
                                                                           

 

 

ROTARY CLUB 

   BADALONA 

 

 

Badalona, 4 de Maig de 2017 

 

Benvolgut amic, 
 
 Ens posem en contacte amb tu per reiterar el nostre agraïment per la teva inestimable 
col·laboració en l’últim acte benèfic organitzat per el nostre Club Rotary i amb la tasca social 
que exercim en aquests difícils moments per molts dels nostres conciutadans, les teves 
aportacions i col·laboració amb la nostra tasca són indispensables per poder seguir endavant 
amb el nostre intent de millorar la nostra societat més propera. 
 
 Com a membre del ROTARY CLUB BADALONA, és un orgull poder dirigir un grup 
d'amics, compromesos per millorar el nostre entorn més proper, amb els nostres actes visibles 
per la comunitat a la qual pertanyem, ens esforcem a transmetre vocació de servei com a única 
finalitat, lluny d'ideologies o credos. 
 
 Des de la fundació del nostre Club, continuem les nostres actuacions en l'exercici de la 
responsabilitat que tenim sobre la nostra comunitat, és per això que aquest any el nostre 
principal esdeveniment, la nit de PAUL HARRIS, serà la culminació de la feina que cada any 
ens proposem i la dedicarem a obtenir fons en favor del INSTITUT CATALA D’ONCOLOGIA i 
la seva lluita contra el càncer de colon. 
 
 Tenim la fortuna que aquesta investigació es realitza en el marc de l'Hospital de la 
nostra ciutat Germans Trias i Pujol, per tant ens és proper, però de forma simultània, els 
resultats podran incidir internacionalment, i aglutinar en un projecte propi de la nostra comunitat 
un benefici per a tota la societat. 
 
 Ens sentirem molt honrats amb la teva presència així com amb la dels teus familiars 
i amics aquesta nit tan especial per al Club Rotary de Badalona. 
 
 El sopar del PAUL HARRIS d’engany tindrà lloc el dijous dia 8 de Juny de 2017 a les 
20,30 hores a la sala SARAU08911, situada al carrer Ramón i Martí Alsina, 32 de Badalona. 
En el mateix es durà a terme un sorteig benèfic d'objectes donats per firmes col·laborats i pel 
propi Club Rotary Badalona i comptarà amb l’actuació i animació del conegut humorista 
PEP PLAZA estrella dels programes CRAKOVIA I POLONIA emesos per TV3. 
 
 L’import del sopar és de 100 € per persona. Pot satisfer el pagament de l'import de la 
mateixa mitjançant transferència, o el mateix dia del sopar. També hem creat una "fila zero" 
perquè puguin col·laborar els que no puguin assistir a l’esmentat esdeveniment, fent una 
transferència al compte ES40-0081-0024-8500-0157-4864 del Banc de Sabadell. 
 
 Esperem comptar amb la teva companyia i et preguem confirmació de la vostra 
assistència a qualsevol membre del club. 
 

Rebeu una cordial salutació. 
  

President 

Josep Asensio 

Tel.: 654547414 
 

 

 

Sede del Club: Hotel Miramar calle Santa Madrona nº 60 - 08911-BADALONA  telf.93-3840311 


