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Com diu e[ Serrat, fa vint anys que deia que fa vint anys que tinc vint anys,.. i e[
Rotary d'lguatada ara fa vint anys.
Quantes coses es poden fer en vint anys... fdigueu-m'ho a mi, que ja eLs he fet tres
vegadesl... I eI nostre CLub Les ha fet i de mott bones.
Et Rotary ja forma partde [es nostresvides. Atots, quan repassem La nostra, e[
veiem com a part de l'escenari on hem actuat amb [a nostra histbria individuat.
Hem vist créixer ets nostres fitts, ens han nascut néts, ens han passat esdeveniments

fetigos, familiars, professionaLs, fets histbrics a[ nostre país, eL Barga ha guanyat
tres Champions league, l'Espanyol quasi baixa tres vegades, lperdó, Pomésl, i ho
hem cetebrat amb [a nostra famí[ia i tot seguit amb e[s companys rotaris hem
brindat amb alegria.

Pres. fundador
Viceng López i SoLá

També atguna de trista, i hem sentit l'escalfor de l'encaixada de lamic Rotary que
et dóna suport.

Aquesta celebració segur que a alguns de nosaltres ens ha fet buscar les fotos i
e[ vídeo de [a festa de lliurament de La carta constitutiva que vam gaudir aquell 3
de juny de 1989. Va ésser un dia especiat, quedava en [a nostra membria individual

com un esdeveniment bo i important. Comensávem a gaudir de Rotary i ho
celebrárem com eI naixement d'un fitt; fins i tot teníem un "padrí", que era et'Ctub
de Reus.

Veient les nostres cares, m'he sentit bé. Eren cares fetices, il.lusionades [ets
nostres caps tenien menys entrades i canes). També n'he vist algunes que ja no
ens acompanyen avui: en Pattarés, n'Este\¡e, en Closa, en Riba... Que bé que s'ho passaven
"Granja de Can Cel.".
al" Rotary. Segur que es continuen trobant eLs dijous a [a

Encetávem un projecte que avui ja fa temps que és una realitat. AquetL C[ub que
alguns veien com un misteri ja és conegut a lguatada com una entitat que fa coses
bones: eI concert de Nadat, premis per a estudiants, intercanvis internaciona[s
de joventut i eI camp d'estiu, que és dets més consotidats del districte rotary. l, a

més, són bona gent, que mengen bé ique s'ho passen mott bé, que tenen
conferenciants mo[t interessants ique cuttiven ['amistat entre e[[s ites seves
famí[ies.
Descobríem que e[ Rotary té unes avingudes de servei: a [a Comunitat lnternacional, a[ Ctub i a [a Ocupació. Amb tota [a modéstia, perb crec que avui les hem
asso[it amb éxit i, per tant, podem presumir de ser uns bons rotaris.
Aquell va ser e[ primer any i 'només'vam fer aixb: comengar. E[ que era important
s'ha fet després. Cada president ha sumat, cada un amb e[ seu estil ha deixat [a
seva empremta i [a conseqüéncia és que [estimem, que ens ['hem fet nostre.

0ue eI puguem continuar cetebrant junts moltes vegades.
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10¿ arriversari de Rotary Club Igualada

Lacte oficiaI det 10é aniversari de Rotary C[ub lguatada, se cetebrá

el. dia

4 de juny de 1999 a Sant Jaume Sesoliveres, sent membres del. Rotary Cl.ub
lgualada:
Xavier Batasch i Sabatés
Cartes M. Batsetls i CasteLttort
Josep Bauzá i Gaya
Juan E, Bernadas i Rosich
F, Xavier Bisbat i BaLcetts
L[uís Bosch i Serra
Jaume Cartes 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 Ferrer i Va[Ls
Josep Font i Gabarró
Josep M. Godó i Soter
Josep Gumá i Puiggrbs
Josep M. Jorba i Casanovas

Jordi Jubert i Bertrán
Viceng López i Sotá - PHF
Joan Ltadó i Casanovas
Manel Pla i Vitanova
Josep M. Pomés iCot
Joan Riba i Sata

Marc Riera i Mimó
Josep Salat i Morera
Francesc Seuba i Trutlás
Marcet'lí Subirana i Costa
Pere Subirana i Marcé
Josep M. Susanna i Domingo - PHF
Xavier Torres i Casteltó
Lloreng Tusal i Rota
Josep Vattés i Cotom - PHF
Josep M. Vidal i Soté - PHF
Jordi Zapater i Pérez

Període 1999-2OOO
President

Jordi Zapater Pérez

Ja han passat 20 anys des que tots ets de ta 'foto'vam comengar l'aventura Rotary a lguatada.
Hem estat presents en motts i motts esdeveniments, hem estat junts en motts i moLts sopars,
hem fet moltes i bones obres a [a ciutat i a [a comarca. Hem conegut gent, hem estat notícia,
En fi, hem fet ROTARY.
En e[ meu cas, puc dir-vos que aquets primers deu anys i uns quants anys després han estat
p[enamentviscuts i importants. D'aquets anys, és ctar, haig de destacar [a meva presidéncia,
attá a finat det segte )0( quan a [a Cerdanya, lloc embtemátic per a [a meva famíl.ia i per a mi
mateix, es va fer [a investidura com a President. I recordo que us vaig dir, com a ctoenda del
meu discurs d'acceptació, unes parautes de l'escriptor argentí José Luis Borges, que ara, en
[a perspectiva dels vint anys que hem passat junts, crec que és bo recordar-les: Si pogués tornar
enrere, intentaria retenir tan sots ets moments bons...Perb, per si no ho sabeu, d'aixb esti feta
la vida: 'de moments'. No ens perdem els moments dets any propers.

Bé, e[ resum del que [a meva junta, avingudes i jo mateix vam fer durant eLs anys
1999-2000 e[ podreu llegiren e[ recutl que de manera tan encertada i acurada ha estat fet per
la gent de [a Junta dets 20 anys. Pet que fa a mi, m'han demanat qué podia aportar d'aquetts
anys, i aixb m'ha obtigat a regirar un munt de recons per trobar totes les actes, de concerfs,
bones obres, discursos, sopars-menús,(recordeu eI tast de cervesesl,viatges,sortides Lúdiques
i gastronbmiques [Castettfottit), etc. Creieu que reviure tot aquest material ha estat un pl.aer
colpidor i emocionant. Si bé és veritat que úttimament una série de factors han fet que [a meva
preséncia a les vostres reunions no hagi pogut ser continuada, podeu estar ben segurs que
quan arriba et dijous, estigui on estigui, tinc un record per a tots vosattres, ets qui encara hi sou
i ets qui ja no hi són.
Acabo ja, tal com vaig fer e[ dia que a t'Empordá, at final del meu any de president, en el discurs
de comiat, us vaig recordar les parautes d'un empordanés, Josep Pta, que Les vaig adaptar a
les circumstáncies del moment, i que crec que per a tots nosaltres poden tenir una gran
vigéncia:"Sempre han estat del meu gust les coses petites. limitades i manejables". Et Rotary
d'lguatada es [[iga amb [a meva manera de ser, amb eI meu voI curt, amb e[ gust que donen
[es coses concretes i timitades. Per tant, que l'esperit de fa 20 anys es mantingui i ens permeti
continuar sent ets referents a [a nostra comunitat.
Ahl I recordeu que et 2035 em toca tornar a ser president.

