
butlletí
E N T I TAT S  A M B  C O R 

11
tardor 2021
EDITORIAL   2    el compromís a fons JAUME FÀBREGA  3   

ACCIONS RESPONSABLES  4     ACCIONS SOLIDÀRIES   6     4t  SOPAR SOLIDARI   10   

AGRAÏMENTS 2021  11    l’entrevista amb cor EDUARD SANFELIU  14



2

L’activitat econòmica ha rebut una forta estocada per culpa de la pandèmia. La 
majoria d’empreses i comerços del nostre entorn han patit en alguna mesura les con-
seqüències de les aturades, les restriccions o, més recentment, la manca de materials, 
entre d’altres entrebancs. La incertesa sobre el futur i la necessitat de frenar l’expansió 
del virus han posat contra les cordes molts negocis i les famílies que en depenen. Hi 
ha grans empreses que han hagut d’adaptar-se a marxes forçades, però també negocis 
familiars i fins i tot comerços històrics que han hagut de tancar. Hem vist baixar moltes 
persianes, però també hem vist un compromís i una solidaritat sense precedents. 

Durant els mesos més durs de la pandèmia, la demanda a Càritas no va parar de 
créixer. En alguns moments, vam arribar a triplicar les ajudes per mirar de no deixar 
ningú enrere. Vam mantenir els Centres de Distribució d’Aliments oberts, vam atendre 
persones grans que viuen soles, persones que havien perdut la feina i que no tenien 
recursos econòmics de cap tipus, infants que no disposaven d’equips ni d’un entorn 
per seguir les classes a distància i, en definitiva, vam ser i continuem al costat de les 
persones més vulnerables. 

Tota aquesta activitat és possible precisament gràcies al compromís de les perso-
nes voluntàries que s’han posat a disposició dels projectes i serveis de l’entitat, de les 
persones sòcies i donants que fan aportacions per poder mantenir les ajudes i, molt es-
pecialment, de les Entitats amb Cor com vosaltres, que, malgrat les circumstàncies, 
manteniu intacte el sentit de la responsabilitat social, posant en marxa iniciatives 
solidàries i accions de tot tipus. 

Aquest butlletí té com a objectiu visibilitzar aquest compromís i aconseguir que 
altres persones, empreses i organitzacions, s’afegeixin al nostre projecte comú. 

Moltes gràcies per fer-ho possible.

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

editorial

E D I C I Ó – Càritas Diocesana de Girona D I S S E N Y  I  M A Q U E TA C I Ó – Xavi Casadesús
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Jaume Fàbrega
P R E S I D E N T  D E  L A  C A M B R A  D E  C O M E R Ç 

D E  G I R O N A  I  L E S  C A M B R E S  C ATA L A N E S

_el compromís 
a fons

La Cambra de Comerç de Girona que treballa per millorar la competitivitat del teixit empresarial i 
econòmic de les nostres comarques, ha volgut donar suport al sopar solidari a benefici de Càritas. A més 
de posar a disposició de les empreses recursos per a la millora continuada de la seva gestió, la Cambra 
té molt present el compromís amb el territori. 

Com s’ha viscut des de la Cambra, l’impacte 
de la pandèmia a les empreses gironines? 

Les empreses han patit fortament la CO-
VID-19: la gran majoria tenen greus dificultats i, 
malauradament, algunes han acabat desaparei-
xent. Concretament, han tancat unes 1.900 em-
preses, un 6,7% del nostre teixit empresarial. Els 
sectors més afectats han estat el turisme, el comerç 
i la cultura. Les empreses d’aquests sectors s’han 
vist greument afectades per la crisi i això ha por-
tat molt de patiment per a tots, empresaris i tre-
balladors. Tot i aquestes enormes dificultats, les 
empreses han fet un esforç enorme per adaptar-se 
a la nova realitat: introduint canvis de tota mena, 
buscant nous productes, serveis i mercats, explo-
rant noves possibilitats, digitalitzant-se, adoptant 
noves formes de treball.

Malgrat tot, les empreses continuen apos-
tant per la responsabilitat social? 

Evidentment, en moments de forta tempesta 
hom fa bé en concentrar-se en assegurar la super-
vivència, per tal de poder garantir la continuïtat en 
els béns i serveis que l’empresa ofereix a la socie-

tat, la feina per als seus treballadors, el pagament 
d’impostos, etc. Amb tot, aquesta crisi també ha 
palesat la importància que té la responsabilitat 
social i l’enorme implicació amb la societat que 
tenen moltes empreses. Tothom ha vist com mol-
tes empreses s’han posat a combatre la pandèmia i 
han ajudat la sanitat amb mascaretes, respiradors 
i iniciatives molt diverses.

Què us empeny a col·laborar amb Càritas? 
En moments com aquests és més necessari 

que mai, diria que imprescindible, la feina d’en-
titats com Càritas, que arriben allà on no arriba 
ningú més. La seva trajectòria l’avala: són molts 
d’anys de treball fet amb coneixement, rigor i trans-
parència encomiables. Tinc molt clar que si ens 
n’estem sortint, és gràcies a la gran mobilització 
social que s’ha produït, on les empreses i les orga-
nitzacions com Càritas han tingut un paper cabdal. 
Tot plegat ens demostra que junts podem arribar 
molt lluny. Cal assegurar que tothom tingui oportu-
nitats de tirar endavant i no deixem ningú enrere. 

–
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La Clínica Bofill treballa amb la convicció col-
lectiva d’oferir la màxima qualitat assistencial i 
atenció als seus pacients i els seus acompanyants. 
Aquest servei és possible gràcies a un equip de 
professionals compromesos i eficients. El grup, re-
ferent de centres mèdics a la província de Girona, 
està molt implicat en el programa Entitats amb 
Cor de Càritas Diocesana de Girona. 

El Grup empresarial COMEXI ha crescut durant el 
seu més de mig segle d’història de tradició familiar 
en el marc del solucions a mida i béns d’equip per 
a la indústria de l’envàs flexible. El seu compromís 
s’ha orientat a través de l’entrega de roba i mobi-
liari, accions que resulten de les iniciatives de la 
comissió de voluntariat de l’empresa, a més de 
l’aportació econòmica anual, són molt benvingudes.

