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El fort impacte de la pandèmia en les condicions de vida i la creixent situació 
d’incertesa generada a inicis del 2022 per la guerra d’Ucraïna, amb l’evolució dels cos-
tos energètics i les xifres d’inflació observades en els últims mesos, suposa un enorme 
desafiament a l’hora de gestionar i reduir els riscos financers de les llars i les empreses. 

Tanmateix, l’activitat econòmica que realitzen les persones i les organitzacions 
aporta un valor imprescindible a la societat, sempre que es desenvolupi amb conscièn-
cia i compromís. Per fer front a aquesta crisi global que estem vivint, des de Càritas 
Diocesana de Girona treballem per trencar el cercle d’exclusió. Aquest és precisament el 
tret diferencial del projecte d’Entitats amb Cor. Es tracta d’empreses, professionals, 
clubs esportius, centres educatius i altres organitzacions, que exerceixen una doble res-
ponsabilitat. Per una banda, generen llocs de treball o oportunitats que repercuteixen 
positivament en el conjunt de la societat i, per l’altra, assumeixen un compromís espe-
cífic amb les persones en risc d’exclusió social, a través de la col·laboració amb Càritas 
Diocesana de Girona. S’estableix així una relació de confiança mútua, amb un objectiu 
compartit: millorar les condicions de les famílies que viuen situacions de vulnerabilitat. 

El context actual complica i molt la situació de negocis i famílies que han vist, en 
molts casos, reduït el seu poder adquisitiu. Enmig d’aquesta incertesa excepcional, la 
generositat i la responsabilitat són més necessàries que mai. És per això que aquest 
butlletí té com a finalitat visibilitzar aquest compromís i aconseguir que altres perso-
nes, empreses i organitzacions, s’afegeixin al nostre projecte comú.

Moltes gràcies per formar-ne part.
Des de Càritas Diocesana de Girona volem agrair al conjunt de les persones sòcies, 

donants i Entitats amb Cor el suport, col·laboració i confiança en la feina realitzada 
aquest any tan complicat amb el greuge de la situació a Ucraïna, campanya en la qual 
també heu col·laborat.

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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FRANCESC MATEU
G E R E N T  S O L G I R O N È S

_ l’entrevista 
amb cor

S O L G I RO N È S  és una empresa 
experta en energia solar fotovoltaica 
d’autoconsum, que compta amb més de 
15 anys d’experiència i 240 instal·la-
cions. Enguany ha signat un acord de 
col·laboració amb Càritas, en benefici 
de les activitats socials i educatives que 
es realitzen a La Bisbal d’Empordà. 
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Quina raó us ha portat a col·laborar amb 
Càritas?

Per un costat, durant la meva infantesa vàrem 
passar un període de dificultats econòmiques a 
casa. Van ser uns anys durs i quan les festes nada-
lenques arribaven no hi havia diners per comprar 
regals ni cap àpat especial. Però el 24 de Desem-
bre, des de Càritas ens feien arribar una panera 
que ens alegrava les festes a la meva família i a mi. 
Aquesta sorpresa em va deixar una empremta i 
sempre vaig pensar que si mai tenia l’oportunitat, 
ajudaria a Càritas de la mateixa manera que ens 
van ajudar a nosaltres.

Per una altra banda, la meva mare, Assump-
ció Palé, sempre havia ajudat als necessitats. Tenia 
un gran cor i per mi i el meu germà Rafel, és un or-
gull immens que ara hi hagi una placa d’agraïment 
amb el seu nom a Càritas.

Quines accions heu dut a terme?
Amb Càritas, el mes de maig d’enguany hem 

signat un conveni de col·laboració amb el projecte 
Servei d’Intervenció Educativa, per mitjà del qual 
es dona suport escolar i emocional a infants i joves 
en situació vulnerable. A més a més col·laborem, ja 
sigui patrocinant actes o participant dels mateixos, 
amb altres entitats solidàries de diversos àmbits 

(socials, de la salut tant física com mental, medi-
ambiental i de l’esport) que organitzen accions en 
benefici de les persones i de l’entorn.

En el vostre sector, quin paper juga la Res-
ponsabilitat Social Corporativa? 

Com a empresa socialment responsable, des-
tinem una part del benefici a obra social, intentant 
que sigui el més pròxima possible. Sempre he pen-
sat que quan una empresa té beneficis el seu deure 
és tornar part d’aquests beneficis a la societat, aju-
dant als col·lectius més necessitats. 

Per la vostra tasca heu arribat a ser una “Em-
presa amb Cor”, què significa per a vosaltres?