President
Sotspresident
Secretari
Macer

Tresorer
Servei at Ctub

Servei d'Ocupació
Servei a [a Comunitat
Servei lnternacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past President

Jordi Zapater Pérez
Josep Val"l.és CoLom
Ltoreng TusaI Rota
F. Xavíer BisbaI Batcetts
Marcet.tí Subirana Costa
Viceng Ferrer Valts
Ernest Carner Junyent
Jordi Jubert Bertrán
Viceng Ferrer Va[[s
Viceng López Sol.á
Josep Satat Morera

Josep M. Vidat i Sra.
Josep Romero
Josep Font Gabaró
Jordi Soter Oritjá
Joan Josep Busqueta Riu
Jordi Aymamí Roca
Joan Torrents
Comissió Cavalcada Reis
Maria González i M. Teresa Vergés
Marc Serra i Lluis Bosch
Jordi Camins Just
Enric Mangas i Francesc lgtesias
Josep M. Huguet
Josep M. LaiLla Viceng
A[bert Guerrero i Jordi Mas
Jaume Castetts
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Peregrinatge a Santiago.
Formació geotbgica de [a comarca.
Novetats en temes legats ijudiciats.
lntet.tigéncia emociona[.
E[s inicis de [a Universitat de Lteida.
El.s 100 primer dies aI capdavant de ['a[catdia.
La cervesa, degustació i tast.
Ets 105 anys d'histbria que té [a festa.
Atenció a toxicbmans i drogoaddictes.
lntroducció aI món de [a fotografia digitaL.
Muztagh-ata lHimátaia) amb esquís a 7 .546 m.
Situació hospitatária a [a nostra ciutat.
E[ Patrimoni de Catatunya.
La menopausa, reatitat o fantasia.
Et món de t'enduro i e[ Parcmotor.
Per qué mengem e[ que mengem.

Organització det Camp de Joventut Catatunya Art i Natura, en co[.[aboració amb ets Ctubs
de Barcelona i Vitafranca det Penedés.
En Salvador Balcelts dissenya ['obsequi per als conferenciants, consistent en una pedra
autbctona amb ['anagrama de Rotary escutpit.
Visita del Governador det Districte, Sr. Poticarpo Atvarez Rodríguez.
Reunió amb ets Ctubs de Vic i Grano[ters. Proposta d'actuació conjunta en e[ tema de [a satut
mental a [a Catalunya centra[.
0rganització det 5é Concert pet Servei a ta Comunitat, amb [a interpretació de "E[ Messies"
de Haende[, per ['0rquestra Montsalvat Sinfonieta i [a CoraI Cantiga, a benefici de l'Associació
['Esc[etxa.

Asistencia, a Oviedo, a

La

Conferencia de Districte.

Festa de Canvi de President a ['Hote[ det Gotf de Puigcerdá, a [a Cerdanya.
Sopar de joventut i de Sant Jordi.
Cetebració deI Sopar de NadaL, amb ['obsequi de unes pintures a t'oti de ['artista Pere
Montserrat.
Viatge turístic a Praga.
Desp[agament a Calaf, "Sopar Bufet Catatá".
Assisténcia, aI Gran Teatre del Liceu, a [a representació de t'bpera "Turandot".
l, aI Teatre Victbria, de ['obra "Cacao", de [a companya Dago[[ DagotL.

Angel. Asensi B[anch

Francesc Seuba Trut[ás

Jordi Camins Just
Salvador Batcetts Prat

Lliurament det títot de Soci Paü[ Harris atorgat pet Ctub a [a Comissió 0rganitzadora de
[a Cavatcada de Reis d'lguatada.
Distinció com a soci Paü[ Harris a Josep M. Vidat, concedida pel Governador de Districte
at finaI det seu any de presidéncia.
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Període 2OOO-2OOI
President
Josep Vatlés Cotom

"Ens reunirem un grup a l]Hotet América per partar
Em tetefona lamic Joan Bernades i em diu:
de ta possibititat de formar un Ctub Rotary aquí, a lguatada. Hi vots assistir? Si creus que a un
conegut llhi pot interessar, que vingui també".
Que carai podia ser un C[ub Rotary?

D'aquesta manera vaig comengar a participar en un ctub que només em sonava d'haver vist
del. nostre país, de Franga o d'atgun attre l.[oc de lestrangen
Perb sabeu qué Li vaig preguntar?,.."Quivindrá?'

una ptaca a L'entrada d'atgun hotet

E[ nom det Ctub no em deia res. El.s qui hi assistirien, sí. Pintava bé.

Ben aviatvaig passar per uns quants papers de [auca: soci ras, detegat dejoventut, secretari,
president etecte i just en e[ canvi de segle, president.

'qui hi assistirá?".
Tot aixb de seguida está dit, perb són molts anys i continuo preguntant:
I

continua pintant mott bé.

Sabeu en qué ens assembtem tots ets humans d'aquest ptaneta, siguem anoiencs, catatans,
espanyots, europeus o de quatsevo[ continent?
Que enttoc en som dos d'íguats,
La diversitat en harmonia, amistat i servei és l'esséncia d'aquest Ctub.
Que per molts anys continui.

President
Sotspresident
Secretari
Macer
Tresorer
Servei a[ Ctub
Servei d'Ocupació
Servei a [a Comunitat
Servei lnternacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past President
Responsabte Web Master

Josep Vatlés Cotom
Joan Ll.adó Casanovas

Josep Gumá Puiggros
Viceng FerrerVatts
Xavier Torres Castettó

Jordi Camins Just
Marcet-tí Subirana Costa
Satvador Batcetts Prat
Ricard Escura Pons
L[oreng TusaI Rota
Jordi Zapater Pérez
Josep M. Susanna Domingo

Joan Vich
Mariá Tomás
Paco F[aqué
Victor Maciá
Teo Romero

Antoni Castet[tort
Margarida Paterna i Marcel.l.í Ferre

Atcatde de Vitanova det Camí.
Director de Cáritas lguatada.
La moda, fires de moda.
llempresa i e[ medi ambient.
Atcatde de Sta, Margarida de Montbui
Pta Hidrotbgic i [a seva repercussió a
Catalunya i a [Anoia.
De[ Pakistan a [a Xina per [a Ruta Sud
de [a Seda.
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0rganitzaciódetVlll CampCata[unyaArtiNatura,enco[.[aboracióambetsC[ubsde
Manresa i Vilafranca de[ Penedés.
Premi aI mitlor estudiant de Secundária d'lgual.ada.
Reunió-visita amb e[ Governador a Sitges.
0rganització detVl Concert petServei a [a Comunitat, amb lactuació de l'Orquestra de
Cambra de Terrassa, a benefici de Clritas d'lgua[ada per a L'obertura de La seva botiga,
Aportació per a [a convenció de BARCEL0N A2002.
Asistencia a l'elecció del President 2002-2003.
Assisténcia aL Fbrum de Manresa.
Conferencia de Districte a Lloret.
Participació en [a XV Assemblea de Districte a Pa[éncia.