Despatx professional fundat per Narcís Codina 
Surós, amb una trajectòria professional en serveis 
de gestoria iniciada fa 50 anys. Actualment, és una 
empresa familiar de segona generació amb més de 
40 treballadors, que ofereix serveis integrals d’as-
sessorament i gestió empresarial a clients de tota 
la província. Ha renovat el seu compromís amb 
Càritas un any més.

Joan Bertrana ha fet de la seva passió per la tec-
nologia una labor professional, on la qualitat i el 
bon gust són la base d’uns grans productes; així 
doncs, amb el suport de Josep Bertrana, va fundar 
DCU Tecnologic, ja fa uns deu anys. Avui ja són 
un equip internacional amb oficines a Hong Kong 
i Girona, creant solucions professionals i quotidia-
nes per al món actual.

El grup Toni Pons ha produït artesanalment i co-
mercialitzat espardenyes des de 1946, que ara es 
poden trobar en una amplíssima gamma al seu 
catàleg en línia i en botigues físiques a països de 
diversos continents. L’empresa, situada al Polígon 
Mas Xirgu, a la ciutat de Girona, ha apostat per 
la responsabilitat social a través de contribucions 
econòmiques i donacions en espècies que faciliten 
la confecció dels productes tèxtils d’Ecosol. 

Establerta a Girona des de fa 28 anys, a aquesta 
corredoria d’assegurances gironina l’avala la llarga 
trajectòria professional com a agents fiables i de 
qualitat. Un any més, renova la confiança en Càritas.

_accions 
responsables
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Roberlo, empresa familiar especialitzada en el 
desenvolupament, fabricació, venda de pintura i 
altres solucions per al repintat de l’automòbil i per 
a aplicacions industrials, vol contribuir en la mi-
llora social, econòmica i ambiental del seu entorn i 
ha aplicat aquesta filosofia tant al seu equip humà 
com en el territori més proper. Aquesta empresa, 
líder europea en la fabricació de productes quí-
mics, és un clar col·laborador de l’entitat.

Medichem, una de les companyies de l’àmbit del 
desenvolupament, producció i comercialització de 
Principis Actius i Producte Acabat per a la indústria 
Farmacèutica, ha renovat el seu compromís amb 
Càritas. Aquesta empresa amb gran renom dins del 
sector, té especial consideració per l’àmbit social.

BIOSITY és una app de reciclatge de càpsules de 
cafè, llaunes de beguda i oli vegetal utilitzat d’ús do-
mèstic, industrial i del sector HORECA (Hotels, Res-
taurants i Cafeteries) que fusiona la tecnologia amb 
el valor social, la consciència ecològica i la mobilitat 
ecosostenible. La seva col·laboració amb Càritas 
consisteix, precisament, en la inclusió, a la seva App, 
de l’opció d’admetre donacions destinades a l’entitat.

La coneguda i cèntrica botiga Servei Estació de Gi-
rona és un establiment multi producte amb la més 
àmplia gamma de materials i articles per al brico-
latge, els treballs manuals i la reforma de la llar. 
Servei Estació té molt present el seu entorn i les 
seves necessitats, és per això que no han dubtat en 
donar un cop de mà als programes de Càritas, apor-
tant roba de treball, pintures industrials i llibres.

Llegir permet conèixer nous mons, permet viatjar 
i ensenya a somiar. La lectura és una de les peces 
clau per a l’adquisició de coneixement. Tramun-
tana Editorial, que està especialitzada en llibres 
il·lustrats pel públic infantil, ha fet una donació de 
diversos exemplars per reforçar els serveis educa-
tius de Càritas d’arreu de la diòcesi.

L’empresa americana amb més de seixanta anys 
d’experiència, ha signat un acord de col·laboració 
amb Càritas Diocesana de Girona. El compromís 
de la marca per ajudar a millorar la vida de les per-
sones s’ha iniciat a través d’una jornada festiva, 
aprofitant la inauguració del seu nou local a Salt. 
Domino’s Pizza col·labora, sobretot amb els pro-
grames d’Infància, Joves i Família.

Llegir permet conèixer nous mons, permet viatjar 
i ensenya a somiar. La lectura és una de les peces 
clau per a l’adquisició de coneixement. Tramun-
tana Editorial, que està especialitzada en llibres 
il·lustrats pel públic infantil, ha fet una donació de 
diversos exemplars per reforçar els serveis educa-
tius de Càritas d’arreu de la diòcesi.

Hamelin és un negoci familiar d’origen francès si-
tuat a Flaçà i fundat el 1864, líder en l’àmbit de pro-
ductes per a l’escola i l’oficina. L’objectiu de l’em-
presa és proporcionar als usuaris les millors eines 
per triomfar i prosperar, fet que vol fer extensible a 
totes aquelles persones vulnerables que no tenen els 
suficients recursos per adquirir els seus productes.
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_accions 
solidàries

_Clínica Cervera 
Somriures solidaris 
Tot i que la pandèmia de la COVID-19 i l’ús 

de la mascareta no ha permès que mostrem els 
nostres somriures pel carrer, la tradicional cam-
panya “Somriures Solidaris” de Clínica Cervera 
ha trobat una manera simbòlica de fer-ho: ha 
regalat als seus pacients una mascareta certi-
ficada i reutilitzable amb la representació d’un 
somriure. D’aquesta manera, amb el lema “Po-
sa’t el teu somriure més solidari”, els pacients 
han ajudat a Càritas Diocesana de Girona. Grà-
cies a “Somriures Solidaris”, l’entitat ha rebut 
una col·laboració econòmica destinada a les 
persones més vulnerables.

_Bàsquet Girona
Molt més que esport
El Bàsquet Girona, presidit per en Marc Ga-

sol, és un col·laborador habitual de l’entitat. A part 
de proporcionar-nos entrades, en el descans del 
partit contra el CB Almansa va cedir l’espai de la 
mitja part del matx al voluntariat de la Càritas 
Jove. En aquesta ocasió va poder informar i sen-
sibilitzar sobre la campanya de persones sense 
llar que es va celebrar del 25 al 28 d’octubre.

