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editorial

Iniciem aquest nou any i volem agrair-vos les col·laboracions tan diverses
que heu dut a terme: donacions econòmiques o en espècies, organitzant actes per
recaptar fons per als nostres projectes, cedint entrades dels vostres actes, organitzant un
sopar solidari, col·laborant amb la compra del SolidariSac i de moltíssimes formes més.
També volem recordar la primera edició del sopar solidari La Màgia de la Solidaritat, que vam celebrar el 26 d’octubre a l’espai Mas Marroch. El sopar, que va reunir gairebé dues-centes persones, tenia el doble objectiu de difondre els èxits i reptes de
la nostra entitat i captar fons per consolidar i ampliar els projectes d’acció social arreu
de la diòcesi. A l’acte es va presentar el vídeo d’Entitats amb Cor i que podeu recuperar
al blog d’Entitats amb Cor: www.caritasgirona.cat/entitatsambcor.
El mes de juliol vam iniciar una acció de sensibilització i captació de fons dirigida
als comerços de Torroella de Montgrí. Una persona voluntària visita els comerços del
municipi per fer conèixer la nostra tasca, els anima a formar-ne part amb una aportació regular i reben un adhesiu de Comerç amb Cor.
Al final d’aquest butlletí hi trobareu una entrevista a Toni Pons, un empresari
implicat des de fa molts anys amb Càritas i un exemple de compromís amb la nostra
acció.
També volem informar-vos que durant els últims mesos hem posat en marxa
l’Observatori de la Pobresa i l’Exclusió Social. Aquesta nova eina té per objectiu conèixer, estudiar i analitzar l’impacte de la pobresa en el si de les famílies ateses
i poder millorar així la nostra acció social. En aquests moments estem preparant el
primer estudi d’aquest observatori, que ens permetrà obtenir una radiografia de la
pobresa a les famílies arreu de la diòcesi.
Els actes de difusió i de captació, les mostres de compromís o les noves eines
d’anàlisi de la realitat social, són exemple de la diversitat d’accions que duem a terme
per continuar ampliant l’abast de la nostra acció social i no deixar cap persona enrere.
Però totes elles només són possibles amb la vostra col·laboració.
Us agraïm de tot cor el vostre compromís per continuar ajudant-nos a fer-ho.
Cordialment,

M. Dolors Puigdevall
D I R E C T O R A D E C À R I TA S D I O C E S A N A D E G I R O N A
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Han renovat el seu compromís
Des de Càritas, volem reconèixer i agrair la renovació del suport econòmic als nostres programes i projectes socials de les següents empreses:

mic, situada a Celrà, ha renovat el seu compromís
i ha fet una nova aportació econòmica a Càritas.
AD Parts, el grup de compra, distribució, fabricació i serveis diversos per al mercat de la postvenda
de vehicles i també el grup d’empreses distribuïdores de recanvis AD Bosch, integrada a AD Parts,
ha renovat la col·laboració amb Càritas amb una
nova aportació anual.
L’empresa gironina Boadas 1880, dedicada a l’elaboració de pernils i embotits, col·labora amb Càritas amb una aportació mensual donant suport als
programes d’acció social.
L’Assessoria Codina, empresa que ofereix serveis
integrals d’assessorament i gestió empresarial a
tota la província de Girona, ha efectuat una nova
donació a Càritas.
El celler familiar La Vinyeta, situat a Mollet de
Peralada, a l’Alt Empordà, ha tornat a aportar a
Càritas una donació corresponent a un percentatge dels beneficis de l’empresa. També va col·
laborar amb el Sopar Solidari celebrat el passat
mes d’octubre.

L’empresa ATTSU TECNIVAP, especialitzada en la
fabricació de calderes de vapor i calderes d’oli tèr-
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de la Selva, ha col·laborat un any més amb els programes de Càritas. A més, Comexi ha organitzat
una recollida de roba entre els seus treballadors
per als Robers de Càritas.