¡ Festa de Canvi de President i Junta a ['Hotel La Costa de Pals.
r Sopars de Joventut, Nadat, Sant Jordi.
r Sortida a Barcetona, amb visita aI Barri Gbtic.
r Viatge a Jordánia.
t 19-21 ASIANA-sopar La Oca.

Antoni Esteve Casanovas
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Període 2OOl-2002
President
Joan Ltadó Casanovas

La

veritat és que [any de presidéncia de Rotary lguatada, va passar mott de pressa.

Veritabtement em semblava molt compticat assumir [a presidéncia i exercir-ta adequadament,
perb va passar sense donar-me'n compte i aixb va ésser possib[e perqué tots ets companys
vareu ser mott comprensius, Tothom va aportar motta co[.taboració, de manera que ['any de
presidéncia va ser lleuger i ptácid, grácies a uns companys de junta excel'tents. Varen ser etts
ets vertaders autors d'haver superat t'any ptácidament i d'acomptir amb els objectius fixats.
Sempre estaven atents isuggeridors perquatsevol activitat. Mottes grácies! Etts hovaren fen
Sempre et queda [a sensació de que es podria haver fet més, Perb, mirant e[ recull d'activitats
de t'any, crec que varem comptir. Sempre tens [a sensació de que podries fer mott més i [a
veritat és que les ganes hi són, que e[ cor ens demana i [a realitat no ens deixa.
La cetebració del XX Aniversari és motiu d'orgutt ijoia. Vutt enviar e[s meus millors desitjos per
t'éxit de ia nova presidéncia i de [es que vinguin. així com donar [a benvinguda a les noves

incorporacions, oferint [a meva co[.[aboració en [a mesura de Les meves possibititats, a fi de
que puguem continuar en un ctub cada vegada més unit, i creixent en [amistat.
I amb et desig també de poder continuar passant unes bones estones de diversió i cuttura, que
sens dubte ens faran mi[tors.

President
Sotspresident
Secretari
Tresorer
Macer
ServeiaI Club
Servei d'Ocupació
Servei a [a Comunitat
Servei lnternacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past- Presid ent

Joan Ltadó Casanovas
L[uís Bosch Serra
Jordi Camins Just
Jaume CarLes Freixas
Satvador Batcetls Prat
Ernest CarnerJunyent
Marcet.Lí Subirana Costa
Marc Riera Mimó
Viceng Ferrer Vatts
Ltoreng TusaI Rota
Josep Valtés Cotom
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Jordi Zapater Pérez
MarciaI Fernández Subirana
Josep M. L[adó Costa
Marta Valts Biosca
M. Dolors Vatiente i Dr.Flores
Xavier Batasch Sabatés
Joan Riba Sata
Carles Gausachs Nacher
Fermí Capdevi[a

Lepidémia de pneumbnia produida per Legionel.ta.
Histbria cutturaI i artística de [a basíLica de Sta. Maria.
EL món dels gtobus.
Lempresa famitiar i [a seva successió.
La rehabilitació det matait psíquic de lAnoia,
La situació econbmica a [Argentina.
Anécdotes i interioritats del procés de canvi a ['euro.
EL nou HospitaL d'lguaLada.
Tendéncia futura d'utilitzar e[s Pet-scanner i evitar:

Arcadi 0tiveras
Francesc Gurri
RafaeI Jorba
Ange[ ViLadoms

les cirurgies innecess]ries en eI tractament deI cáncer.
La gtobatització.
Parcs naturats de Catatunya i protecció del patrimoni.
ELs resuLtats de Les eleccions presidenciats a Franga.
Projecte del Parcmotor de Castetto[í.

0rganització det Camp de Joventut Catalunya Art i Natura.
Premi at Mittor Estudiant d'lguaLada.
0rganització det 7é Concert Rotary pel Servei a [a Comunitat, interpretat per
Estudi )X Cor i Bitrac Dansa, amb e[ benefici destinat a ARMPA {Associació de
Rehabititació at Matatt Psíquic de lAnoia)
Visita at Ctub deI Governador deI Districte, Sr. Luis Gutiérrez Gattego.
Assisténcia a [a Conferencia de Districte a Satamanca.
Reunió de Ctubs de Zona 11 a lgualada.
Assisténcia aL "Foro Rotario", a IHoteI BeLtaterra.
0rientació professionaI a joves estudiants.
Assisténcia a [a reunió de Ctubs de [a Zona '] 1 a Catdes de Montbui.

Festa de Canvi de President iJunta a t'Hotet Et ManantiaI de Catdes de BoÍ.
Sopars de Joventut, Nadat i Sant Jordi.
Sopar a Can Pep de CasteLlfoLl.it de Riubregós.
Viatge a Cuba.

Assisténcia a l'obra teatrat "La increr'ble histbria det Dr. FLoit i Mr. Pta.
Assistira [espectacte "Sattimbanco" de [a companyia del Cirque du Sotei[.

e.I
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Període 2OO2-2OOB
President
Lluís Bosch Serra

Quan en Josep Valtés em va proposar ésser president "etegit democráticament" per
a[ període 2002-2003,vai9 pensarja veurem com te'n sortirás.
Lexperiéncia del secretari, macer, tresorer i de [a resta [a junta va ésser [a clau perqué fos un
curs portat en equip i desenvolupéssim les activitats previstes.
També grácies a[ suport de les senyores i, en especia[ aquest any, a [a Rosa, [a meva dona.
Va ésser un curs amb diversitat de sortides i conferenciants, més les activitats normats del
Ctub, així com també amb un concert una mica trencador.
En e[ fons, una gran experiéncia personat.

Vu[[ acomiadar-me amb et desig que et Ctub Rotary lguatada continuT [a seva tasca i, si pot
ésser, [a mitlori.

