
Discurs de Nadal de la presidenta del Rotary Club de Terrassa, Sra. Mireia Serra: 
 
 
“Bona nit a tothom, 

 
Aquest any, no sense dificultats i dubtes, ens podem tornar a trobar per celebrar 
l’entranyable sopar de Nadal.  
La pandèmia ha creat dificultats en molts aspectes  de la nostra vida, també en 
la nostra activitat social rotària, impedint o fent més complicades  les trobades, 
però també ens ha donat l’oportunitat de ser útils a entitats de la nostra ciutat i 
d’aquesta manera fer la nostra aportació a la comunitat. 

 
 

Ens acostem al dia de Nadal, festa única que ens apropa a les persones 
estimades, propicia reflexió sobre la nostra actuació com a persones i acostuma 
a ser un bon marc, juntament amb l’entrada de l’any nou, per a fer bons 
propòsits de tot tipus, en particular, el de ser més bones persones. 
En aquest sentit us vull animar a que  la llista de bons propòsits inclogui també 
estrènyer els vincles d’amistat entre nosaltres i aprofitar l’amistat com 
oportunitat de ser útils i ajudar. 
Es diu que el regal més preuat que pots fer és el teu temps. Quan dones el teu 
temps, dones una mica de tu mateix i una part de la teva vida a algú altre. El 
temps al servei dels altres és el que defineix a tots els rotaris. Això és 
especialment cert en el nostre Club, on molts membres col•laboren en fer 
possible la bona marxa del dia a dia del Club, l’activitat d’ajuda a entitats que 
s’ocupen dels mes desafavorits i la celebració dels nostres esdeveniments, 
preparant-los amb cura i esperit de servei. 
Aprofito aquesta ocasió per agrair a tots els membres de la Junta el seu 
recolzament i el seu servei al Club. A més a més voldria agrair: 
A en Ramon, per la seva plena disposició pel tot el que calgui i per regalar-nos 
moments tan divertits  amb les seves històries viscudes, ja sigui com agent secret 
o com a fundador dels bombers voluntaris o tantes altres coses de la seva 
peculiar vida.  
A en Cristòfol per la seva disponibilitat en tot moment i, en especial, durant les 
festes pel repartiment del vi i el cava, i  a en Josep Puy que l ‘ajuda. 
A en Jordi Figueres pel seu temps, no només per oferir el concert d’orgue a la 
ciutat, sinó pel temps que comporta triar un programa adient i preparar-lo,  
A  tots els que prepareu ponències pels sopars o proposeu i porteu convidats que 
ens il•lustren amb el seu coneixement,  
Als que prepareu cursos o sortides, Angel, Baltasar... 
A en Santi pel seu eficient servei de comunicació i promoció del Club a les xarxes 
socials i l’acurada preparació i guia de les excursions, 
A en  Sebastià pels seus reportatges fotogràfics,  
A la Nuri per la feinada que sempre assumeix amb aquella rialla tan àmplia.  
A la Mariona per la dura i invisible feina de portar la secretaria del Club,  
A en Pep per portar amb molt de rigor la part comptable i financera,  
 



 
A en Joan, per revisar-me tots els “discursos” que us faig i aportar-hi 
suggeriments molt encertats! 
A la Carme pel seu suport silenciós, però sempre present, 
i a tots els que amb la vostra companyia aporteu alegria i riure a les nostres 
trobades. 

 
Aquest any voldria engrescar-vos en la creació de nous projectes de servei. La 
Junta serà molt receptícia a noves idees. 
A més a més de les activitats que ja fem per la gent més necessitada d’allò que 
es vital per viure, i que hem de continuar fent, us animo a pensar en altres coses 
també importants per la  comunitat i la nostra ciutat. Molts d’aquí sou 
empresaris, gairebé tots premiats amb el reconeixement públic per la vostra 
activitat empresarial.  Des d’aquesta perspectiva voldria fer un recordatori que 
també hi ha molts petits empresaris necessitats d’una bona ajuda per sortir del 
mal pas que els ha representat la pandèmia.  
A manera d’exemple, que us semblaria crear un comitè focalitzat en ajudar 
també a aquests petits empresaris, ara que finalment les lleis donen suport a 
recomençar després d’una fallida (em refereixo a la normativa sobre la segona 
oportunitat), el nostre coneixement podria ser aprofitat per empresaris, que, a 
mig termini, podrien convertir-se en membres actius del Club.  
Siguem originals. Siguem creatius. Trobem les més diverses maneres de servir a 
la Comunitat. De ser més i créixer, per servir millor. 
Sigui com sigui la manera que trieu per servir a Rotary, us agraeixo sincerament 
el vostre compromís constant amb la nostra comunitat, el nostre club i els 
nostres membres. 

 
Només em queda desitjar-vos amb nom meu i de la junta unes bones festes de 
Nadal i molt bon any 2022!!” 

 