El Centre Veterinari Costa Brava, situat a Palafrugell, col·labora regularment amb Càritas per ajudar-nos a millorar les condicions de vida de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Concentrol, empresa gironina amb més de 75 anys
de trajectòria al sector químic, ha renovat la seva
col·laboració anual per ajudar persones que pateixen exclusió social i que no poden accedir al
dret bàsic a l’alimentació, a l’habitatge o a un treball digne, infants amb desigualtat d’oportunitats
a l’escola i gent gran que viu en solitud.

El passat Nadal ha estat el cinquè consecutiu en
quèla Clínica Cervera ha col·laborat amb Càritas.
El doctor Cervera ha entregat 1.500 euros recaptats de la campanya dona vida al “Mur de la Solidaritat”, segona edició de la campanya de Nadal
“Somriures Solidaris”. A través del “Mur de la
solidaritat”, que estava a la clínica els dies de
Nadal, els pacients podien deixar el seu somriure
–a través de les fotografies que es van fer amb la
càmera instantània que hi havia– o els seus millors
desitjos pel 2018.
A més de l’aportació econòmica, la Clínica
Cervera, especialista des de 1994 en periodòncia
i rehabilitació oral amb implants dentals, ha fet
una revisió dental a 21 nens d’entre 6 a 11 anys en
situació de risc d’exclusió social i provinents de
famílies del projecte d’Acollida i del Servei d’Intervenció Educativa (SIE). Durant les revisions, es fa
una valoració i una neteja bucal. Si el nen presenta
alguna patologia, llavors es programen visites de
seguiment.

L’empresa gironina Cosgra, fundada l’any 1980,
que ofereix una àmplia gamma de motors elèctrics i tanques mecàniques als seus clients, també
ha renovat el seu compromís amb els qui més ho
necessiten.

GRUP CAÑIGUERAL
El Grup Cañigueral, situat a Serinyà i amb més de
50 anys d’història, a través de 3 projectes diferenciats dins el sector carni ha renovat el seu compromís social amb Càritas.

El fabricant de maquinària per a l’envàs i l’embalatge Comexi Grup Indústries, ubicat a Riudellots
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ductiva. Una vegada finalitzada la formació, poden
accedir a una oferta de feina a l’empresa d’inserció Ecosol. Després de la seva estada a l’empresa
ECOSOL, se’ls acompanya cap a la inserció en una
empresa normalitzada.

Laboratorios Hipra, empresa situada a Amer i
especialitzada en la producció de fàrmacs i vacunes per al sector veterinari, ha reafirmat el seu
compromís amb Càritas amb una donació anual
destinada a desenvolupar programes i projectes
dedicats a les persones que es troben en situació
d’exclusió social.

Un any més, Medichem, empresa especialitzada
en la fabricació, compra, venda, comercialització i
representació de principis actius i matèries primeres amb seu a Celrà, ha col·laborat amb una aportació regular destinada a desenvolupar programes
i projectes dedicats a les persones que es troben en
situació d’exclusió social.

LC PAPER
LC Paper té la seu a Besalú i és un referent històric en la fabricació de tissú. A més d’haver dedicat
importants esforços a la innovació per aconseguir
reduir l’impacte ambiental de la seva producció,
és una empresa socialment compromesa amb les
necessitats de les persones més desfavorides, tal
com demostra la continuïtat de la seva col·laboració amb Càritas.

Nou Center d’Aro, empresa que gestiona el centre
comercial i d’oci Parc d’Aro, també ha renovat la
seva col·laboració amb els programes i projectes
socials de Càritas.
Med Playa és una cadena hotelera especialitzada
en vacances a la costa,amb seu a Girona. Aquest
any ha renovat la seva col·laboració amb Càritas
finançant el projecte Formació en Alternança,
un projecte dirigit a joves tutelats, ex-tutelats i en
situació de vulnerabilitat greu que ofereix formació
bàsica, tècnica i instrumental en un entorn de treball real. El projecte disposa de dues línies: muntatge industrial i atenció al client en botiga. Tots els
joves fan una formació externa en funció del seu
perfil/nivell d’estudis. Generalment van a l’Escola
d’Adults per treure’s el graduat, l’ESO, aprendre o
millorar el català, etc. A més, reben una beca pro-

