
 

 

Discurs Concert de Nadal del Rotary Terrassa 2022 
 
 
Bona nit a tothom, benvinguts al Concert. 
 
Gràcies a la Sra. Núria Marin Tinent d’Alcalde del nostre Ajuntament i a totes les 
autoritats presents i com no a tot el públic que ens acompanya. 
Com cada any ens retrobem dins d’aquest marc incomparable de les Esglésies de 
Sant Pere, per celebrar el tradicional Concert de Nadal Solidari que organitza el 
Rotary Club de Terrassa. 
 
La recaptació que es faci per la venda d’entrades,  aquest any, es destina a ajudar 
a la Fundació Avan, entitat que dona suport a les persones amb malalties 
neurològiques i a les seves famílies, i a més estan fent un centre nou a la nostra 
ciutat. 
 
Començarem aquest concert amb tradicional cantada de dues nadales catalanes, 
aquest any “Sant Josep i la Mare de Déu” i “El Petit Vailet”, que farem tots plegats 
acompanyats per en Jordi Figueras a l’orgue i dirigits per la Rosa Vera. 
 
Us han donat ja el programa del concert, enguany com podeu veure el nostre 
magnífic organista de la Parròquia de Sant Pere, en Jordi Figueres que també és 
component del Rotary Club, ha volgut dedicar aquest concert a la sardana, suposo 
que tots sabeu perquè oi?  
 
Per mi és un honor que ho hagi programat així,  sabent que tocar sardanes en un 
orgue es forçà complicat, encara que com podreu escoltar en breus moments el 
Jordi ho fa magnificant bé. 
 
Volem agrair al rector de la Parròquia de Sant Pere, mossèn Deulofeu, la seva 
hospitalitat al acollir i facilitar que el concert es pugui fer aquí. 
 
I també la presencia per part de la Fundació Avan, dels Srs. Ramon Costa i del Sr. 
Marià Gali. 
 
Agraïm també al senyor Manel Masoliver del Consell Pastoral de Sant Pere la 
visualització de l’actuació mitjançant les pantalles de televisió. 
 
Així mateix, us desitjo a tothom unes bones festes de  Nadal i un bon any 2023. 
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