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La Moguda Juvenil Salesiana obté el XII Premi Joves per Terrassa
del Rotary Club de la ciutat
Coincideix amb la celebració dels 50 anys dels Salesians a Terrassa
El Rotary Club de Terrassa va atorgar ahir la 12ª edició del seu Premi “Joves per
Terrassa” a la Moguda Juvenil Salesiana (MJS), de forma compartida amb el grup
d’animació de l’Hospital de Terrassa, vinculat a la Creu Roja de Catalunya.
Cadascuna de les dues plataformes va aconseguir alhora una dotació de 3.000 euros.
El guardó, que es concedeix anualment, va ser lliurat ahir vespre en el decurs d’un
sopar celebrat l’Hostal del Fum de Terrassa, en el qual van recollir el Premi Jordi
Babio, Mónica Rodríguez, Alberto Cabrerizo i Pedro Ramírez, tots ells representants
de les diferents entitats que conformen la MJS.
El president del Rotary Club de Terrassa, Josep Pérez, va destacar que “el guardó
intenta ser un reconeixement a joves de 15 a 26 anys que desenvolupen tasques o
iniciatives de servei als altres”. De la seva banda, en nom de la MJS, Pedro Ramírez
va agrair el lliurament del Premi i el reconeixement implícit que suposa a la tasca
realitzada pels joves voluntaris.
L’acte també comptar amb la presència del regidor de Cultura i Esport de
l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, així com de destacats representants
d’institucions terrassenques. Els diplomes van ser lliurats per representants de Caixa
Terrassa i El Corte Inglés, les entitats patrocinadores.
Els joves de la MJS de Terrassa participen a diferents entitats de voluntariat
vinculades als Salesians, com ara els esplais Preju Sarau i Club Amigos, el grup de
teatre Ja Som Algú i l’Ong VOLS, des de les quals impulsen diferents projectes
educatius per a infants i joves de la ciutat i de països en vies de desenvolupament.
El lliurament dels Premis coincideix amb la cloenda del 50 aniversari de la presència
salesiana a Terrassa, que s’ha celebrat amb diversos actes al llarg de tot el curs.
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Peus de les fotografies adjuntades:
1. Els joves de la MJS, durant l’acte de lliurament
2. Pedro Ramírez, durant el seu parlament