M’agrada molt el concepte d’empreses amb 
cor. Crec que les empreses lògicament han d’acon-
seguir un benefici, ja que és el motiu de la seva 
existència, però el fet que tingui “cor” i que una 
part d’aquests diners es puguin revertir a la so-
cietat, és també un bon motiu per lluitar... Això vol 
dir que darrera de l’empresa hi ha persones i que, 
en el fons de tot, l’empresa té un cor que batega. 
Per nosaltres aquest reconeixement ens dóna la 
tranquil·litat que la nostra col·laboració tindrà una 
bona finalitat. 

–

_ l’entrevista amb cor

“Com a empresa socialment 
responsable, destinem una part del 
benefici a obra social, intentant que 
sigui el més pròxima possible,”

“Això vol dir que darrera de 
l’empresa hi ha persones i que, en 
el fons de tot, l’empresa té un cor 
que batega.”
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Joan Bertrana ha fet de la seva passió per la tecno-
logia 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. Tot i que avui ja són 
un equip internacional, amb oficines a Hong Kong 
i Girona, creant solucions professionals i quotidi-
anes per al món actual, estan molt compromesos 
amb el seu entorn més proper i col·laboren habi-
tualment amb Càritas. Destacar el seu patrocini 
principal del Sopar solidari anual de Càritas. 

La Clínica Bofill treballa per 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, referent de centres mèdics a la 
província de Girona, està molt implicat en el pro-
grama Entitats amb Cor de Càritas Diocesana de 
Girona, destacant una vegada més, el seu patrocini 
principal del Sopar solidari anual de Càritas.

El Grup empresarial COMEXI és tot un referent 
en la fabricació de béns d’equip per a la indústria 
de l’envàs flexible. El seu compromís amb Càritas 
prové de la governança del tot el grup empresa-
rial que es materialitza entre d’altres, a través 
d’accions que resulten de les iniciatives de la co-
missió de voluntariat de l’empresa, a més de les 
col·laboracions econòmiques habituals, assistència 
amb una taula empresarial en el sopar solidari, etc.

El grup Toni Pons ha produït artesanalment i ha 
comercialitzat espardenyes des de 1946. L’em-
presa, 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 produc-
tes tèxtils d’Ecosol, empresa d’inserció de Càritas. 
Així com l’assistència amb taula empresarial al so-
par solidari anual. També ha tornat a col·laborar 
amb la campanya del Cava amb Cor, regalant per 
Nadal aquest producte solidari al personal, empre-
ses col·laboradores…

_accions 
responsables
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_accions responsables

Despatx 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 tre-
balladors, que ofereix serveis integrals d’asses-
sorament i gestió empresarial a clients de tota 
la província. Ha renovat el seu compromís amb 
Càritas un any més i ens han tornat a fer costat 
amb una taula empresarial al nostre sopar solidari 
anual. 

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 Cà-
ritas amb l’assistència amb taula empresarial al 
sopar solidari.

El Bàsquet Girona, presidit per en Marc Gasol, és 
un col·laborador habitual de l’entitat. A part de 
proporcionar entrades pels seus partits a les per-
sones més vulnerables, el club ha col·laborat amb 
diverses campanyes, com la del Cava amb Cor. 
També ha dut a terme accions de sensibilització i 
ha fet difusió de les diferents accions i campanyes 
de l’entitat. Li donen la benvinguda com a taula 
empresarial al sopar solidari anual.

Kave Home, líder global de disseny, fabricació i 
distribució de mobiliari, amb presència en més de 
80 països, col·labora en inserció sociolaboral amb 
Càritas i en la campanya Cava amb Cor. Li donen 
la benvinguda com a taula empresarial al sopar 
solidari anual.

Ceres Roura és una empresa familiar que es de-
dica a la fabricació d’espelmes. L’experiència i 
l’ofici artesanal dels seus fundadors s’ha transmès 
generació a generació, fins convertir-la en líder del 
mercat per la seva automatització i professionali-
tat, fabricant i comercialitzant tot tipus d’espelmes 
i complements. El seu compromís amb els més vul-
nerables l’ha portat a ser col·laborador de Càritas. 
Li donen la benvinguda com a taula empresarial al 
sopar solidari anual.

La Cambra de Comerç de Girona treballa per 
millorar la competitivitat del teixit empresarial 
i econòmic de les nostres comarques i és un col-
laborador habitual de l’entitat. 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. Aquest any 
s’ha sumat a la campanya Cava amb Cor.
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El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tèc-
nics Industrials de Girona és col·laborador habi-
tual de Càritas i també ha tornat a participar en 
la campanya Cava amb Cor i sopar solidari anual. 