_Cava amb Cor
La Confraria del Cava llança la segona edició 

el cava solidari Cava amb Cor, en aquesta oca-
sió apadrinat per en Josep Roca, del Celler de 
Can Roca. Part dels beneficis aniran destinats a 
cobrir beques menjador i atenció educativa d’in-
fants i joves atesos arreu de Catalunya. 
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_Grup Vell Galligants  
Havaneres solidàries
El Grup Vell Galligants va néixer l’any 2011 

en el si dels Manaies de Sant Daniel. Un grup 
d’amics, cantaires de diferents corals i amants 
de les havaneres van prendre la decisió de for-
mar un grup per a cantar-les en festes populars, 
centres cívics i centres de gent gran. Aquest any 
a Palamós - Sant Joan han pogut gaudir dels 
seus espectacles de caràcter solidari. 

_Fundació 
Metalquimia

ens apropa la cultura
La Fundació Metalquimia va posar a dispo-

sició de Càritas Diocesana de Girona 65 entra-
des per assistir al concert “Emociona’t amb la 
SCCC”, que va tenir lloc el juny a l’Auditori de 
Girona, després d’haver-se ajornat per la CO-
VID-19. El recaptat amb la venda d’aquestes en-
trades s’ha destinat als projectes d’acció social de 
la nostra entitat. Aquesta fundació es va crear a 
Girona a l’empara de l’empresa METALQUIMIA 
l’any 2015. 

_Fil de Gòspel 
Fil de Gòspel ha ofert, aquest any, dos con-

certs a benefici de Càritas, concretament a les 
poblacions de Pineda de Mar i Santa Susanna. 
Gràcies als diners recaptats s’ha pogut donar 
resposta a totes aquelles persones que es troben 
en situació de vulnerabilitat. 

Moltes gràcies 
per la vostra 

solidaritat amb 
Càritas!
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_Grup de 
Teatre Montilivi

Teatre amb cor
L’Associació de veïns i veïnes de Montilivi és 

una entitat sense ànim de lucre creada el 1977. 
Des dels seus orígens dedica la seva activitat a 
tasques de representació del veïnatge i forma 
part de l’important i tradicional moviment as-
sociatiu de Girona. En aquest sentit, el Grup de 
Teatre de Montilivi ha representat l’obra “Els 
bojos del bisturí” a benefici de Càritas.

_L’Acústica 
més propera 
El Festival Acústica de Figueres ha celebrat 

aquest any la desena edició del Got Solidari, 
apadrinat pel Gran Jonquera Outlet&Shopping. 
En aquesta ocasió l’organització ha destinat els 
beneficis de la seva venda a les persones més 
vulnerables que acompanya Càritas. El festival 
ha tornat a promoure la seva part més social i 
solidària amb aquesta reconeguda iniciativa 
creada el 2011 per ajudar a entitats de caràcter 
social de la ciutat de Figueres.

_Espai Gironès
Llança’t per Càritas
El Centre Comercial Espai Gironès ha posat 

en marxa una acció solidària espectacular ano-
menada #LlançatperCàritas. Es tracta d’un gran 
tobogan, perquè tothom que vulgui s’hi pugui 
llançar durant tota el període de compres nada-
lenques realitzant un donatiu per a diversos pro-
jectes de la nostra entitat. A més, la inauguració 
d’aquesta iniciativa tan singular va comptar amb 
uns padrins de luxe: Laia Palau, Maria Xinxó 
i Aleix Parisé. 

_accions solidàries
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_Roberlo
Un Sant Jordi 

Solidari 
Des de la seva posició, sempre ha fet tot el 

possible per donar un cop de mà a qui l’ha ne-
cessitat i ha transmès al seu equip la motivació 
per formar part d’aquesta comunitat. Així doncs, 
el dia de Sant Jordi, juntament amb Càritas, or-
ganitza una jornada festiva que consisteix en 
la donació de llibres infantils o juvenils per part 
dels treballadors i treballadores de l’empresa 
destinats als serveis d’intervenció educativa 
d’infants vulnerables, i com a gratificació, Ro-
berlo els regala una rosa. D’aquesta manera es 
genera un circuit solidari on el més important 
és col·laborar. 

_GEiEG
Compromís amb 

el territori 
El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, 

GEiEG, renova, com cada any, la seva col·la- 
boració amb l’entitat a través de diferents acti-
vitats. Amb més de dos mil esportistes federats 
en les vint-i-dues disciplines diferents i més 
de dotze mil socis, aquest centenari club gironí 
segueix sent una de les entitats esportives més 
importants de Catalunya. 

_DANSEM
Un art conscient 
El DANSEM és una exhibició de ball, però 

també una iniciativa solidària que permet recap-
tar fons per als projectes de Càritas d’arreu de 
la diòcesi. Aquest espectacle és una oportunitat 
per gaudir de la cultura generada als nostres 
barris i, alhora, contribuir a la lluita contra l’ex-
clusió social.



10

Un centenar de persones van participar l’any 
passat a la quarta edició del sopar solidari de Cà-
ritas Diocesana de Girona, que va convertir-se per 
primera vegada en un acte virtual. La periodista 
Elisenda Camps va ser l’encarregada de conduir 
l’acte, que portava per títol ‘Aturem el rebrot de 
la pobresa’ i que tenia l’objectiu de captar fons per 
acompanyar les persones més vulnerables ateses 
per Càritas, que són les que més estan patint els 
efectes d’aquesta crisi sanitària.

Durant la vetllada, les persones assistents va 
poder veure i escoltar diverses intervencions, com 
la de Dolors Puigdevall, directora de l’entitat, que 
va alertar que “la crisi sanitària ens ha posat da-
vant d’un gran mirall i ens ha mostrat les mancan-
ces que tenim com a societat” i va afirmar que “les 
persones grans, els treballadors amb contractes 
precaris o els infants i joves que pateixen desigual-
tat han estat precisament els més castigats per la 
pandèmia i no és cap casualitat”.

Joan Roca va protagonitzar la part central 
de l’acte amb una connexió en directe des de la 
cuina d’El Celler de Can Roca en plena activitat. El 
reconegut xef va explicar les diverses accions que 
duu a terme El Celler de Can Roca centrades en 
la sostenibilitat i va destacar la col·laboració amb 
Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana 
de Girona, que confecciona diversos productes 
dissenyats pel seu equip. Roca també va presen-
tar una escudella de bacallà, una recepta inèdita 
pensada perquè els assistents al sopar la poguessin 
cuinar a casa.

