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Bona nit i benvinguts tots i totes a aquesta nit nadalenca que la majoria dels que som 

aquí associem amb família, sobretaules infinites, records d’infantesa (tió, reis) i també 

de nostàlgia pels absents i pel que mai tornarà a ser. 

   

Els cristians, des del S lV celebrem el naixement de Jesús, diada de  festa, alegria, 

felicitat, llums, colors.... Concentrem-nos uns moment i impregnem-nos dels desitjos 

universals de Pau, Amor i Prosperitat; fem l'esforç de visualitzar la Terra plena de llum, 

pau i harmonia i donem la benvinguda a l'esperit del Nadal.  

 

I ara que ja ens sentim bé, que tenim plena consciència de ser uns privilegiats, 

reflexionem uns instants sobre les nostres vides i les de tots aquells que ens envolten; 

centrem-nos amb allò que avui és veritablement essencial: ser millors amb nosaltres 

mateixos i amb els altres.  

 

Tots sabeu que més enllà de la nostra realitat,  n'hi ha d'altres de molt dures. Hi 

ha Nadals que no arriben mai, mons que s'esfondren i persones que defalleixen en la 

misèria de les seves vides, també n’hi ha que d’una manera injusta estan privats de 

llibertat i no poden passar aquest dies amb les seves famílies. 

 

Som una entitat que té com objectiu corregir algunes de les injustícies que es donen en 

el món. Som molts i ens uneix un sentiment comú: el de la solidaritat. Estem cridats a 

despertar l'ànima col·lectiva i a   prodigar-nos en obres de bé local, de moralització i 

justícia. No ens hem d'oblidar mai de ser ètics, generosos i respectuosos.  

 

Us convido a viure en primera persona els sentiments dels altres, a posar-vos al seu 

lloc, a la seva pell. Defugim parlar en termes de caritat perquè la caritat com a tal és 

humiliant per qui la rep, mentre que la solidaritat implica respecte mutu; és enriquidora, 

dóna esperança i orienta cap al futur.  

 

Amics i amigues aquesta nit us animo a compartir el nostre temps, que el Nadal entri a 

totes les cases i que col·laborem activament amb aquelles famílies de Terrassa que 

necessiten el nostre suport per a superar moments difícils sense caure en l’exclusió. 

Deixar que la gent pugui explicar obertament les seves històries i que la realitat ens arribi 

al cor. Pensem que allò que estan passant ens podria estar passant també a nosaltres.  

 



Però més enllà d’aquests propòsits nadalencs, us convido a treballar enèrgicament tot 

l'any, a donar forma a un projecte més estable, més compromès i més del dia a dia. Així 

doncs, posem fil a l’agulla i anem encaixant a poc a poc totes les peces, ajudem i no 

esperem res a canvi, perquè aquesta és la vertadera essència del Rotary. 

  

Estic molt feliç de compartir aquest tradicional sopar amb tots vosaltres, cadascú amb 

la seva idiosincràsia i el seu tarannà i sobretot amb els que tenen la salut més feble en 

aquest moments, espero que tingueu una prompta recuperació.  

 

Us desitjo a tots, un Molt Bon Nadal i un Any Nou ple de projectes i d'idees que ens 

ajudin a créixer com a persones i com a organització.  

 

Amics i amigues, que l'esperit del Nadal no ens abandoni mai!!! 

 

 