ROBERLO, empresa familiar especialitzada en 
el desenvolupament, fabricació i venda de pintura 
i altres solucions per al repintat de l’automòbil, i 
per a aplicacions industrials, vol contribuir en la 
millora social, econòmica i ambiental del seu en-
torn. També és un clar col·laborador de l’entitat i 
ho fa a través de jornades festives com la de Sant 
Jordi –on regala una rosa a cada treballador que 
ofereix un llibre pels infants i joves atesos per Cà-
ritas–, recollides de roba en canvis de temporada, 
aportacions econòmiques, entre d’altres.

La FOEG és un lobby empresarial que treballa per 
representar i defensar les empreses, organitzaci-
ons sectorials i gremis de les comarques gironines 
de de 1987, és una organització de caràcter associ-
atiu i sense ànim de lucre. Col·labora amb Càritas 
fent difusió de la campanya Cava amb Cor a les 
seves empreses associades per fer arribar aquesta 
iniciativa a tot el teixit empresarial.

Hamelin és un negoci familiar d’origen francès 
situat a Flaçà i fundat el 1864, líder en l’àmbit de 
productes 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 produc-
tes amb donacions d’agendes i material escolar. 

L’empresa NZERO, que treballa en l’àmbit de la fa-
bricació i comercialització de ceres i lubricants per 
a esports i mobilitat sostenible, ha signat un acord 
de col·laboració amb Càritas, a través del programa 
Entitats amb Cor. Tanmateix, l’empresa ha mani-
festat el seu desig de col·laborar amb la tasca social 
d’entitat mitjançant l’aportació de lubricant orgànic 
NZero, per al manteniment de la flota de bicicletes 
que gestiona ECOSOL, fent difusió dels projectes 
en comú i de les activitats de l’entitat i promovent 
el coneixement de les diverses accions i campanyes 
entre els seus treballadors i treballadores.

Pal Beach, empresa dedicada a l’oferta d’apar-
taments turístics a Palamós i Palafrugell, ha 
continuat donant suport a l’entitat realitzant apor-
tacions econòmiques.
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El G R U P S I F U  té com a missió promoure la 
integració laboral de les persones amb diversitat 
funcional en el mercat laboral i treballar per la ca-
pacitació, formació i desenvolupament en l’àmbit 
social i laboral d’aquest col·lectiu. Des de fa dos 
anys, aquesta empresa col·labora amb Càritas or-
ganitzant una recollida de roba.

L’HOTEL CIUTAT DE GIRONA  és un recone-
gut allotjament, situat al cor de la històrica ciu-
tat, que ha fet una donació de nòrdics a Càritas. 
Aquesta aportació es destinarà a les persones més 
vulnerables que no tenen cobertes les necessitats 
més bàsiques. 

El CLUB NATACIÓ BANYOLES  ha signat un 
conveni de col·laboració amb Càritas, gràcies al 
qual algunes de les persones participants podran 
gaudir de les activitats que ofereix el club.

La BUGADERIA L’EMPORDÀ  és una empresa 
ubicada a Corçà que des de 1989 ofereix serveis de 
rentat i lloguer de roba, especialitzada en el sector 
hoteler d’alt nivell. Aquesta empresa ha cedit a 
Càritas un espai dels seus locals per tal de poder 
emmagatzemar els aliments de la II Fase del Fons 
Espanyol de Garantia Agraria, que han arribat al 
Banc d’Aliments de Girona provinents de la Unió 
Europea, i que Càritas la Bisbal d’Empordà no té 
capacitat d’emmagatzemar.

En el marc del seu projecte de responsabilitat 
social, el CÀMPING ILLA MATEUA  ha fet una 
donació econòmica a Càritas, destinada al Servei 
d’Intervenció Educativa a l’Escala, que atén nens 
i nenes de famílies vulnerables. Càritas ha reco-
negut el compromís del càmping, col·laborador 
habitual de l’entitat, acreditant-lo com a Empresa 
amb Cor. 

_accions responsables
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_accions 
solidàries

_Fundació 
Metalquimia

Cultura solidària
La Fundació Metalquímia, un any més, posa 

a disposició de Càritas Diocesana de Girona més 
de 80 entrades per assistir al concert “concert 
“Emociona’t amb la SCCC: Himnes del Cor”, que 
va tenir lloc a l’Auditori de Girona, i interpretat 
per la Simfònica de cobla i corda de Catalunya, els 
cantants Beth, Manu Guix, La Pau, Joan Garrido i 
la polifònica de Puig-reig. El recaptat amb la venda 
d’aquestes entrades es destina als projectes d’acció 
social de la nostra entitat. Aquesta fundació es va 
crear a Girona a l’empar de l’empresa METALQUI-
MIA l’any 2015.