Personalitats destacades en diversos àmbits i 
compromeses amb l’entitat, com l’actor Joan Pera, 
el periodista Adam Martín, el meteoròleg Eloi Cor-
domí, l’escriptor Martí Gironell, el futbolista Àlex 
Granell o l’estrella del bàsquet Marc Gasol, van vo-
ler agrair i donar suport a la tasca de Càritas a tra-
vés de vídeos breus que es van emetre durant l’acte.

El sopar solidari també va comptar amb el 
tradicional sorteig de productes i va finalitzar amb 
una salutació del bisbe Francesc Pardo, que va des-
tacar la feina de Càritas i va desitjar un bon Nadal 
als assistents.

El sopar solidari virtual ‘Aturem el rebrot de 
la pobresa’ va ser possible gràcies a la implicació 
de l’equip d’El Celler de Can Roca, el patrocini 
principal de Clínica Bofill, Clínica Cervera, CO-
MEXI i Toni Pons, el co patrocini de Valvi As-
segur, Assessoria Codina i DCU Tecnòlogic i la 
col·laboració de la periodista Elisenda Camps, de 
totes les personalitats que van intervenir durant 
l’acte i, sobretot, els assistents, que van realitzar 
les seves aportacions solidàries.

Moltes gràcies a totes les persones que feu 
possible que el sopar solidari sigui una realitat. 
Gràcies a vosaltres, Càritas Diocesana de Girona 
pot ajudar a les persones més vulnerables en el seu 
procés de promoció i desenvolupament integral. 

–
 

– ATUREM 
EL REBROT 
DE LA POBRESA 
4 t  S O P A R  S O L I D A R I
E D I C I Ó  V I R T U A L



núm. 11 / tardor 2021

11

Empreses amb Cor

A 
Abacus (5), Abelenda Mante (1), 
Actividades Integrales Costa Brava (3), 
AD Bosch Recanvis (1), AD Parts (1), 
Adela Bonmatí (1), Agrícola El Progrés 
Garbí (2), Agriperpiña (1), Agrogarrotxa 
(1 i 5), Aigua Sant Aniol (1), ALABAU 
C.R.B. (1), Alares Human Services 
(3), Alemany (2), Alter Sinèrgies (1), 
Alzamora Carton Packaging (1), Anemed 
(1), Aneto Natural (2), Aniol (1), Antex 
d’Anglès (2), Antoni Vidal Agricultura 
ecològica (3), Aplicacions Metalaym (1), 
Arids i Formigó Conaglell (1), ARRI JJ 
PAT (1), Ascensors Serra (1), Assessoria 
Codina (1), Assessoria i Gestió (1), ATTSU 
TECNIVAP (1), Aubert Impressors (1), 
Aula Format (4), Aulinas Assessors (1), 
Autocars Solà (4), Autotaller Gudayol 
(1), Avaluació i planificació del risc 
(1), Avancem Santa Clara (3), Axxon 
Selecting Ett (3)

B
Banyoles Courier (1), Bassols Energia 
(1), Bazar Xinès Poble Nou (2), Bebidas 
y Marketing (2), BEDDING (1), Beibo 
Drinks (1), BERSHKA (2), Besora (1), 
Bitó Produccions (1), Blans-gumo (2), 
Boadas 1880 (1), Bonpreu (2), Bonet (2), 
Botiga l’Albera (2), Botiga Can Bruguera 
(2), Botiga Can Timborra (2), Botiga 
Joan Costa (2), Botiga Jordi Bayés (2), 
Botigues pobles Baix Ter (2), Bugaderia 
Núria (3), Bulthaup Girona (1)

C
Ca l’Àngela (4), Ca la Vicenta (4), 
Caixabank (1), Cal Flequer (2), 
Calçats Morató (1), Calidad Pascual 
(2), Càmping Del Mar (2), Càmping 
La Fageda (1), Can Cornellà (1), Can 
Llavanera (2), Can Rosich (2), Can 
Ximenes (1), Canon-Sis.d’Oficina de la 
Garrotxa i Pla l’estany (1), Capdevila 
Advocats (4), Carleser (1), Carrefour 
Santa Susanna (2), Casa Darnes (2), 
Casademont 1956 Meat (3), Casa 
Font (1), Casa Marieta (1), Castañer 
(2), Centre de Formació d’Adults Les 
Bernardes (1), Centre Escolar Empordà 
(1), Centre Geriàtric Maria Gay (1), 
Centre Psicopedagògic Mare de Déu 

de Montserrat (3), Centre Veterinari 
Costa Brava (1), Ceras Roura (1), Cesc 
Teràpies (1 i 4), Charter Supermercat 
(4), Cial. LLevant (4), Cinema Truffaut 
(5), Cinemes Olot (1), Ciutadans (2), 
Claor Neteges (3), Clarisses Fraternitat 
Santa Clara (1), Classicauto Girona Taller 
(3), Claude Escola d’Idiomes (1), Clinica 
Bofill (1), Clínica Cervera (1), Clínica 
Girona (1), Clos Assessors (1), Coincovi 
(1), Col·legi La Presentació (1), Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona 
(1), Col·legi Cor de Maria (1), Col·legi 
Sant Gabriel (2), Comercial Garestany 
(1), Comercial Nonó (1), Comercial 
Paperera (2), Comexi Group (1), Comtex 
Sport (1), Configirona (1), Congelats 
La Sirena Salt (2), Consorci Girona (3), 
Contrext 2016 (3), Construccions Desmo 
(3), Construccions i Restauracions 
Xavier Vila (3), Construccions Pallàs (1), 
Consum (2), Conxita Juli (2), Cooperativa 
La Fageda (2), Corporación Medichem 
(1), COSGRA (1), Creaciones Jumi (2), 
Cropics Pastisseria (1 i 2), Curós Espigulé 
(1), Curtidos Bassols (2), C.Y.C.O.S.A. (1)

D
Dama Riells (1), Dansem - Escoles de 
Dansa (5), DCU Advance Tecnologic 
(1), Demaneragràfica (2), Dibosch 
(2), Digestiu Girona (1), Distribucions 
Alimentàries Disvil (1 i 2), Domoli (1), 
Duna 3000 (1)