Pal Beach, l’empresa immobiliària que ofereix
apartaments turístics a Palamós i Palafrugell, ha
continuat donant suport al nostre programa Empreses amb Cor. Pal Beach, a més de fer una aportació econòmica anual, ens cedeix dos locals, un a
Palamós i un altre a Palafrugell, per al Centre de
Distribució d’Aliments.
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Roberlo és una empresa familiar especialitzada
en el desenvolupament i la fabricació de solucions
per al repintat, la reparació i la fixació als sectors
de l’automòbil, la indústria, la construcció, la nàutica i el bricolatge. Ha renovat un any més el seu
compromís.

L’empresa Toldos Mallol, especialitzada en protecció solar des de l’any 1926, ha renovat la seva
aportació anual es destinarà a l’acció social de
Càritas.

El grup empresarial Sol Gironès, dedicat a l’energia solar, a l’exportació i alimentació i a la inversió, ha finançat amb 10.000 euros els projectes
que Càritas duu a terme a la Bisbal d’Empordà i
a una vintena de municipis propers. L’aportació
del grup empresarial es destinarà a reforçar els
serveis dedicats a la infància (ajudes per a la medicació, material i menjador escolar i transport), a
la gent gran (acompanyament, escolta, conversa i
afecte a persones grans en situació de solitud no
volguda) i a la reforma de l’equipament de dutxes
per a persones sense llar.

Selvafil,una empresa de Maçanet de la Selva especialitzada en la fabricació de filats tècnics, ha renovat la seva aportació amb Càritas.

Toni Pons ha col·laborat un any més amb una
aportació regular que es destinarà a ajudar persones que pateixen exclusió social, que no poden
accedir al dret bàsic a l’alimentació, a l’habitatge o
a un treball digne, infants amb desigualtat d’oportunitats a l’escola i gent gran que viu en solitud.
Al final d’aquest butlletí podeu llegir una entrevista al seu administrador en Toni Pons.

Moltes gràcies
per ser part de la
solució contra
la pobresa!
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Empreses col·laboradores en la inserció laboral

supermercat. La cadena Carrefour ha acollit tots els
seus alumnes amb pràctiques als diferents centres
que té a la zona, i amb posteriors contractacions de
diversos alumnes.

L’hotel Costabella, situat a Girona, ha col·laborat
com a empresa d’inserció contractant persones
participants del itineraris laborals de Càritas i
també ha col·laborat amb el programa de formació
Anem x Feina acollint alumnes amb pràctiques.

Castañer, la firma d’espardenyes artesanals amb
prestigi a àmbit internacional, ha col·laborat
amb Càritas Pla de l’Estany amb la inserció d’un
participant dels projectes d’itineraris laborals.
Montjuic B&B, un establiment on la llum envaeix
l’espai i converteix cada estança en única, ha
col·laborat com a empresa d’inserció contractant
persones participants dels itineraris laborals de
Càritas.

INGESAN
L’Empresa de serveis INGESAN, encarregada de
gestionar la neteja de l’Hospital Doctor Josep
Trueta de Girona, ha col·laborat amb Càritas amb
el programa formatiu acollint 2 alumnes amb pràctiques en el seu equip de neteja sanitari.

CARREFOUR
La cadena de distribució Carrefour ha col·laborat
amb Càritas, a la zona del Maresme, on s’ha dut a
terme un curs especialitzat i orientat a personal de
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Empreses que han col·laborat amb espècies
HAMELIN BRANDS
L’empresa Hamelin Brands situada a Flaçà, va fer
el passat mes d’octubre una donació d’agendes que
han servit perquè unes 900 persones treballin la
lectoescriptura bàsica, l’organització del dia a dia,
els hàbits… Càritas va repartir aquestes agendes en
vint Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC)
per tot el territori, i la valoració del seu ús tant de
l’equip de professors com dels alumnes ha estat
altament positiva.
El projecte dels Tallers d’Acollida Lingüística,
Cultural i Comunitària (TALCC), amb vint-i-sis
punts d’atenció a la demarcació de Girona, té com
a finalitat oferir un programa formatiu que doni
resposta a les necessitats reals d’aquelles persones
d’origen immigrant que, per diferents motius, no
poden accedir a d’altres recursos.