President
Sotspresident
Secretari
Macer
Tresorer
Servei a[ Ctub
Servei d'Ocupació
Servei a [a Comunitat
Servei lnternacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past- President

Ltuís Bosch Serra
Josep M. Pomés
Juan E. Bernadas Rosich
Marc Riera Mimó
Josep M. Godó Soter
Ernest Carner Junyent
Joan Riba Sata
Marce['tí Subirana Costa
Viceng Ferrer Va[[s
Lloreng Tusal Rota
Joan Ltadó Casanovas

rgarida Alva rez A[va rez
Manel P[a Vitanova
Ma

Roser Capdevita
Paco Candel
Gustavo Biosca

Victori
Jordi Camins Just
L[o[[ Bertran i Cetdoni Fono[[
Josep Mussons Mata
Enric Puig
Jacobo Quintans Garcia
LLuís

lgual.tat d'0portunitats per a homes i dones.
Tast de conyacs, fets diferenciadors en ta destit.tació

i

maceratge.
l[ lustradora de "Les Tres Bessones",
Un repás de [a seva trajectbria com a escriptor,
EL futbot d'avui no té res a veure amb et d'ahir.
Mancances de ['orgue de Santa Maria d'lguatada.
Evolució de[ ctima i L'extinció del. geL.
Actriu cbmica i escriptor.
Fets i vivéncies de Can Barga.
IEsgtésia Cata[ana avui.
Persecució empresaria[, mobbing i assetjament.

0rganització del. Camp de Joventut Catalunya Art i Natura, en co[.Laboració amb els ctubs
de Sant Fel.iu de Codines, ELs Cingtes de Bertí i Vi[afranca deL Penedés.
0rganització del 8é Concert Rotary pel Servei a La Comunitat, interpretat per l'orquestra
de jazz La Locomotora Negra, i amb e[ benefici destinat a [arranjament de l'orrgue de
T
T
T
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Santa Maria d'lguatada.
Premi a[ Mittor Estudiant de Setectivitat d'lgualada.
Visita at club det governador del districte, Sr: Javier lriarte.
Assisténcia a [a conferéncia del. governador i presidents a Sanxenxo f Pontevedra).

Festa de canvi de president ijunta a l.'HoteL Plaza dAndorra.
Sopars de Joventut, Nadat i Sant Jordi,
Viatge a Pamptona.
Viatge at Senega[.
.Assisténcia a ['obra teatra[ "Sit", interpretada per Ei Tricicte.
Desptagament a Castel.l.fottit [CaLaf) aI tradicionaI sopar".

Diploma de Serveis Distingits atorgat pet Ctub a Josep M. Godó Soten
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AUCA ALS COMPANYS DEL ROTARY CLUB IGUALADA

1.
2.
3.
4.
5.

El nostre club fou fundat per un banquer espavilat,
Viceng López és el seu nom i ara está voltant per el món.
Som un club amb molta vista,
Hi ha l'Asensi d'oculista.
Si amb els russos has de tractar, en Balasch se'n ha de cuidar.
Una maquinária de disseny, en Balcells el Salvador,
en té el desllorigador.
Encara que toca el curtit, en Balcells, Carles Maria és un
Lletraferit.

6. Tens problemes laborals?, Bernades Graduat Social.
7. En el comerg del ferro en Bisbal es el "modelo".
8. Necessites quedar "guapo", sortir bé en un "retrato"?
9. En Bosch está acreditat dóna sempre resultat.
10. De mobles de puericultura en Camins en té molta cura.
11. Si elegant has d'anar, en Carner, l'Ernest et vestirá.
12. Amb hisenda has de traclar? En Carles el Jaume t'ho arreglará.
13. Vols organitzar una Fira?, i et falta un president?, com que en Pere
Carles ho té per má, ell sol tot t'ho plantejará.

14. Una casa et vols fer? En Claramunt arquitecte será el primer.
15. La casa disenyada pel Claramunt el Companys la tira amunt.
16. Si vols viatjar rápid i bé amb l'Escura ho has de fer.
17. Si sempre vas ben calgat es que en Viceng Ferrer t'ha aconsellat.
18. Problemes judicials, heréncies, plets i baralles en Font hi busca les
falles.

19.

Tens I'estómac malament, la moral la tens molt baixa necessites
aíxecar-ho, a la Farmácia en Godó hi té la medicació.

u2

20. Problemes d'assegurances? En en Gumá les confiances.
21. lnformática? Ordinador? En Jorba te'n donará rao.
22. Un interior vols decorar no ho dubtis amb en Jubert has de tractar.
23. De material de construcció el d'en Lladó és el millor.
24. Si vols menjar i beure bé en Manel el Somalier.
25. Quin club pot presumir de tenir un Constantino? Pomés, no n'hi ha cap
més.

26. La Caixa bona quina és? La d'en Riba no pas cap més.
27. Si tens el nen espatllat en Riera l'ha arreglat.
28. La sola d'en Salat mai ningú no la igualat.
29. Alfombres, cortines i vels, Subirana hi te tots els models.
30. Una casa, un pis, una nau, una finca industrial, qui te la servirá millor?
En Subirana, si senyor.

31.

De l'escola, rendiment, amb el bon ensenyament de Susanna el
professor, no n'hi ha pas de millor.

32.

Que més seríós que un censor per equilibrar una empresa? En Torres
en té l'entesa.

33.

Si corres tot fent finances i saltes administrant, estem parlant d'en
Tussal.

34.

Amb un temps de medi ambient, en Vallés actua bé, recollint amb
diligéncia la roba que s'ha fet malbé.

35.

Un blanquer que sempre es mou, tant si neva com si plou, amb cotxe,
barco o avió, és en Vidal si senyor.

36.

Estás fotut del pit, el cor se accelera molt, t'ofegues o tens molta tos, en
Zapater has de veure i després el tens de creure.

Festa del Ganvi de President per l'Any Rotary 2002-2003
Andorra ,28.46.2402
Marc Riera i Mimo
Macer

Període 2OO3-2OO4

President
Josep Ma Pomés Cot

Recordant et meu primer discurs com a president, en qué us deia:

"Com tots ja sabeu, aquest any em canvien de cárrec. De ser aquett de 't'oposició', que no
m'equivocava mai, ara seré aquetl que segurament si s'equivocará, encara que moltes vegades

podÉ rectificar a temps".
Lexperiéncia viscuda aguest any, en qué segur que em vaig equivocar i vaig rectificar, [a vatoro
com a satisfactbria pets resuttats i [a feina feta.
Ens vam esforgar per fer actes, viure i fer viure [esperit Rotary, i crec que amb t'ajut de tota [a
junta vam deixar [a nostra empremta.
Una de tes grans coses que té Rotary és ta durada d'un any com a president, ja que permet que
siguem motts els qui en gaudim.
E[ meu agraiment ats companys de [a junta. A etts i a [a resta, grácies per [a vostra amistat.