E
Ecosol (3), Edifred Empordanesa Disseny 
e Instal·lacions (1), Eduvic (3), El Corte 
Inglés (2), El Farolet (1), Electricitat 
Mas (1), Electrodomèstics Vilaplana (4), 
Embarcació Nova Rosa Mari (1), EME 
-Escola Municipal (2), Empordajobs 
(1), Energy Tools consulting (1), Energy 
Tools Consulting (1), ERC Besalú (1), 
ERC Castellfollit (1), ERC Pineda de Mar 
(1), Escola Cor de Maria (5), Escola de 
dansa Cont-Class de Salt (5), Escola de 
dansa Nou Espiral de Salt (5), Escola 
de Dansa Violetta Arp (5), Espais 
Cubics Costa Brava (3), Establiments 
Cucut (1), Establiments Olympia (1), 
Esteban Espuña (1), Etnia (2 i 4), Eulen 
(3), Eva Durban Corporal i Artístic (5), 

Explotacions Hoteleres Del Salata (1), 
Explotacions Roda (1) 

F 
Fai Berti (1), Fai Bertí - Grup Solgironès 
(1), Faibo (4), Farmàcia Gratacós 
Paniagua (4), Farmàcia Montanyà (1), 
Farmàcia Sans (2), Farmàcia Susanna 
Fornells Pagès (2), Ferreteria Batlle (1), 
Ferros Perich (1), Figueras i Fills (4), 
Figueres Salud (1), Fisiosmig (4), Flaquer 
Josep (2), Fleca Can Ferran (2), Fleca 
Marull(2) Flors Jumel (1), Flors Romaní 
(1), Flow Creacions (1), Fng Spain (2), 
Fontfilva (1), Fora Plagues 2014 (3), 
Forn Cresell (3), Forn Iglesias (4), Foto 
Antorcha (1), Freinco (1 i 2), Friselva (2), 
Fruites Germans Brugat (3), Fundació 
Acció Social Infància (3), Fundació Filles 
de La Caritat (3), Fundiciones Olotenses 
(1), Funerària Alt Empordà Vicens 
(1), Fusteria Planella (1), Fv Seguretat 
Segurfire (1) F.X. Sanmartí (2)

G
Garcia De Pou (2), Garet 62 Lloret (1), 
Garrotxa Serveis de Transports i Residus 
(1), Garrotxa Serveis Immobiliaris 2011 
(1), Garrotxa Serveis Tècnics 2011 
(1), Gctplus ETT (3), General Markets 
Food Ibèrica (2), Germans Esparch (1), 
Germans Ribas (2), Gestió Viària (1), 
Gimnàs Ani Totfitness (2), Giromarc 
Montero (1), Gràfiques Lloret (1), 
Grimaldidance Salsa i Bachata (5), Grup 
de Distribució Costa Brava (2), Grup 
Municipal Arenys En Comú (1), Grup 
Supeco Maxor (3), Gudayol Autotaller 
(1), Guitart Hotels (3), Gurisat (3)

H
Hamelin Brands (2), Hapimag España (1), 
Hijos De José Bassols (1), Hiperdecoració 
(1), Holding Masoliver Oliva (1), Hopark 
(1), Horpisa (1), Horta Ripoll (2), 
Hortalisses Pi (2), Hospital Sociosanitari 
de Lloret De Mar - Asil Nicolau Font 
(3), Hostali (2), Hostal Santa Clara (3), 
Hostomisa (1), Hotel Albons (3), Hotel 
Medes II (3), Hotel Montecarlo (1), 
Hotel Panorama (3), Hotel de la Plaça 
Reial - Hotel Ciutat de Girona (3), Hotel 
R Canyelles Platja (1), Hotel Sorrabona 

En nom de Càritas, volem agrair al conjunt de persones sòcies, donants i Entitats amb Cor, el suport, 
col·laboració i confiança en la nostra feina realitzada durant l’any 2021.

_agraïments 
2021

Tipus de col·laboració:

(1) Aportació econòmica
(2) Aportació en espècie

(3) Col·laboració en l’Àmbit d’Inserció Sociolaboral
(4) Prestació de serveis

(5) Acció solidària 
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Clubs amb cor

Club Ciclista Bas (1), Club Ciclista Bas (1), Club de Bàsquet Salt (5), Club Esportiu Besalú (2), Club Hoquei Olot (1), Club Natació 
Banyoles  (1), Club Natació Olot (5), Club Nàutic Estartit (1), Club Nàutic Sant Feliu (1), Club Patinatge Artístic Olot (2), Club 
Tennis Bescanó (2), Maresport (2), Natació Banyoles Club (4), Rotary Club Costa Brava (5), Rotary Club del Ripollès (1), Rotary 
Club Olot (1), Rotary Club Olot - La Garrotxa (1), Rotary Roses Empuriabrava (1)

(1), Hotel Terrassa (1), Hoteles Costa Del 
Maresme (1), Hurtós Empordà (3)

I
Icot Girona (1), Iman Temporing Ett 
(3), Imj Net 1991 (3), Impremta Olser 
(1), Impresión de Flexibles (3), Indair 
(1), Industex (3), Inet Cleaning Services 
Girona (3), Informàtica 3 Progest (1), 
Ingrid Moda (1), Iniciativas Turísticas (1), 
Innovia Coptalia (3), Institut De Cirugia 
Otologica (1), Institut Oftalmologic Felip 
(1), Inter Gestió Banyoles (1), Iss Facility 
Services (3), Ist 66 (1)

J
Jarkea Jums (1), Jaume Agell Torres 
i Altres (1), Jaume Ferrer I Fills (2), 
Jbm Campllong (3), Jolima (2), Josep 
Vinyals (1), Juegos Recreativos Perea 
(1), Julià Grup Furniture Solutions 
(2), Just Gourmet Group(2), Justlimp 
Limpieza Integral (3), J.Siete - Hotels 
Mediterraneo (1)

K
Konig Perelló (3)

L
Lacera Servicios y Mantenimiento (3), 
L’ànec Dels Pirineus (2), L’estanc de Salt 
(1), La Clota-escala (1), La Floristeria (1), 
La quarta paret (5), La Sala - Balls de 
saló i contemporanis (5), La Sirena (2), 
La Termita Films (1), Laboratoris Hipra 
(1), Lawson Raurell (1), Lc Paper 1881 
(1), Les Flors del Alba (1), Limpiezas 
Roses Costa Brava (2), Linia Dinàmica 
Girona 2010 (1), Llar d’infants el Carrilet 
(2), Llibreria El Cucut (1), Logisfashion 
Spain (3), Lotei Serveis Tècnics (1), Luis 
Oliveras (1) 

