Valladolid, Puigcerdi (constitució del Club Cerdanya-Puigcerdl) iZamora.
- Visita al temple de la Sagrada Famflia acompanyats per I'arquitecte Jordi Bonet.

- Viatge a Budapest i concurs de fotografies sobre I'estada a aquella ciutat.

- Sopars de Sant Jordi, de cloenda de curs a Sant Jaume Sesoliveres, de la Joventut, dels "Joseps" i de Nadal.

- Sopar "reial" amb la preséncia de Melcior, Gaspar i Baltasar (Josep M. Vidal, Lluís Bosch i Jose Gumi).

& notary Club Igualada
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Prcsident: Josep Sdat i Morera

# Rotary Club Igualada és un club plural i cada Junta Directiva ha actuat d'una manera una mica diferent. Com a president d'aquest

any em cal agrait a la Junta i a tots els socis haver-m'ho fet tan senzill i agradable.

Tbts els de la Junta Directiva hem treballat per portar a terme el programa presentat al comengament del curs i hem procurat en tot

moment satisfer les diferents expectatives de cada membre, de vegades ben dispars. Al mateix temps, hem vetllat per tenir motivat el

nostre reslaurador-pastisser-sommelier per fer més grates les reunions alhora que hem escollit uns conferenciants que tracte§sin temes

d'interés general.

Considero com el fet més destacat d'aquest any la realització del programa'?rofessionals pel Jovent", perqué és el due més

s'identifica amb l'esperit rotary pel fet anar dirigit a la joventut i perqué ha implicat la participació de molts membres del Club.

Organitzar la festa de celebració del 10é aniversari de Rotary Club Igualada ha estat també una tasca engre§cadora i editar aquesta

publicació, que resumeix la nostra história, m'ha permés fer un repis de deu anys i recordar totes les bones estones que hem companit.

Voldria tenir també un record pel nostre company Victoritr Closa, una persona senzilla, entranyable i que vivia plenament el sentit

rotary.R-ns ha deixat, peró la seva il.lusió per participar del Club, fins a l'últim moment, serl sempre un exemple per a tots nosaltres.

Espero i desido que aquesta etapa sigui la primera d'una vida llarga per Rotary Club Igualada i que continui sent una entitat de

servei a la comunitat i un exemple d'harmonia i d'amistat.

# Ju*ta Üirectiva

President

Secretari

Tlesorer

M¡icer

Servei al Club

Servei a l'ocupació

Servei a la comunitat

Servei a lajoventut

Jaume Torres i Castelló

Viceng Ferrer i Valls

Josep Salat i Morera

Josep Font i Gabanó

Jaume Carles i Freixas

Francesc Claramunt i Pol

Llufs Bosch i Serra

Marcel.ll Subirana i Costa

Jordi lubert i Bertran

Ricard Escura i Pons

# $aixa

Victorii Closa i Balcells (per defunció)

lE-
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& Conf'erlncies

Balasch, Xavier "Els castells dels Pai'sos Catalans"

Bianqueti "Migueli", Miguel B. Ex-futbolista. "El món del tutbol"

Caelles Casanovas, Maria Infermera. "Experiéncia d'un IEG a Florida"

Danés, Jordi Pintor. "L escola d'Olot"

Delclós, Tomis Periodista. "Tteballar i divefir-se a Intemet"

Errich, Maria Critica literária. '1-a¡ova Revista d'lgualada" (arrb M.T. Miret)

Fuentetaja, José Antonio Delegat del Governador. "L'espeit rotary"

Maflnez Pascual, Lluís Delegat de I'Agéncia Tributi,ria. "La reforma de I'IRPF '

Miserachs Nadal, Josep Regidor de I'Ajuntriment. 'El benestar social a Igualada"

Riba, David Músic. "1¿ mrlsica del 4t concert Rotary"

Rojas Puig, Joan Enginyer aeroniutic. "L'aeroport de Barcelona"

Tardá Jorba, Josep Director de marketing. 'El nou plojecte del Tbatre del Liceu".

Valls Jové, Joan Albert Govemador del Districte. "Actualitat rotary"

{B Avingutks dt srrvri

- Organització del Camp de Joventut, amb la col.laboració dels Clubs de Vilafranca del Penedés i Berga.

- Premi al millor estudiant de COU d'Igualada

- Sol.licitud d'una beca rotary per a un jove estudiant de música igualadí per cursar estudis de director d'orque§tra a Austria

- Sol.licitud d'un objector per realitzar la prestació social substitutória en activitats rotary de voluntariat.

- Organització del 4t Concert Rotary, amb I'actuació de David Riba i I'Orquestra de Cambra de Gongal Comella, a benefici de APINA

- Organització del programa'?rofessionals pel Jovent", amb un servei de tutoria professional per als estudiants igualadins de batxillen

- Participació de joves igualadins en camps i intercanvis inemacionals.

