
Discurs Concert de Nadal: 

 

Alcalde, Diputat, autoritats, amics i amigues que avui ens feu 
costat. 

Bona nit a tots i gràcies per la vostra presencia en aquesta nova 
edició del ja tradicional Concert de Nadal del Rotary Club de 
Terrassa. 

Voldriem fer un agraïment especial a la Parròquia de Sant Pere de 
Terrassa, per cedir-nos gratuïtament les seves instal·lacions i 
acollir-nos sempre amb els braços oberts en aquest marc 
incomparable del que avui anomenem la “Seu d’Ègara”. 

El Rotary Club de Terrassa pertany a la organització solidària més 
gran del món i en el nostre esperit està sempre la voluntat 
d’ajudar als que més ho necessiten, especialment en el nostre 
entorn més proper. 

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 del 
Concert a una ajuda humanitària ben propera ja que 
malauradament el quart món el tenim a tocar de les nostres portes. 
Amb la vostra contribució aquest any ajudarem al Banc d’Aliments 
de Terrassa, anomenat El Rebost. 

Aquest Concert, no hauria estat possible sense la col·laboració del 
mestre organista Jordi Figueras que, desprès de la seva 
intervenció, donarà pas al concert del Grup “Gospelins Terrassa”, 
als qui agraïm que hàgin acceptat venir a cantar de forma 
totalment altruista. 

Estem segurs que la seva directora, l’Alícia Rey, ens ha preparat 
un programa prou atractiu que esperem us satisfaci. 

Abans dons de donar inici al concert i aprofitant que aquest any 
m’ha tocat representar al Club, en nom del nostre actual president, 
en Josep Rifà, voldria finalitzar amb les paraules d’una persona 
que aquest dies està sent perseguida només per defensar la 
dignitat dels qui no tenen rés, en Pere Casaldaliga. 

 

 



Maleïda sigui la creu 
que carreguem sense amor 
com una fatal herència. 
 

Maleïda sigui la creu 
que posem a les espatlles 
dels germans petits. 

 
Maleïda sigui la creu 
que no trenquem a cops 
de llibertat solidària. 

 
Maleïda sigui la creu 
que exhibeixen els opressors 
darrera del tro impassible 
en el blasó de les armes 
sobre l’escot del luxe 
davant els ulls de la por. 

 
Maleïda sigui la creu 
que el poder col·loca en el poble 
en nom de Déu potser. 
 

Maleïda sigui la creu 
que no pugui ser LA CREU. 

 

Avui, gràcies a tots els qui ens hem aplegat aquí hem fet possible  
ajudar als qui més ho necessiten i per això us volem expressar el 
nostre més sincer agraïment a tots per fer-ho possible. 

Us informem dons que la recapta d’aquesta nit ha estat de 
1.042 euros 

Permeteu-me que us desitgi, en nom del Rotary, un Bon Nadal i 
unes Felices Festes, en companyia dels qui més estimeu. 

Bona nit a tots. 

Santi Rius i Casas 
Past-president del Rotary Club de Terrassa 2012-13 