M
Maha Maschinenbau Haldenwang 
(1), Majo Assessors Mercantils (1), 
Manpower Team Empresa de Trabajo 
Temporal (3), Manufactures Industrials 
de Tortellà (1), Marc Magenti (1), 
Margarita Merceria (1), Maria Goretti 
Raurell Salvador (1), Martin 
i Conesa (1), Mas Casas Cruïlles (2), 
Mascotrans Logistics (2 i 4), Matriçats 
(1), Macxipa (3), Mecabosch (1), 
Mecàniques Garrotxa (1), Mercadona (2), 
Merkalzados (2), Metall-logic (1), Metec 
Mecanitzats (1), Midas Clean (2), Mil 
Estrelles-la Bastida (1), Minguet Trans (1), 
Minguez de Luz (2), Mobles Butiña (1), 

Mon Pirineu (1), Monervo (1), Montajes 
Industriales y Reparaciones Girona 
(3), Montgo Paradis (1), Montserrat 
Supermercats (2), Motonautica Manel 
(1), Multicines Arenys (2), Multiserveis 
Ndavant (3), M. Calm (1)

N
Netcat Neteges Industrials i Serveis 
Mediambientals (3), Neteges Industrials 
Hurpi (3), Neteges Tot Net (3), Noel 
Alimentària (2 i 3), Nou Center d’Aro (1)

O
Ocine Blanes (2), Ohl Servicios - Ingesan 
(3), Olot Motor (1), Olser Impremta 
(1), Omnitel Comunicaciones (1), One 
School of English Language Centre Silvia 
Figueras(1), Òptica Elisabet (1), Òptica 
La Peña Riera (1), Ou De L’Estany (1), 
Oysho España (1) 

P
Pal Beach Gestió (1), Papereria De 
L’Empordà (4), Parra Treball Temporal 
Ett (3), Pascual (2), Patrich’s Bakery 
(2), Pc al Dia (2), Perfums Bachs (2), 
Petit Pla (2), Pga Golf de Catalunya (3), 
Pou Advocats (1), Prefabricats Planas 
(1), Preformadors Espinosa Ruiz (3), 
Proactive Health Bofill (1), Productes 
Elastomers (1), Productos Concentrol 
(1), Puig Alder (1), Punset Consultors 
Assegurances (1)

Q
Queviures Cros (1), Quintana Petit (1)

R
Railsider Mediterraneo (1), Ramon 
Teixidor (2), Raul Girona (3), Recuperauto 
Palafolls (1), Renta y Rehabilitación (1), 
Residència Continental (3), ResidèncIa 
Edat 3 Besalú (4), Residència Edat 
3 Olot (4), Residència La Caritat (4), 
Residència La Tardor (4), Residència 
Montsacopa (4), Residència Sant 
Jaume (4), Residència Santa Maria del 
Tura (4), Residència Torre Blanca (4), 
Residència Toy (3), Resillar Franquícia - 
Residència “Les Oliveres” (3), Restaurant 
El Bescanoní (2), Restaurant El Racó de 
Ca la Nàsia (1), Restaurant Fiego (1), 
Restaurant Roc Fort (1), Ribas Alvarez (1), 
Ros Ducting (1), Russet (1)

S
Sacopa (1), Sagefra (2), Sagrada Familia 
Santa Clara Manzanillo (1), Sanitas 

Mayores (3), Sat 3024 Alt Empordà (1), 
Saurina (1), Selvafil (1), Serrat Agrocuina 
Vall Bas (2 i 3), Servei de Neteja i Mant 
Utilitats (2), Serveis d’Assistència 
Mèdica 2014 (1), Servieleva (1), Shers 
(2), Sifu (3), Silvoturismo Mediterraneo 
(3), Sistemes d’oficina de La Garrotxa 
i Pla De L’estany (1), Social Partners 
Corredoria (1), Soft Roses Empordà (4), 
Solucions Ultima Milla (1), Spinreact (1), 
Sport 333 (1), Ssfi Servicios Auxiliares 
(3), Stockinettes J.B (1), Sumar Serveis 
Públics d’acció Social (3), Suneris (1), 
Supermercat Aldi (2), Supermercat 
Bonpreu (2), Supermercat Carrefour (2), 
Supermercat Condis (2), Supermercat 
Dia (2), Supermercat Spar (2), Synera 
Cargo Logistic (2)

T
T500 Puratos (1 i 2), Tallers Joa (1), Taller 
Rpg Malgrat (2), Tallers Casoal (1), Tallers 
Mecanitzats Llam (1), Tané Hermètic 
(1), Tavil-ind. (1 i 2), Tax Economistas y 
Abogados (1), Tax Olot (1), Teixits Agell 
(1), Teixits i Cortines Emilia (1), Teixits 
Viena (2), Temporal Quality Ett (3), Tem 
Productions 2012 (1), Terplextron (1), 
Terreal España de Ceramicas (1), Tesar 
Residencial (3), Tintoreria Núria (3), TNT 
Cycles (1), Toni Pons (2), Torneria Ortiz 
(1), Torras Papel - Lecta Group (2), Torro 
y Torm (2), Tot Ric Ca L’argentí (3), Trans 
Alonso (4), Transports Calsina i Carré 
(2), Transports Escapa (4), Transports 
Minguet (1), Transports Peix Ros (2), 
Transports Tresserras (1)

U
Unió Esportiva Olot (1 i 5), UTE 
Aparcament Olot (1), Utilitats (2, 3 i 4)

V
Vacanshotel (1), Valvi Assegur (1), 
Vayreda Bassols Casabó i Cia (1), Ventura 
Martí (1 i 2), Vidres La Fageda (1), Viñas-
Graboleda Assessors (1), Vista Roses 
Mar (1), Volcanic Internet (1)

W
Wattia Innova (1), Webatt Energia (1), 
Welaan (2) 

X
Xgrabu Innovations (2)

Z
Zoetis Manufacturing and Research 
Spain (1)

_agraïments 2021
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Associacions amb Cor