President
Sotspresident
Secretari
Macer

Tresorer
Servei at Ctub
Servei d'Ocupació
Servei a l.a Comunitat
Servei internacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past-President

Josep M. Pomés Cot
Xavier Batasch Sabatés
Marcet'[í Subirana Costa
Cartes M. Batsetts Castetttort
Joan Riba Sata
Josep M. VidatSoté
Josep Gumá Puiggrbs
Ma rcet. [í Subirana Costa
Víceng Ferrer Vatls
Viceng López Sotá
Ltuís Bosh Serra

I

JordiAymamí Roca
Jordi Mariné

Ets primers 100 dies com a alcatde d'lguatada
President Federació Catatana de Cictisme.

Jordi Zapate
Anton M. EspadaLer
Salvador Cardús
José Fétix Betloch Jutbe
Josep Ferrer

Pneumbleg.
Escriptor.
Escriptor:
President det Cot.tegi de Notaris.
President Federació Catatana de Tennis.
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0rganització det Camp de Joventut Catatunya Art i Natura.
Visita at Ctub det Governador de Districte, Sr: Josep Campá Constants.
I Premi at MiLl.or Estudiant d'lguaLada.
T 0rganització de[ 9é Concert pel Servei a [a Comunitat. "Nit de Gospel", interpretat
per Kathy Autrey i a benefici de Proint Anoia.
t Participació de joves igualadins en camps d'intercanvi.
! Assisténcia a [a Conferéncia de Districte.
I
I

r Festa de canvi de president ijunta a t'Hotet det Gotf de Peratada.
. Sortida a Montserrat, amb visita al museu, amb e[ P Josep Enric Paret[ada.
¡ Sopars de Joventut, de Nadat, Sant Jordi i finaI de Junta,
r Sortida a Ardévol en [a 1a Matanga del Porc.
r Viatge a Lisboa.
r Sortida d'excursió a Sta. Coloma de Farners, amb visita a [a fábrica de Galletas Trias.
r Sortída tradicionaI a Castettfottit de Riubregós.

J

Francesc Ctaramunt Pol
Salvador Batcelts Prat
Josep M. Vidat Soté
Josep M. Jorba Casanovas

Període 2OO4-2OO5
President
Xavier Balasch Sabatés

Amb ets companys de junta que vaig tenir [a sort de disposar, iamb [a cot.taboració, quan va
ser necessária, deLs diferents Ctubs, crec que va ésser molt fáciI passar t'any de [a meva
presidéncia. A tots, uns i altres, reitero e[ meu agraiment
E[ nostre any Rotary crec que va tenir dos punts importants.

E[ primer és que va ser t'any det Centenari del Rotary. El mes de febrer de 2005 Rotary
lnternacionaIva complir ets 100 primers anys i aixb no es podrá tornar a celebrar fins d'aquí
a 9ó anys.., Quan en faci 200. Nosattres ho vam cetebrar amb un sopar especial i la representació

de l'obra teatral "Ets aquí" a[ Teatre de [Ateneu.

E[ segon punt va ser que ta quantitat neta de diners resuLtant del Concert de Nadal va ser molt
considerabte. No és difícit d'entendre, si es té en compte que ets diners anaven destinats a [a
Cavatcada de Reis, per renovar les carrosses, i tothom sap et que representen el.s Reis a lgualada.

President
Sotspresident
Secretari
Tresorer
Macer

Serveia[Ctub
Servei d'Ocupació
Servei a [a comunitat
Servei lnternacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past President

Xavier Batasch Sabatés
Joan Riba Sala
Juan E. Bernadas Rosich
Josep Gumá Puiggrbs
Viceng Ferrer Vatts
LluÍs Bosch Serra
Jordi Jubert Bertrán
Marc Riera Mimó
Viceng Ferrer Vatts
Viceng López Sotá
Josep M. Pomés Cot

Pere Cul.l"ett
Josep M. Sanromá

EmitiTeixidor
Joan Mattafré
Xavier BisbaL Batcelts
Ramon Tremosa
F.

Anna Vita
Jordi Zapater Pérez

Potítica i situació sociaI a Catatunya.
RefLexió sobre IEsg[ésia.
Ets joves i [a literatura.
Els Mossos d'Esquadra a lAnoia.
Et món del ferro.
Balances fiscats.
Vivéncies d'una escriptora.
SaLut i tabac.

Organització det Camp de Joventut Cata[unya Art i Natura, en cot.taboració amb ets Ctubs
de Manresa i de Vilafranca de[ Penedés.
¡ Premi aI mitlor estudiant d'lguatada.
I 10é Concert peI Servei a ta Comunitat. "Nit de Vatsos i Po[ques", a benefici de [a renovació
de tes carrosses de [a Cavatcada de Reis.
I Participació de joves iguaLadins en camps d'intercanvis.
a Representació teatraI amb motiu del Centenari de Rotary.
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Sopar de canvi de president ijunta a t'Hotet Grébot de LLanars. [Camprodon).
Sopars de Joventut, Nadat, Sant Jordi.
Sortida a [a matanga del porc, amb visita a Ardévol i Solsona.
Viatge a Púbot i Figueres. IMuseu Datí).
Viatge a Sicítia.

Assisténcia majoritária a ta Nit Sotidária del Rotary Ctub de Vitafranca.
Assisténcia a [a Junta de Districte de Segtvia.

Josep Ma Moix Vitanova
Enric Vives Homs

r

Llorenc TusaI Rota

Títo[ de Soci Paü[ Harris atorgat pet Ctub a Ltuís Bosch i Serra.
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Període 2OO5-2006
President
Joan Riba Sata

Atés que e[ company iamic Joan Riba no ens pot escriure aquestes ratltes, ['actua[ junta que
prepara [a cetebració del. 20é Aniversari det Rotary Ctub lguatada m'ha proposat que, com a
secretari de[ període 2005-200ó, sigui jo qui n'escrigui unes parautes i, athora, faci [a relació
d'activitats d'aquet[ any.
E[ que em sembta més adient és que tots recordem aque[[ any Rotary a [a nostra manera. La
lectura de les actívítats gue s'indiquen a continuació de ben segur que ens encendran els rccords
d'un presídent actiu, optímista, sempre somrient i bromista, amb I'esperit d'aixecar I'ánim de
tots.