–
FIRA DE MOSTRES
A la darrera edició de les Fires de Sant Narcís, Càritas i ECOSOL van poder disposar d’un espai propi a la
fira de mostres, cedit per Fira de Girona. Des d’allà es van presentar els projectes de Càritas, el programa
d’Entitats amb Cor, i va ser una bona ocasió per arribar a més gent i donar a conèixer mes àmpliament la
tasca social i solidària de la nostra entitat.
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Comerços amb Cor
* som un

COMERÇ
amb COR

El passat més de juliol vam iniciar una acció de sensibilització i captació de fons dirigida als comerços de Torroella de Montgrí. Una persona
voluntària visita els comerços del municipi per fer conèixer la nostra
tasca, els anima a formar-ne part amb una aportació regular i reben un
adhesiu de Comerç amb Cor. Els comerços col·laboradors de Torroella
de moment són Copisteria Sulayman Jawo, La Farigola, Magda Prats
Informàtica, Llibreria el Cucut, Ingrid Moda, Merceria Margarita, Teixits
i Cortines Emilia i One School of English Language Centre.

Clubs amb Cor
CLUB NATACIÓ BANYOLES
El cap de setmana del 8 i 9 de juliol es va celebrar el Campionat d’Espanya de rem aleví, infantil i cadet al
Club Natació Banyoles. Aprofitant la relació de col·laboració entre les entitats, Càritas Pla de l’Estany
va posar un estand per difondre l’acció social que es fa al territori. També es va fer venda de diversos
productes: bosses fetes pel Taller de Confecció d’Ecosol, situat a Banyoles, llibres de cuina econòmica i
bijuteria.

–

PARTIT SOLIDARI DE LA UE OLOT A BENEFICI DE CÀRITAS
El passat estiu es va celebrar, un any més, el partit
solidari que ofereix la UE Olot a benefici de Càritas. Aquest any, el rival ha tornat a ser el Nàstic de
Tarragona de la 2a divisió estatal. El partit es va
jugar el divendres 28 de juliol, a les 7 de la tarda, a
l’Estadi Municipal.
Càritas Garrotxa va agrair a la UE Olot la seva
col·laboració i la generositat dels seus socis i la de
tots els aficionats que van assistir al camp, amb
l’aportació de la totalitat de les entrades del partit.
Com és sabut, ja fa diversos anys que la UE Olot
llueix a la samarreta el logo de Càritas Garrotxa
i fa present el missatge de Càritas arreu on juga.
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Quart any de la