S Áclivil¡ls sor:i¿üs

- Cap de setmana a Girona, amb motiu del canvi de Junta.

- Assisténcia a activitats rotary aMawesa, Sitges i Lleida'

- Sopars de Jovenn¡t, de Nadal i de Sant Jordi.

- Visita a I'Expo de Lisboa.

- Assisténcia a I'espectacle musical dels Luthiers.

- Viatge a Manaqueix.
- Visita al Museu Guggenheim de Bilbao.

- Festa commemorativa del l0é aniversari de ta fundació de Rotary Club Igualada.

- Thobada a Castellfollit del Boix, organitzada per Joan Lladó i Casanovas.

Rotary Club Igualada
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Ilresident eler:te: -lordi ?.trpater i Pérta

# Bé... amics,ja estem a les portes del 2000, que lluny queden els dies que, de fonna col.loquial, deia als companys: "Io fins al 2000

no vull ser president".

Han passat els anys i, de veritat, tots els que han estat presidents ho han fet molt dignament, i aixó m'ha posat un llistómolt alt,
per un costat, i per l'altre m'ho ha fet molt flacil, ja que d'ells he pogut aprendre la forma i el tarannh de fer presidüncia.

Ara i aqui, hauria d'explicar-vos els esdeveniments d'un any, o bé el que em proposo fer en el proper, perb crec que no és el lloc

ni el moment. El que si us puc di¡ és que he intentat, abans de ser president, de col.laborar en totes les juntes que m'ho han demanat, i
així anar passant per totes les fases d'aprenentatge que una presidéncia requereix,

Amb aixó vull dir-vos que intentaré no desentonar i que els ensenyaments de tots els meus predecessors en el cárrec m'han d'ajudar
a mantenir l'alt nivell que el nostre Club ha assolit dins el Districte.

Ija per acabar, és dejustfcia recordar a tots els que durant aquests anys han fet gran al nostre Club, i en dir tots, vull dir'tots",
tant €ls que hi són com els queja no hi són, i que el seu record ens ajudi a entrar en el nou mil.leni amb forces renovades per mantenir
i augmentar les il.lusions d'ara fa l0 anys,

Felicitats amics, una abragada.

&-
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Presidenf elrcfe: .losrl¡ v. allls i (,'olom {2{XX}.20{rl }

# Amics,

Em demaneu quatre línies per tancar el llibret sobre els deu primers anys de Rotary Club tgualada.

I jo que em pensava que les meves obligacions comengaven el proper mil.leni! !

Encara que -pel vostre mal cap- m'hagueu escollit com a president nominat per I'any 2000-2001, us prometo que continuarem
passant-nos-ho tan bé com ho hem fet durant aquests deu anys queja té de vida - qui ho diria! - el nostre Rotary Club. No en dubteu!

De fet les qualre linies s'haurien de resumir en aquests cinc mots escrits tan grans com fos possible i que us dic de tot cor:

PER MOLTS ANYS ATOTS

"# 
*or"o Club Igualada
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S L'acte oficial clel 10é aniversari de Rotary Club lgualada, se celebrir el dia 4 de Juny de 199o a Sant Jaumc Sesoliveres, sent

membres del Rotary Club Igualada:

Xavier Balasch i Sabatés

Carles M. Balsclls i Castelltort
Josep Bauzi i Gaya

Joan E. Bemadas i Rosich

F. Xavier Bisbal i Balcells
Lluís Bosch i Scrra

Jaume Carles i Freixas

Pere Carles i Freixas

Ernest Carner i Junyent

Francesc Claramunt i Pol

Josep Companys i Companys

Ricard Escura i Pons

Antoni Esteve i Casanovas

Viceng Ferrcr i Valls

Josep Font i Gabanó
Josep M. Godó i Soler

Josep Gumá i Puiggrós

Josep M. Jorba i Casanovas

Jordi Jubert i Bertran

Viceng López i Soli (premi Paul Harris)
Joan Lladó i Casanovas

Manuel Pla i Vilanova

Josep M. Pomés i Cot

Joan Riba i Sala

Marc Riera i Mimó
Josep Salat i Morera
Francesc Seuba i Trullás
Marcel.lí Subirana i Costa

Pere Subhana i Marcd

Josep M. Susanna i Domingo (premi Paut Harris)
Jaume Torres i Castelló

Lloreng Tirsal i Rota

Josep Vallés i Colom (premi Paul Harris)
Josep M. Vidal i Solé (premi Paul Harris)
Jordi Zapater i Pérez

-T! Rotary Club lgualada
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