
 
                                                                                            

                                                                                                       
                Benvolgut amic/amiga: 

 

Tinc el plaer de fer-te arribar els tríptics informatius de la 

  

NIT ROTARIA 29a de 2020 i 30a de 2021  
 

Ens agradaria moltíssim poder comptar amb la teva companyia. 

El Rotary Club de Sant Cugat, col·labora en la lluita contra la Pòlio , 

a través del lliurament anual del guardó PAUL HARRIS FELLOW 

 i la VENUS DE SANT CUGAT 

  

Per l’any 2020, el PAUL HARRIS FELLOW  se’n va atorgà a la  

Sra. Mònica Terribas i Sala 

Periodista de la nostra ciutat, per la seva trajectòria professional i 

per l’any 2021, a la Sra. Gemma Navarra i Munuera 

Directora de l’escola de música i dansa FUSIÓ 

 

Per l’any 2020, la VENUS DE SANT CUGAT  al TOT SANT CUGAT,  

per la labor realitzada en la informació de la nostra ciutat els darrers 35 anys 

i per l’any 2021, a l’ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT 

pels seus més de 30 anys d’història a la nostra ciutat 

 

Lliurarem la recaptació del 13è concert Música per a la Solidaritat 

a la Associació Parkinson Sant Cugat 

i la del 14è concert Música per a la Solidaritat 

al Taller Jeroni de Moragas 

 

 Amb la teva presència l’acte gaudiràs  de la companyia dels teus amics,  alhora que 

col·laboraràs amb l’eradicació de la Pòlio i segur que l’acte serà tot un èxit. 

                Esperem poder-te saludar personalment, rep una forta abraçada 
                       

T’ESPEREM 

                             
Sant Cugat del Vallès - dissabte, 16 d’octubre de 2021 – 20:30 hores 

Restaurant Can Ametller – Seu del Rotary Club Sant Cugat 

Preu sopar 40 euros. Cal fer l’ingrés de reserva al cte. ES66 3140 0001 9500 1319 6700 

Envieu un correu-e a  rc.santcugatdelvalles@rotary2202.org 

 indicant el nom de les persones que vindran, de quina entitat o si és particular 

Reserves fins el dia 11 d’octubre de 2021 

           Per més informació, contactar amb la comissió organitzadora de la NIT ROTARIA 

Tel. 619 613 456 i 696 955 320,  Moltes gràcies. 

mailto:rc.santcugatdelvalles@rotary2202.org