Campanya del SolidariSac

de Càritas Garrotxa

Aquest és el 4t any de la campanya del SolidariSac, que du a terme Càritas Garrotxa. El SolidariSac és
una bossa de roba, tallada i cosida per voluntàries, amb fruits secs (generalment nous de Crespià), que
porta una etiqueta lligada amb un llaç amb un bonic text.
El producte es distribueix a entitats que l’ofereixen als seus treballadors, clients, etc., formant part
d’una panera nadalenca, sopars de Nadal, o senzillament com un regal solidari, per donar suport a Càritas. El SolidariSac també es ven a la parada del Mercat de Nadal d’Olot, i a particulars o famílies que obsequien els seus comensals, per exemple, amb motiu del sopar o el dinar de Nadal. Les bosses SolidariSac
han estat envasades per una vintena de voluntaris i voluntàries i servides als compradors per voluntaris
de la comissió de Càritas.
El preu de bossa és de 5€. Les entitats que han col·laborat el passat Nadal són:
3D Tècnics, Ajuntament Montagut i Oix, Alzamora Packaging, Antoni Pons, Aplicacions Metalaym,
Aulinas Assessors, Avaluació I Planificació del Risc, Bassols Energia, Bassols Energia Comercial,
Besora, Bugaderia Núria, C.N.O. Calçats Morató, Càmping La Fageda, Can Feliu, Can Ximenes, Casa
Font (Hospici), Cinemes Olot, Claude Escola d’Idiomes, Costruccions Bellapart, Cropics Pastisseria,
Cubus, Curós Espigulé, Curtidos Bassols, Domoli, Electricitat Mas, Energy Tools, ESJA, Esplai La Caixa,
Esteban Espuña, Farmàcia Montanyà, Ferrefusta, Ferros Agustí, Frankfurt El Farolet, Freinco, FundicionesOlotenses, Fusteria Planella, Garrotxa Serveis de Trans. i Residus, Garrotxa Serveis Immobiliaris, Garrotxa Serveis Tècnics, Gelis Dissenyadors, Gràfiques Alzamora, Gumrex, Hijos de José Bassols,
Aigua St. Aniol, Hiper Decoració, Holding Masoliver Oliva, Impremta Olser, Josep Vinyals S.L, Lotei,
Luis Oliveras S.A, Mecabosch, Mecánicas Garrotxa, Metal-Logic, Mitsa, Olot Motor, Olotinox, Plàstics
del Fluvià, Puig Alder, Ratafia Russet, Restaurant Can Xel, Restaurant El Racó, Ribas-Alvarez-Olot,
Ros Ducting, Rotary Club Garrotxa, Tifell, Spinreact, Stockinettes J.B, Sumeplast, Taller Mecanitzats
Llam, Tallers Casoal, Tane Hermètic, Tavil-Indebe, TaxEconomistas I Abogados, Torneria Ortiz, Ute
Aparcament Olot, Vayreda, Basssol, Casabo y Cia, Vidres La Fageda, Viñas-Graboleda Assessors,
Wattia Innova, Zoetis Spain.

–
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Cinema Truffaut 		

Diocesana de Girona

Compra entrades solidàries
per al concert del 25 de
novembre i col·labora
amb els projectes
de Càritas.

amb Càritas

En Guillem Terribas, president del Col·lectiu de
Crítics de Cinema de Girona, fa entrega a Pilar
Gisbert, presidenta de Càritas Interparroquial de
Girona, el diners recaptats en la sessió nadalenca
de “It’s a wonderful life!” del passat dia 22 de
desembre al cinema Truffaut de Girona. Gràcies
a tots i a totes que ho heu fet possible.

Entrades solidàries: www.caritasgirona.cat

programes i projectes de l’entitat del concert del
passat dia 25 de novembre a les 19h a l’Auditori
de Girona.

–

Concurs de pintura
ràpida del GEIEG		

a benefici de Càritas

Ja fa 44 anys que l’àrea d’activitats socioculturals del Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEiEG) organitza el Concurs Infantil i Juvenil
de Pintura Ràpida. Un concurs històric que
sempre s’ha organitzat la setmana abans de
començar les Fires i Festes de Sant Narcís de la
ciutat de Girona. La temàtica és el barri vell i els
alumnes poden fer servir els materials que més
desitgin. Aquest any va haver-hi una novetat
important: totes les làmines no guanyadores es
van exposar a la Fira del Dibuix que va tenir lloc
el dia 1 de novembre a Girona. El GEiEG, amb
la col·laboració de la Fundació la Llibreria les
Voltes, va tenir una parada davant de la llibreria
a la Plaça del Vi, on es va poder fer un donatiu
de 5€ a Càritas a canvi d’una làmina.

