
 

SOPAR DE NADAL 

El 17 de desembre al Hostal del Fum a les 9 del vespre, un any més va tenir lloc el 
sopar solidari de Nadal 2013 del Rotary Club de terrassa s’ha participat en la campanya 
de recollida de joguines, que seran lliurades pels membres del Interact a la Creu Roja 
de Terrassa. 

En el sorteig solidari s’ha fet una recapta pel programa Xerrem. 

S’ha col·laborat amb Fupar amb la tradicional Ponsètia de Nadal, i que han estat 
nombrosos els regals aportats per part dels socis pel sorteig solidari. 

El guanyador del tradicional TV de Cal Paloma aquest any ha estat Santi Casamitjana. 

Durant el sopar l’Angel Morillas va presentar el nou curs d’art 2013 i el Baltasar Pineda 
la sortida en 4x4. 

També a petició del Josep Puy és vam recollir firmes de tots els assistents per fer la 
petició de que Vicenç Ferrer tingui un carrer aquí a Terrassa.  

Es va agrair al Jordi Figueras per la seva contribució a l’èxit del concert solidari de 
Nadal. 

És va finalitzar el sopar amb la tradicional cantada de nadales. 

A continuació teniu el discurs de Nadal del president del curs 2013-14 Serafí Gàzquez 

Bona nit, amigues Rotaries, amics Rotaris, 

En primer lloc agrair-vos a tots/es el vostre treball, aquest any s’està millorant 
l’assistència en els actes i això diu molt de tots nosaltres. 

En segon lloc, aquest any m’ha tocat a mi presidir el tradicional sopar de Nadal, crec 
que a la vida no li podem demanar res més, la felicitat ens omple quan tot el que ens 
envolta es innocent i sincer, tenim que estar agraïts de totes les etapes que ens 
arriben, personalment no sóc dels que demano molt, això si, no m’agrada deixar per 
demà les coses que puc fer avui i afrontar els reptes amb il·lusió. 

Per això, vull retornar a les paraules que vaig dir al sopar i canvi de presidència del 
passat més de juliol, la meva insistència en millorar els dos objectius que vaig 
proposar-me: 

- CONEIXE'NS MILLOR I PROMOURE l'AMISTAT ENTRE NOSALTRES 

Crec que l’assistència dels plenaris, fòrums, excursions va millorant, per no dir millorant 
molt, això vol dir que ens anem veiem més i compartint més estones. 

Hi hagut baixes, però totes tenien una causa justificada, estic segur que si ens 
coneixem més, apreciarem més els nostres defectes, les nostres virtuts, els nostres 
hobbies i això serà la millor manera de prosperar. 

L’altre repte, 

- AJUDAR ALS MÉS NECESSITATS i PROMOURE UN CANVI DE PARADIGMA  



Crec que hi ha molts socis i sòcies amb una pro-activitat extraordinària, aquest matí li 
agraïa personalment a un. Tots tenim que proposar idees, tots tenim que impulsar la 
imatge d’aquest club i sobretot fomentar la comunicació de les bones causes. 

Ara i avui, ens toca gaudir de l’amistat que ens uneix, d’un bon sopar preparat pel 
Jaume, del qual tinc coneixement que hi ha dedicat molt d’esforç ell i tot el seu equip. 

Amb això ja finalitzo, el magnífic Concert del Nadal ens va obrir l’esperit i aquest sopar 
ens ha de servir per fomentar l’amistat i la cordialitat entre nosaltres, oblidar els 
formalismes i les inquietuds personals, així doncs, bon profit, pau i alegria!!! 

Bon Nadal a tothom i FELIÇ ANY 2014!! 

 