A
AA VV Sant Cristòfol/Mas Bernat - 
Garrotza (5), AA VV Sant Francesc 
- Estires - Garrotxa (5), Afro Black 
Dancers (5), Agrupació Sardanista 
Olot (5), Ajuntament d’Argelaguer 
(1), Ajuntament d’Olot (1, 4 i 5), 
Ajuntament d’Hostalric (4), Ajuntament 
de Besalú (1 i 4), Ajuntament de Beuda 
(1), Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca (1), Ajuntament de La Vall d’en Bas 
(1 i 2), Ajuntament de La Vall de Bianya 
(1 i 2), Ajuntament de Les Preses (1), 
Ajuntament de Mieres (1), Ajuntament 
de Montagut i Oix (1), Ajuntament de 
Palafrugell (1), Ajuntament de Sales de 
Llierca (1), Ajuntament de Sant Aniol de 
Finestres (1), Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols (1), Ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols (1), Ajuntament de Sant 
Ferriol (1), Ajuntament de Sant Jaume 
de Llierca (1), Ajuntament de Sant Joan 
Les Fonts (1), Ajuntament de Tortellà 
(1 i 2), Ajuntament Sant Aniol de 
Finestres (1), Ajuntament Sant Feliu De 
Guíxols (2), Ajuntament Santa Susanna 
(1 i 2), Alba Associació de Dones de 
la Garrotxa (1), Art Movement.Break 
Dance (5), Asociación Andaluza de 
Ardaleños y Amigos de Ardales (1), 
Asociación Profesional de la Pyme de la 
Rama de Comercio de la Villa de Lloret 
de Mar (1), Associació Atletisme Pineda 
De Mar (1), Associació Colla Torrats 
Sant Feliu de Guixols (1), Associació 
Cultural Xarxa de Convivència (1 i 
5), Associació de Dones Salvia (1), 
Associació de Gent Gran de Canet de 
Mar (1), Associació de Pensionistes i 
Jubilats Esplai d’Olot (1), Associació 
de Veïns i Propietaris de Fenals i Santa 
Clotilde (1), Associació del Llibre de la 
Festa Major (1), Associació Empresaris 
de Roses (1), Associació Festes 
Ganxones (1), Associació Fira del Circ al 
carrer (1), Associació Llibre de la Festa 
Major (1), Associació Pessebre Vivent 
de Joanetes (1), Associació Salt Quilalí 
(1), Associació Taberna Libraria (1), 
Associació Verge Miraculosa (1)

B
Brigada municipal (4)

C
Caga Tió (2), Capoeira Comanegra 
(5), Carmelites Descalces Monestir de 
Tarragona (1), Casa Cultural d’Andalusia 
de la Garrotxa (5), Centre d’Iniciatives 
Turístiques (5), Centre Excursionista 
Lloret de Mar (1), Centru (1), Colla 
M’ho Passo Bé (5), Comunitat Vedruna 
(1), Concert Tina (5), Consell Comarcal 

de la Garrotxa (1), Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa (1), Consorci per 
la Normalització Lingüística – Oficina 
de Català de Salt (5), Consulado de 
Colombia (1), Cor Gospel Girona (5), Cor 
País Meu (5), Coral Fructus temporis 
(5), Coral Indika (5), Coral Sant Gregori 
(5), Coral Tribana (5), Corre per el Cor 
de la Fageda (1), Country qui pugui (5), 
Cristians de l’Empordà (1)

D
Dansa Xinesa Siwei (5), Dominiques de 
l’Anunciata (1), Donants de Sang (2)

E
Esbart Marboleny (5), Escola Baldiri 
Reixac (2), Escola Bressol Sant Pere 
Màrtir (5), Escola Castanyer (5), Escola 
Castellroc (5), Escola d’adults Sant Feliu 
de Guíxols (2), Escola d’Adults de Salt (5), 
Escola de Dansa Esbart Olot (5), Escola 
del Morrot (5), Escola Ignasi Melé i Farré 
(1), Escola Juncadella (2), Escola Lluís 
Castells (5), Escola Malagrida (5), Escola 
Oficial d’Idiomes (5), Escola Petit Plançó 
(5), Escola Pia Olot (4), Escola Pla de Dalt 
(5), Escola Sant Jordi Escola (2), Escola 
Sant Roc (2), Escola Verntallat (5), Escola 
Volcà Bisaroques (2), Espiga Solidària (4), 
Estratosfèrics (1 i 5)

F
Festa Major Ajuntament de La Bisbal (1 
i 5), Filles de la Caritat de Sant Vicenç 
de Paul (1), Filles de Sant Josep (1), 
Fira de Circ (1 i 5), Frater Sant Feliu 
de Pallerols (2), Fundació Banc dels 
Aliments (2), Fundació Caner Palli (1), 
Fundació Educativa Cor De Maria (1), 
Fundació Emisora Diocesana de Ràdio 
(1), Fundació Espigoladors (2), Fundacio 
Ferrer Pagès (1), Fundació Mare de Déu 
de l’Esperança (1), Fundació Marlex (1), 
Fundació Metalquimia (2), Fundació 
Privada Maria Pagès Horts (1), Fundació 
Privada Projecte Dhisa (1), Fundación 
Familia Alonso (2), Fundación Mi grano 
de arena (1) 

G
Germanes de la Caritat de Santa Anna 
(1), Girona Banda Band (5), Gospel Cor 
Garrotxa (5), Gremi d’Artesans del Pa de 
la Garrotxa (1), Grup de Teatre La Cuca 
de Llum (5)

H
Hermanas Hospitalarias Caldes de 
Malavella (1), Hibiscus - Dones en Dansa 
(5), Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa (5), Hospital de Palamós (2), 
Hospital St. Jaume (1)

I
Iniciativa juvenil venda samarretes 
solidàries (2), Institut Bosc de la Coma 
(2), Institut-Escola Salvador Vilarrasa 
(2), Institut La Garrotxa (2), Institut 
Montsacopa (2), Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot - IMEJO 
(4), Institut Municipal d’Esports i Lleure 
d’Olot (5), Institut Municipal de Cultura 
d’Olot - ICCO (4)

J
Junta de Compensació Els Pinars (1)

L
La Caritat (4), La Fageda Fundació (2), 
La Presentació - Col·legi (1), Les Veus de 
l’Estany (5)

M
Marta Muñoz Dansa (5), Marxa 
Cicloturista Terra de Remences (1), 
Marxa Nadalenca Olot (1), Marxa 
popular Vall de Bianya (1), Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya (1), 
Missioneres Cor De Maria (1), Monestir 
de Sant Daniel (1), Mossos d’Esquadra - 
Garrotxa (2), Mum’s (2) 

N
Nari Nan (2)

O
Ofolk (5), Òmnium Cultural (1)

P
Partit dels Socialistes de Catalunya (1), 
Penya Barcelonista Montgrí i comarca (1 
i 2), Penya Blaugrana (1)

R
Real Estamento Militar del Principado de 
Gerona (1)

S
Salvia (1), Sigma (1 i 4), Societat 
L’Amistat (1), SSIBE - Serveis de Salut 
Integrats Baix Empordà (2)

T
Taller d’Informàtica (4), Taller de Música 
(4)

U
Unió de comerciants (2 i 5)

V
Voluntàries solidàries (2)
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Com ha rebut el sector l’impacte de la pan-
dèmia? 

