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JOAN CADAFALCH CABANÍ 

Bona nit! 

Benvolguts amics i socis, i acompanyants! 

Soc de poques paraules i menys de discursos. Però com a 

President del present curs, avui en el nostre sopar de Nadal tinc 

que dir unes paraules. No serè tan brillant com en Josep Puy, que 

sempre ens sorprèn en els seus parlaments. Però al meu favor he 

de dir que intentaré ser breu. 

Nadal. Son dates que esperem. La retrobada familiar, sopars o 

dinars d’empresa, amb els amics... Tots volem fer i viure el Nadal. 

I tot això va començar fa uns 2000 anys. Un Nen, Deu fet Home, 

va moure a la solidaritat a uns pocs al principi: aquell estable 

cedit perquè no hi havia on passar la nit a Betlem; aquells 

pastors cuidant el ramat al ras de una nit freda que li donaren la 

benvinguda al estable; uns Mags que arribaren d’Orient, segons 

la Tradició, portant-li uns presents; solidaritat que ha bellugat a 

molts mes durant segles. 

Rotary va néixer amb aquest esperit solidari el 1905. I en el 

Rotary Club de Terrassa, en concret farà aviat 25 anys que aquest 

esperit solidari el vivim curs darrera curs, dia a dia amb les 

nostres activitats. 

El punt de partida del Nadal a casa nostre des de fa 20 anys, es el 

concert de Nadal a les Esglésies de Sant Pere que ens organitza 

en Jordi Figueras, ja es tota una institució cultural per aquets 

dies, i la recapte solidaria de aquest any va a la Associació Vallès 

Amics de la Neurologia (AVAN). 



Però ja estàvem fen Nadal en el plenari d’en Jordi Domingo. Amb 

els telescopis buscàvem l’estel del Mags, i avui farem una mica 

per col·laborar amb ells: les joguines que hem portat aniran a la 

Creu Roja i ells les repartiran. 

Com que tots estem en forma, aquest any correrem La Mitja 

Marató. Jo vaig plantejar fer-ho per relleus: som 25 socis, 1 Km 

per soci. Bromes apart, col·laborem amb el seu projecte solidari: 

uns tallers solidaris a diferents barris de la ciutat destinats a 

formar un cor amb els nens mes desfavorits per cantar l’himne 

de la Marató el dia 13 de gener quan es faci la presentació de la 

mateixa al Centre Cultural. 

I som solidaris amb els Joves per Terrassa amb el Premi que 

porta aquest nom. I a mes col·laborem amb altres institucions de 

la nostra ciutat com el Banc d’Aliments, Càrites... 

No puc fer balanç d’un curs que hem iniciat realment fa 3 mesos, 

però la cosa marxa. Aprofito per agrair a tots els companys de 

Junta la feina feta i la que estan fen juntament amb altres socis 

que treballen en els diferents projectes del present curs. 

Tampoc puc, en una data com aquesta, deixar de recordar els 

que ens han deixat durant aquest any, en Raimon Sellarès (la 

Rosa Mª em va donar records per a tots vosaltres), i també per 

els familiars dels aquí presents. 

I com he promès ser breu, i tots els aquí presents no volem que 

el President s’allargui mes, perquè hi ha gana i el que volem es 

compartir la vetllada amb els amics aquí reunits, breument uns 

versos: 

 

 



Nadal, on pares? 

Nomes veig presses, gent per el carrer atabalada, 

Tot hom a munt i avall, de botiga amb botiga, carregats amb 

bosses. 

Ningú para. 

En el silenci de la llar un pessebre  

que els nens amb il·lusió muntaren 

Però, qui se’l  mira o hi para avui atenció? 

El petit de casa mira les figures. 

Agafa al nen, l’infant Jesús, i li fa un petó. 

Nadal, ets allà amb aquell infantó. 

 

BON NADAL A TOTS! 

 