–
Fundació Metalquimia

amb Càritas

Un any més, Fundació Metalquimia va organitzar dos concerts amb la Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya (SCCC) com a protagonista.
Aquesta orquestra és un projecte musical únic,
impulsat per la fundació gironina, que celebra
el 10è aniversari amb l’enregistrament i la interpretació en directe de la sarsuela catalana més
coneguda, Cançó d’Amor i de Guerra, de Rafael
Martínez. Un espectacle que incorpora més de
140 músics i cantants obre l’escenari.
Com en la resta d’ocasions, Fundació Metalquimia vol aprofitar-ho per donar suport a Càritas, i va destinar els beneficis de 150 entrades als

–
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Tres jugadors del
Girona FC dissenyen
uns mitjons solidaris

Sopar La Màgia de la
Solidaritat

L’espai Mas Marroch de Vilablareix, gestionat
per l’equip d’El Celler de Can Roca, va acollir el
passat dijous 26 d’octubre la primera edició de
La Màgia de la Solidaritat, un sopar a benefici
de Càritas. El sopar va ser un èxit i van assistir gairebé 200 persones. L’entitat ha volgut
dedicar aquesta acció als programes i projectes
destinats a les famílies que es troben en situació
de vulnerabilitat. El sopar va comptar amb el
patrocini d’Assessoria Codina, Clínica Cervera, Centre Comer- cial Espai Gironès,
Skydive Empuriabrava i Valvi Assegur.
Moltes gràcies per fer-ho possible!

Pere Pons, Àlex Granell i Eloi Amagat, membres
de la plantilla del primer equip del Girona FC,
van presentar el passat més d’octubre a Girona
la col·lecció de mitjons Trisox, que compten
amb dissenys personals dels jugadors i que es
posaran a la venda per un període limitat de
temps a la botiga Soxshop. Una part dels beneficis de la nova col·lecció de mitjons esportius
es destinarà a finançar el projecte Pigmalió de
Càritas, que té per objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats d’infants i joves, a través de
l’obtenció de beques per practicar esport. Els
jugadors són els impulsors de la iniciativa i del
destí solidari de part dels beneficis. Els dissenys
s’han fet amb les seves aportacions personals,
com dates històriques del club, l’any de creació
o el dia de l’ascens a Primera Divisió i motius
que recorden la ciutat.
Moltes gràcies per la vostra solidaritat!

–

–
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Una cinquantena d’infants i joves en risc d’exclusió
han gaudit de colònies durant el passat estiu
El passat estiu, una cinquantena d’infants i joves van poder gaudir de colònies en estades de cinc a quinze
dies, gràcies a les donacions privades i a l’oferta de places que van fer entitats de lleure, com la Fundació
Escola de l’Esplai, La Sorellona i la Fundació “la Caixa”. Alguns dels nostres projectes educatius han establert col·laboració amb entitats esportives, culturals i artístiques perquè els menors poguessin disposar
d’activitats extraescolars i, gràcies a les beques, han accedit a les que han triat. Moltes gràcies!

Campanya de Nadal
Des de Càritas volem agrair molt especialment la col·laboració
dels mitjans de comunicació per difondre la campanya de Nadal
de Càritas: La Comarca d’Olot, Ràdio Les Preses, Catalunya Cristiana, Diari de Girona, El Garrotxí.cat, El Punt Avui, El Senyal,
Empordà.info, Gidona, Ràdio Banyoles, Ràdio Besalú, Ràdio
Estel, Ràdio la Vall, Ràdio Les Planes, Ràdio Montgrí, Radio Olot,
Ràdio Sant Joan, Revista el Mirador d’El Pla de l’Estany, Revista
els Colors, Revista l’Ham de gener, Televisió del Bisbat de Girona,
TV Banyoles, TV Olot, Vas Ràdio.

