
Discurs Concert de Nadal: 

Bona nit a tots els que avui ens acompanyeu, amics del 
Rotary, ciutadans de terrassa i de ciutats veïnes, 
autoritats i representants d’institucions de la nostra 
ciutat, per la vostra presencia en una nova edició del ja 
tradicional Concert de Nadal del Rotary Club de Terrassa, 
en aquest immillorable marc de les esglésies romàniques 
de Sant Pere, avui convertides en la “Seu d’Egara”. 

Voldria fer extensiu aquests agraïment a la Parròquia de 
sant Pere de Terrassa, per cedir-nos gratuïtament les 
seves instal·lacions i acollir-nos sempre amb els braços 
oberts. 

El concert d’avui està organitzat pel Rotary Club de 
Terrassa i per aquells que no coneguin el que fem, us 
diré que pertanyem a la organització solidària més gran 
del món i que en el nostre esperit està sempre la 
voluntat d’ajudar als que més ho necessiten, tant del 
nostre entorn més proper com de la resta del món. 

I això és possible gràcies a la voluntat dels socis que 
conformen el Club i a la força que ens dona la unió amb 
els més de 32.000 clubs que hi ha en els 5 continents. 

Avui hem decidit dedicar l’import íntegre de les entrades 
a una ajuda humanitària que endegarem, conjuntament 
amb la Fundació Vicenç Ferrer, per la construcció d’una 
escola en una de les regions més pobres de la Índia.  

Aquests diners es sumaran als que recollirem en 
properes accions i esperem que, durant l’any 2012, 
aquesta escola esdevingui una realitat. 

No vull oblidar-me de dir-vos que aquest concert, no 
hauria estat possible sense la col·laboració de les 
empreses que trobareu en la part posterior del díptic, 
que us han lliurat amb l’entrada i, menys encara, sense 
la figura del mestre organista Jordi Figueras, que avui 
estarà acompanyat pel neu nebot, en Ramon Figueras a 
la trompeta. 



Ells són els qui ens han preparat el programa d’avui, que 
esperem us satisfaci. 

Abans dons de donar inici al concert i aprofitant que 
tenim entre nosaltres els representants de la Fundació 
Vicenç Ferrer, permeteu que els cedeixi el micròfon, 
perquè us puguin dirigir una breu salutació. 

........................... 

Desprès del que ens han dit, voldria finalitzar amb unes 
paraules d’en Vicenç Ferrer, que deia:  

“ el meu treball consisteix en aconseguir somnis 
impossibles” 

i precisament avui, gràcies a tots vosaltres, un d’aquests 
somnis és convertirà en realitat. 

El nostre més sincer agraïment a tots per fer-ho 
possible. 

Us desitjo en nom del Rotary Club de Terrassa un Bon 
Nadal i unes Felices Festes, en companyia dels qui més 
estimeu. 
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