La pandèmia ha suposat un cop molt dur per 
tot el sector. Ens hem trobat amb un tancament 
dels mercats, tant en l’àmbit Nacional com en l’ex-
portació arreu del món. Aquest fet ha afectat molts 
nivells, però ha produït una caiguda de les vendes, 

sobretot a aquells cellers que tenien enfocada les 
seves vendes a HORECA.

Aquesta pandèmia, sí que ha fet pujar les 
vendes al canal d’alimentació, però això només ha 
repercutit en aquells cellers que ja hi tenien refe-
rències, però en línies generals, ha sigut molt dur 
per una gran majoria de cavistes.

_ l’entrevista 
amb cor

La Confraria del Cava Sant Sadurní és una 
associació sense afany de lucre, dedicada a la di-
vulgació i la promoció genèrica del cava, un dels 
productes del nostre país que més prestigi i renom 
ha assolit al mercat vitivinícola mundial. 

En aquesta ocasió, la Confraria del Cava de 
Sant Sadurní amb l’Eduard Sanfeliu al capda-
vant, ha dut a terme una acció solidària de la mà 
de Càritas Catalunya i amb la col·laboració de 
Josep Roca, sommelier del Celler de can Roca, qui 
ha apadrinat el Cava amb Cor. La seu de Càritas 
Diocesana de Girona va acollir, el passat setem-
bre, la presentació d’aquesta iniciativa solidària 
en benefici de Càritas Catalunya. L’acte va servir 
per donar a conèixer la feina de Càritas amb els 
col·lectius més vulnerables i, sobretot, amb les fa-
mílies amb fills.

Eduard Sanfeliu 
P R E S I D E N T  D E  L A  C O N F R A R I A  D E L  C AVA
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Quan i com es va iniciar l’acció de col·labo-
ració amb Càritas?

La col·laboració amb Càritas, es remunta a 
l’any 2012, quan se celebra la primera Nit Solidària 
del Cava en benefici de l’entitat. Dins de la Con-
fraria del Cava, es buscava, a part de la promoció 
i divulgació, una part més solidària, un espai on 
poder aportar el nostre granet de sorra.

D’aquí va sorgir la idea de la Nit Solidària. Es 
va valorar la trajectòria i la bona tasca de l’entitat i 
es va escollir donar el suport a Càritas. En aquesta 
iniciativa es va voler sumar la Fundació la Caixa, 
doblant cada any el recaptat amb els sopars.

Què és el Cava amb Cor?
Cava amb Cor és una iniciativa que neix el 

2020, ja que la situació epidemiològica feia in-
viable la celebració de la nit solidària. Tota la tasca 
que s’havia fet fins aquell moment, es veia aturada 
per aquesta situació, per això, conjuntament amb 
Càritas Catalunya, vàrem decidir crear l’ampolla 
del Cava Solidari.

Aquesta iniciativa ha fet que aquesta tasca, 
que feia anys que duem a terme i que tenia més 
ressò al nostre sector, arribés al consumidor final. 

Aquesta persona, a part d’ajudar als altres pot gau-
dir d’uns excel·lents caves.

En aquesta acció solidària poden col·laborar 
els cellers que durant tots aquests anys han apor-
tat els seus caves a la Nit Solidària.

En l’edició d’aquest any s’hi han sumat 21 ce-
llers aportant el seu producte, sota els paraigües 
d’una mateixa marca: “Cava amb Cor”.

Aquest cava es pot trobar fins a esgotar exis-
tències als establiments que s’han adherit: Alcampo 
província Barcelona, Vins Avinyó, Caprabo, Bon-
Àrea, Celler Can Dani, El Corte Inglés, JR Super-
mercat del Garraf, Keisy Supermercats de Barce-
lona, Lidl, Plusfresc, Gros Mercat amb Spar i Suma, 
Valvi i Vins i Licors Grau.

Què us empeny a col·laborar amb Càritas? 
Aquesta relació, com comentava abans, ve des 

de fa més de 10 anys. Creiem fermament amb la 
tasca que està fent Càritas i volem continuar amb 
la confiança de les dues parts.  

Com van acollir els cellers la proposta de 
col·laboració?

Va ser una acollida molt positiva. Durant 
molts anys aquests cellers havien col·laborat a 
través de la Confraria, amb el cava que se servia al 
sopar i que també es regalava a tots els assistents. 
Ells ja creien i continuen creient que és fonamental 
fer palès el compromís amb els altres. En sorgir 
l’oportunitat de continuar col·laborant d’una 
forma diferent, però amb una major repercussió, 
es van apuntar de seguida.

Quina importància té la Responsabilitat 
Social Corporativa en el seu sector?

Crec que pel nostre sector, un dels motors 
de l’economia a Catalunya, és essencial poder col-
laborar amb aquest tipus d’accions. De manera 
col·lectiva o individual els cellers han tingut molt 
present la responsabilitat social corporativa. I ara, 
amb la situació post pandèmica que ens ha tocat 
viure tota aportació que puguem fer és important. 

–

“La col·laboració amb 
Càritas, es remunta a l’any 
2012, quan se celebra la 
primera Nit Solidària del 
Cava en benefici de l’entitat.”

“Creiem fermament amb la 
tasca que està fent Càritas 
i volem continuar amb la 
confiança de les dues parts.”

“Crec que pel nostre sector, 
un dels motors de l’economia 
a Catalunya, és essencial 
poder col·laborar amb  
aquest tipus d’accions.”



La vostra 
entitat també 
pot col·laborar 
en el projecte 

d’Entitats 
amb cor

facebook.com/caritasgirona

@caritasgirona 

www.caritasgirona.cat/entitatsambcor

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

entitatsambcor@caritasgirona.cat

*