Per a et[ no va ser un any fácit. La defuncié de [a seva mare i les diverses intervencions a qué
es va sotmetre per motius de satut no [i van permetre gaudir det tot de [a seva presidéncia i [i
van deixar un cert sentiment que hauria volgut fer encara quetcom més, perb que no va tenir
temps, tal com van expressar les seves parauLes quan, a Sitges, em va traspassar [a presidéncia
det Ctub.

just de ressaltar que préviament a acceptar [a presidéncia, en Joan era conscient d'alguns
dets esmentats inconvenients que tindria, i que tot i així, en abséncia de cap attre candidat a
dirigir et club, i en un moment difícit, en qué en certa manera entenc que peritlava [a continuitat
de l'entitat, va ser ['únic que va passar aI davant.
Crec

President
Sotspresident
Secretari
Macer
Treso re r

Servei a[ Ctub
Servei d' Ocupació
Servei a [a Comunitat

Servei lnternacional
Fundació Rotária
Assessor Past President

Joan Riba Sata

Jordi Camins Just
Jordi Camins Just
Carles M. Batsetts Castetltort
Ernest Carner Junyent
Ltuís Bosch Serra
Jordi Jubert Bertrán
Marc Riera Mimó
Viceng Ferrer Valts
Viceng López Sotá

Xavier Batasch Sabatés

Josep M. Torrens i Marta Sistaré
Marina LLansana
Xavier Roig
Marta Ferrer
Assumpta Mateu
Josep Val.l.és

Juan E. Bernadas
Josep M. Pont i Rossend Turiñan
Miquet Vita

Joan Mattafé
Sita Mur:

Antoni Datmau
Viceng López Sotá

r
r
r
r
r
r
r

Et Biodiéset i les energies renovables.
Lactuatitat potítica en eI marc d'una nova etapa a
Catatunya.
Ni som ni serem, entre Espanya i [a paret.
Experiéncia rotária a t'Índia.
Funció sociaI d'una fundació tutetar.
Les vegueries i [es diferents opcions de [a comarca
de [Anoia.
La Llei antitabac.
Experiéncies det Rat ti Dakar:
Funcionament d'lguatadina de Depuració i Recuperació.
Mossos d'Esquadra a lAnoia.
Moda i disseny.
Cátars.
Presumptes irregu[aritats en empreses de fitatéLia.

Organització det Camp de Joventut Catatunya Art i Natura, en co[.tabor¿ció amb els Clubs
del Penedés i de Manresa.
Reunió de [a Fundació Rotária a Cerdanyola detVattés.
0rganització de t'11é Concert aLServei de [a Comunitat, amb l'actuació de La Locomotora
Negra, a benefici de [a Fundació Privada Tute[ar de LAnoia.
Assisténcia a [Assembtea deI Districte a BiLbao.
Visita aI Rotary Ctub de Solsona per sol'ticitar [a seva participació en l'organització del
Camp de Joventut Cata[unya Art i Natura.
Visita at Ctub deI Governador de[ Districte, Sr. José M. Martínez.
Recepció a [a reunió del nostre ctub de representants de RC Sotsona,
de Vitafranca

r Festa de canvi de president ijunta a ['Hotel Mas Passamaner, a [a Setva del Camp.
r Assisténcia al [[iurament de [a carta constitutiva del Rotary Ctub de Sotsona.
r Sopars de Joventut, Nadat, Sant Jordi i de finat de mandat de [a junta actuat,
r Viatge a Nata[ [Brasit].
r Sortida cultural i gastronbmica de [a matanga del porc.
r Participació en [a Nit Sotidária deI Rotary C[ub Vilafranca det Penedés,
r Participació en eI Dia de les Esquadres 200ó.
¡ Trobada tradicional a Castettfol[it de Riubregós.
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Període 2OO6-2007

President
Jordi Camins Just

De ['any Rotari en qué he tingut ['honor de presidir e[ ctub en destacaria diversos aspectes. En
primer [toc, lacceptació de ta meva proposta de distribució de funcions entre tots ets membres
det ctub, en qué cada persona va tenir un encárrec específic, portar un conferenciant, organitzar
una activitat sociat o alguna de [es avingudes de servei. E[ bon funcionament d'aquest engranatge,
en qué tothom va demostrar e[ máxim d'interés, ens va conduir a una varietat de temes tractats
¡act¡v¡tat realitzades on quedá reflectida [a diversitat del nostre cl.ub. Cat destacar, també, ta
decisié dets companys Jaume Cartes, Viceng Ferrer, Manel Pta i Josep Moix, que van adquirir
e[ compromís d'ocupar en ets anys següents La presidéncia det ctub.
Una conseqüéncia de lesmentat anteriorment r¡a ser que [a junta disposés de temps per dedicarse a temes nous, com l'organització d'un Ryta en col.taboració amb altres ctubs de [a Zona 11,
ta participació en et programa + CULTURA de recottida de ltibres, així com t'inici de converses
amb altres entitats i lAjuntament de [a ciutat, que va fructificar en els Premis lguaLada Recerca
Jove, a partir de [a unificació de[ nostre Premi aI Mittor Estud¡ant amb altres activitats de

semb[ants característiques.
Aquest trebat[ cot.tectiu també va permetre ta possibititat d'esco[[ir dues entitats beneficiáríes
del concert; per una banda, Cáritas Arxiprestal Anoia, i per l'attra e[ Programa Potio Ptus,de
ta Fundació Rotária, fet que ens va atorgar rebre diversos reconeixements per part de Rotary:
ta Menció EspecíaI del. Districte, dos Diptomes per Serveis Distingits a La Fundació Rotária i
diversos títols de Soci Paü[ Harris.
No puc acabarsense destacar L'extraordinária it.tusió i entusiasme amb qué l'amic Joan Riba
va acompanyar-me a [a Convenció de Districte a Satamanca, on, en nepresentació del ctub, vam

rebre ets esmentats reconeixements.

President
Sotspresident
Secretari
Tresorer
Macer
Servei a [a Comunitat
Servei at Ctub
Servei en [Ocupació

Servei lnternacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past-Presid.

Jordi Camins Just
Jaume Cartes Freixas
Ernest Carner Junyent
Manel P[a Vi[anova
F. Xavier Bisbat Batcells
Marc Riera Mimó
Josep Moix Vi[anova
Josep Font Gabarro
Viceng Ferrer Vatts
Josep Vattés Cotom
Joan Riba Sata
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Carles Gausachs
Enric Grau
Ramon Torra
Joan Farrés
Jaume 0rtinez
Jaume Carles
Toni Miró
Agustí Cordón
Francisco Matosas
Joan Pinyol

Jordi Mas
Frederic Homs

I
I
I
I

Gerent del Consorci Sanitari de lAnoia i visita
aI nou hospital.
La nova [[ei d'educació.
Control de [a diabetis.
Programes de Cáritas ArxiprestaI Anoia.
Et téxtiL a lguatada, on som i on anem.
Davant una nova reforma fisca[.
Una vida dedicada aI disseny.
Director General de Fira de Barcetona.
President del Grupo Z,
Sant Jordi, festa del [[ibre i [a rosa.
Gerent del ParcMotor de Castetlotí.
Disseny i moda.