–
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Toni Pons
ADMINISTRADOR

L’empresa Toni Pons va néixer el 1946 “com una fàbrica
de calçat a la població d’Osor”.
“L’avi havia après l’ofici de barber i espardenyer a Barcelona, en tornar va obrir una botiga on hi podies trobar de tot.
Era molt comerciant i va muntar un petit taller a la mateixa
casa, per fer espardenyes per a la gent del poble, hi treballaven diverses persones”. “Al pare, com a molts, la guerra va
partir l’època dels estudis; va fer comerç i després, com a continuació de l’ofici de l’avi, va muntar la fàbrica de calçat, on
es feien espardenyes de sola de jute o de goma i botes de pell.
Als anys 50/60 es fabricava també la goma i la lona”.
“El 1968 l’empresa es va traslladar a Girona, la venda
era a les comarques gironines i de Barcelona nord. El 1974
entro a l’empresa i ens obrim a tot el mercat català, i l’any
1991 va arribar la internacionalització”. “Primer al mercat
francès, aconseguint des de l’inici un bon reconeixement, i
fins a arribar al moment actual en què l’empresa està present
als cinc continents”, diu.
El 2012 entra la tercera generació, qui porta ja la direcció de l’empresa.
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cions i també responsabilitats, ho hem de fer bé
si volem complir els tres eixos bàsics. El fet que
l’empresa sigui molt solidària els dona autoestima, perquè són part d’aquests recursos generats
necessaris per a aquesta funció social.

Quins són els eixos principals de la vostra política de responsabilitat social?
El criteri en què m’he basat tots aquests anys
és que una empresa ha de complir una funció
social amb 3 pilars bàsics: fer un producte que
sigui interessant o necessari per a la societat; tractar les persones que formen l’empresa, els clients
i els proveïdors d’una manera impecable, humana i amb respecte; i, el tercer, hem de ser solidaris
amb la persones. No podem viure d’esquenes a la
nostra realitat. Tant de bo no fos necessari, això
voldria dir que la societat estaria ben vertebrada i
articulada. Però no és així.

Creu que els clients valoren aquest tipus de col·
laboració?
No ho apliquem mai com a política de comunicació, no en fem ús, que no dic que no sigui positiu, però nosaltres no ho fem.

I ho recomanaria a altres empreses?
Home sí, recomanaria que ho fessin a nivell
estructurat i concret. No hauria de dependre de
com t’aixeques un matí o si hi ha hagut un terratrèmol o no, necessitats n’hi ha sempre. Sabem
que no podem amb tot, ho hem de mirar d’una
manera possibilista: podem aportar això, fem-ho;
mai serà suficient, d’acord, ens cal ésser humils,
no som imprescindibles però hem de sumar.

I per què van decidir col·laborar amb Càritas?
Per un tema de confiança i de proximitat.
Va arribar un moment que veiem que, a més de
Burkina Faso, hi havia també Salt o Girona, Olot
i molts altres indrets propers, on hi ha moltes
persones amb massa necessitats de tot tipus no
ateses. Confiem que Càritas ho fa bé i està present
a tot el territori

Ens podria definir Càritas amb una o dues paraules?

I com col·laboren amb Càritas?

Hi ha molts adjectius però crec que el primer
seria confiança, el segon proximitat. Confiança
que fan una bona tasca, proximitat malgrat que
ens agradaria abastar-ho tot, tant a l’Índia com a
Girona. Som empreses que estem en un territori
concret i sense oblidar el que hi ha lluny, hem de
veure i viure el nostre entorn, que els fills d’uns i
altres tinguin les mateixes possibilitats, que ajudem
totes aquestes persones que viuen situacions molt
injustes d’una societat amb paràmetres socials en
part pocs humans.

Concretament la nostra empresa aplica un
10% dels resultats anuals a funció social. Ho fem
a nivell pressupostari, perquè si no en el dia a dia
mai acabes de trobar el moment de fer-ho, d’estudiar-ho bé, així ho pots fer de manera conceptuada, concreta i també buscant l’eficiència.

Com van acollir la idea els treballadors de l’empresa?
Crec que se senten còmodes en aquesta situació, sobretot és molt important que les persones
siguin part de l’empresa, que se la facin seva i es
sentin respectats. Saben que tenen unes obliga-

www.tonipons.cat
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La vostra
entitat també
pot col·laborar
en el projecte
d’Entitats
amb cor

facebook.com/caritasgirona

Càritas Diocesana de Girona
c/ Pujada de la Mercè, 8 . 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80 . Mòbil 683 143 239

@caritasgirona
www.caritasgirona.cat/entitatsambcor

entitatsambcor@caritasgirona.cat
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