0rganització det Camp de Joventut Catalunya Art i Natura, amb [a cot.taboració dels
Ctubs de Vilafranca del Penedés i de Sotsona.
Premi aI Mil.l.or Estudiant d'lguaLada.
Visita aL club det Governador deL Districte, Sn Jutián B[ázquez,
0rganització detXllé Concert aI Servei de [a Comunitat, amb L'actuació de [a London.
Comunity Gospel Choir, a benefici de Cáritas idel Programa Potio PLus de [a Fundació
Rotária.
Reunions de presidents i secretaris de ctubs de [a Zona 11 a Manresa, lguatada, Vic,
Grano[ers i Sant Fel.iu de Codines f 0rganització RyLa).
Participació en Ryta a La Universitat de Barcelona i activitats agregades fvisita a [a Pedrera,
trobada amb ets estudiantsl.
Participació del. C[ub en e[ programa d'atfabetització de Rotary + Cuttura de recotlida de
ltibres per a creació de biblioteques.
Conferéncia de Districte a Salamanca.

r Festa de canvi de president i junta a IHotel Dolse Sitges.
r Sopars de Joventut, Nadat i Sant Jordi, i de finat de mandat de [a junta actuat.
r Sortida a[s Jardins de Santa Ctotitde, Blanes i Ll.oret de Man
r Viatge a Taitándia.
r Sortida cuttural i gastronbmica de [a matanga del porc.
r Trobada tradicionaI a Castettfottit de Riubregós.
r Sortida cutturata Papereria Munné de Capeltades i Can Carot.
r Sortída cutturaI a La fábrica i [aboratoris Alcon-Cusi foftatmotogia) aI Masnou.

I

Menció especial del Districte per a Rotary Ctub lgualada.

¡ Diplomes perServeis Distingits a [a Fundació Rotária:
I
T

Pere Subirana iJordi Camins
Títots de Soci Paüt Harris atorgats per Governador i e[ Districte: Jordi Camins.
TítoLs de Soci Paüt Harris atorgats pel CLub: Pere Subirana, Viceng Ferrer, Marcel'[í.
Subirana, Juan Bernadas i F. Xavier Bisbat.
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Període 2OO7 -2OOB
President
Jaume Carles Freixas

Vam iniciar e[ curs amb it.tusió renovada per part de tots ets membres de [a Junta, ats quats
agraeixo de tot cor e[ seu treball i entrega per fer possibte que tot rutttés. Haig de destacar, en
aquest sentit, [a incorporació d'innovacions tecnotbgiques per part de[ secretari, Josep Font,
com els avisos amb SMS per a les reunions i d'altres. També e[ treball acurat d'en Ricard Escura
en [a tresoreria det ctub i [a gran tasca del macer, en Marc Riera, per fer possible que tinguéssim
conferenciant en totes [es reunions del període.
EI curs va estar marcat, sens dubte, per [a sobtada pérdua deI nostre company Jsan Riba,
esdevinguda uns dies abans de [a celebració del concert i del sopar de Nadat. E[ destí va fer
que justament e[ concert tingués com a contingut central una missa, [a Missa Solemne de Santa
Cecítia, de Chartes Gounod, interpretada conjuntament per [a CoraI Mixta d'lguatada i [a Jove
Orquestra Simfbnica de lAnoia, quevan fervibraret públ.ic assistent, que omptia e[teatre de
lAteneu. Ca[ remarcar [a cot.taboració de tots ets socis, que va permetre aconseguir una
important xifra d'euros, que van ser [[iurats a les entitats beneficiáries, LARMPA lAssociació per
[a Rehabititació det Matatt Psíquic de [Anoia) i MPS [Associació de ta mucopolisacaridosi i
síndromes relacionadesJ.

President
Sotspresident
Secretari
Tresorer
Macer
Servei a [a comunitat
Servei at Ctub
Servei a locupació

Servei internacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past President

Jaume Cartes Freixas
Viceng Ferrer Valts
Josep Font Gabard
Ricard Escura Pons
Marc Riera Mimó
Ricard Escura Pons
Josep Moix Vitanova
Marcet'tí Subirana Costa
Viceng Ferrer Vatls
Josep Vattés Colom
Jordi Camins Just

JordiAymamí Roca
Joan Valentí

Marc Riera Mimó
F. Xavier BisbaI BaLcetls
Xavier CLaramunt Doménech
Dolors Valiente i Jordi Cruz

Atcal.de d'lgual.ada. ActuaLitat de [a nostra ciutat.
Actor de teatre. La Festa Major d'lguaLada.

testament vitat.
Viatge a Santiago amb bicicteta.
Arquitecte. L hoteI espaiat.
Presidents de les associacions beneficiáries det concert
d'enguany. ExpLicació de L'activitat i destinació dets guanys
Xavier Boquete
President del Consell ComarcaI de lAnoia,
Actuatitat de [a nostra comarca.
Rosa Maria FerrerValls
Diputada aI Parlament de Cata[unya.
Una ciutadana aI Partament.
lmpressions del. viatge a lran.
Josep Maria Vidat Soté i Sra.
August Moret Branyas
Visita det governador det districte.
Xesco Espar i MarceL.[í Massafret. La importáncia de[ trebat[ físic com a eina de benestar
Ramon Setlarés Ribera

Jordi Camins Just
Francesc dAssis Carrió
Antoni Puigvert Romaguera
Rita RigoLfas Torras

EI

persona [.
La medicina i [a tercera edat.
Festivitat de Sant Jordi,
E[ canvi ctimétic a [es glaceres del Pirineu.

Economista. Gtobatització, economia i fires
Escriptor i periodista.
Dietista.

Organització de[ camp de joventut, amb cot'taboració amb ets clubs de ViLafranca del
Penedés i de Sant Feliu de Codines.
a Organització det 13é Concert pel Servei a [a Comunitat.
a Participació i copatrocini dels premis lguatada de Recerca Jove, juntament amb ['Escota.
I Universitária d'lguatada, ta Unió EmpresariaI de tAnoia i fiuntament d'lgualada.

r Festa de canvi de president a IHotel La Ftorida, a [a muntanya det Tibidabo
r Sopars de Joventut, de Nadal i de Sant Jordi.
r Viatge a flndia.
r Assisténcia aL teatre a Barce[ona, a ['obra "Et tLibertí".
¡ Matanga del porc ivisita a Les mines de saLde Cardona.
r Viatge de cap de setmana a Londres "low cost".
¡ Tradicional sopar a Castettfottit de Riubregós.

Salvador Farrés Truttots

r

I

Joan Riba Sata fper defunciól

Títo[ de soci Paü[ Harris otorgat pet Ctub a Joan Riba Sata ltítot pbstum).
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Període 2OOB-2OO9
President
Viceng Ferrer Va[[s

Acceptar ta presidéncia det Ctub imptica obligacions, responsabititat
La

i fer-ho amb

il..tusió.

veritat és que ha passat e[ "curs" sense adonar-me'n, i aixb només té una explicació:

la Junta. He trobat en e[ Carles M. Batsells, e[ Jordi Jubert i e[ LluÍs Bosch uns companys
excepcionats i, cadascú amb [a seva tasca, han fet possibte arribar a bon port.

Moltes grácies a tots etls.
Quant a [a resta, hem anat aconseguint ets objectius que ens vam marcar, augmentant e[
quadre socia[, conferéncies, e[ concert amb bons resuttats, excursions, viatges, etc.
Ha estat un ptaerferde president d'aquest Ctub, que té en lamistat, ['ética, [a toteráncia i [a

sotidaritat e[ sentit de ser de Rotary.

President
Sotspresident
Secretari
Tresorer
Macer
Servei at Ctub

Servei d'Ocupació
Servei a [a Comunitat
Servei lnternacionaI
Fundació Rotária
Assessor Past President

Viceng Ferrer Va[[s
Mane[ P[a Vi[anova
Cartes M. Balse[ls Castelltort
Ltuís Bosch Serra
Jordi Jubert Bertrán
Juan E. Bernadas Rosich
Ma rcet. [í Subirana Costa
Ricard Escura Pons
Viceng Ferrer Vatts
Jordi Camins Just
Jaume Cartes Freixas
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Ramón PujoL Nuñez
Manel Bosch Bifet
Viceng López Sotá
Joan Farrés Ftorensa
Pere Cuttetl
Ramón Fetip
Magí Puig Gubern
Carme Jou Torras
Andreu Farrás i Pere Cultelt
AngeI Cuevas
Xavier Trias Vidat de Ltovatera

Director de protocoI det Futbot Ctub Barcetona.
Exjugador de básquet.
Crisi a [a banca?
Cáritas Anoia i [es seves necessitats.
Ets "nous" vinguts en [a potítica.
lguatada de cara a[ futur.
Histbries i anécdotes de primers de segte.
Pediatra i especiatista en Iapare[[ digestiu.
Referéncies de[ seu ltibre,"LascensorUn escotapi a [a Cuba de Fidel..
Cap de l'oposició a [§untament de Barcetona.

Organització del Camp de Joventut, en cot.taboració amb ets Ctubs de Vitafranca del
Penedés i de Sant Fetiu de Codines.

Premi a[ mitlor estudiant d'lguatada.
Participació i copatrocini en e[s premis lguatada de Recerca Jove.
I 0rganització det 14é Concert pel Servei a [a Comunitat, amb ['actuació de ta Gran Orquestra
Principal de ta Bisbat, a benefici de Cáritas Anoia i det Programa Potio P[us de La Fundació
a

T

Rotária.

¡

Visita at club det Governador det Districte, Sr. Xavier Mateu.
I Assisténcia aL Seminari de la Fundació Rotaria a Vilafranca deL Penedés.
I Participacíó en et[[iurament de [a Carta ConstitucionaIaI Ctub de Sta, Cotoma de Gramanet,
I Assisténcia a[ dinar amb motiu det XXXé aniversari de [a reincorporació de Rotary a
Catatunya.

r Festa de canvi de president ijunta a ['HostaI Font de [a Reina, Can Carol Capetlades
r Sopars de Joventut, Nadal, Sant Jordi i fi de mandat.
¡ Sortida cuttural i gastronbmica a La Rioja.
. TradicionaI sopar a Castettfottit de Riubregós.
r Viatge a Méxic.
¡ Viatge a Brusse['tes, Bruges i Gant.
¡ Sortida gastronbmica i cutturalde [a matanga del porc,
r Assisténcia, aI Teatre Cotiseum, a [a comédia Boeing Boeing.
¡ Visita a[ Parlament de Catalunya, amb [a diputada Rosa M. FerrerVatts.

Eduard Ctosa Claramunt
Pere Martí Urgel.l.
Joan León Méndez
Rafae[ García Contreras

Josep Bauzá Gaya
Josep Companys Companys
Xavier Torres Castel.tó
Jordi Zapater Pérez
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Període 2OO9-2OIO
President eLecte
ManeI P[a Vitanova

Benvolguts companys,
Després de 20 anys de [a creació del nostre club, tinc e[ plaer de poder presidir-[o i aquest fet
m'ompte de goig.
Aquest "club" que tots sentim nostre i que [i donem aquest carácter d'amistat i de particul.aritat
que tant ens omple i ens fa diferents, caI que segueixi així.
A [a fi, només som partíceps de les maneres de fer del nostre fundador ['amic Viceng López,
així com els socis fundadors i els diferents companys que s'han anat afegint at tlarg d'aquests
20 anys.

És una sort de poder manteniraquesta continui'tat ide incentivar l'amistat entre nosaltres, de
pensar per [a nostra ciutat i [a seva gent, en com podem ajudar-ta seguint liesperit Rotary.
Tanmateix, [a lluita constant que Rotari té amb ta P0LE0 PLUS, i que nosattres puguem aportar
et nostre petit granet de sorra, fa que en podem enriquir interiorment cadascun de nosattres.

Desitjo que e[ nostre Ctub segueixi molts anys amb aquesta it'tusió i sentiment particu[ar:

20é arriversari de Rotary Club lgualada

AngelAsensi i Btanch
Xavier Batasch i Sabatés
Cartes M. Batsetls i CasteLttort
Juan E. Bernadas i Rosich - PHF
F. Xavier Bisbat i Batcetts - PHF
Lluís Bosch i Serra - PHF
Jordi Camins i Just - PHF
Jaume Cartes i Freixas
Pere Carles i Freixas
Ernest Carner i Junyent
Eduard Closa i Ctaramunt
Ricard Escura i Pons
Salvador Farres i Trutlols
Viceng Ferrer i VatLs - PHF
Josep Font i Gabarró
Rafael García i Contreras
Josep M. Godó i Soter

§Í..-.,"l]:

#
#iilr

-€

Josep Gumá i Puiggrbs
Jordi Jubert i Bertrán
Joan León i Méndez
Viceng López i Sotá - PHF
Joan Ltadó i Casanovas
Pere Martí i Urgett
Josep M. Moix Vitanova
ManeI Pta i Vll.anova
Josep M. Pomés i Cot
Marc Riera i Mimó
Josep Salat i Morera
Marce[.],í Subirana i Costa - PHF
Pere Subirana i Marcé - PHF
Josep M. Susanna i Domingo - PHF
Josep Valtés i Cotom - PHF
Enric Vives i Homs