_CNTEC Girona           
“Fem Nadal”

CNTEC, experts des del 1988 en la formació 
professional del sector informàtic, sanitari i socio-
sanitari, inicia la seva col·laboració amb Càritas, a 
través del programa Entitats amb Cor, mitjançant 
l’organització de la campanya “Fem Nadal”. Arran 
d’aquesta campanya han fet arribar a Càritas 22 
regals, destinats a les persones participants del 
projecte “En bona companyia” (l’antic Ser Gran en 
Dignitat) de Girona.
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_accions solidàries

_Casa Moner
Endolcint el camí

Casa Moner, que forma part del Grup Boira 
B&R, S.L., és un forn-pastisseria que està arreu 
de la província de Girona i col·labora habitual-
ment amb Càritas, efectuant donació de coques. 
Les aportacions en espècie es destinen a diversos 
esdeveniments com ara al voluntariat assistent 
a la comissió diocesana del programa d’Infància 
i Família, on es va treballar i reflexionar sobre 
la transmissió intergeneracional de la pobresa, 
també a diverses celebracions de finals de curs 
dels infants i joves acompanyats per Càritas.

Girona + Neta 
Generositat i 
compromís

Els treballadors de Girona + Neta i el sindicat 
de neteja de la Federació Intercomarcal de Girona, 
de la Confederació General del Treball de Catalu-
nya, han realitzat una donació econòmica a Càritas 
per la campanya #CàritasAmbUcraïna, fruit d’un 
recapte organitzat per ells. 

_Cooperativa Delta 
Ens ajuda a treballar 
per la igualtat 
d’oportunitats

La Cooperativa Delta és una entitat de con-
sum fundada el 1966, amb l’objecte de millorar la 
condició econòmica i social dels seus socis, així 
com suprimir el lucre en les relacions econòmiques 
de la societat. En aquesta ocasió, la Cooperativa 
Delta ha col·laborat amb Càritas lliurant tres ordi-
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nadors portàtils Lenovo perquè puguin ser utilit-
zats en el Servei d’Intervenció Educativa, projecte 
socioeducatiu de referència implantat arreu del 
territori, que ofereix un espai de relació, treball 
en valors i reforç escolar per garantir la igualtat 
d’oportunitats de tots els infants.

_Domino’s
Reafirma la seva 
col·laboració

L’empresa, que compta amb botigues a 
Girona i Salt, reitera el seu compromís amb Càri-
tas, per ajudar a millorar la vida de les persones 
més vulnerables. Amb motiu de la celebració de 
la cloenda del curs, l’empresa Domino’s Pizza ha 
donat diverses pizzes al jovent que participa en 
el projecte CaixaProinfància del barri de Palau, a 
Girona, on s’aborda l’exclusió a través d’un mo-
del d’atenció als infants que mobilitza les famílies 
i l’entorn educatiu i social, en espais de trobada 
compartits durant tot el curs escolar.

_Clínica Cervera
Molt més que 
“Somriures Solidaris”

La Clínica Cervera, situada a la ciutat de Gi-
rona, es caracteritza per la feina ben feta en la 
prevenció i cura de la salut bucodental, i destaca 
també pel seu compromís amb el seu entorn més 
proper col·laborant en millorar les condicions de 
vida de les persones més vulnerables. Destacar 
l’assistència, un any més, amb una taula empre-
sarial al nostre sopar solidari anual amb el perso-
nal que voluntàriament s’atén a la clínica (infants 
i joves derivats per Càritas). L’anterior Nadal es 
va tancar la sisena edició dels “Somriures Solida-
ris”, una acció que va permetre recaptar fons per 
les persones en risc d’exclusió ateses per Càritas. 
En aquesta campanya es van implicar totes les 
persones que visiten la clínica a través d’un gest 
col·lectiu on van voler simbolitzar els millors de-
sitjos per l’any nou. 
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_accions solidàries

_Edicions Tremendes 
i La Gamberra Editorial 

Un Sant Jordi Solidari
Edicions Tremendes i La Gamberra Editorial 

són dues empreses que donen suport a persones 
escriptores, il·lustradores o artistes que volen edi-
tar la seva obra en paper. 

En aquesta ocasió, Edicions Tremendes i La 
Gamberra Editorial, han fet donació de diversos 
llibres per guarnir la parada de Sant Jordi que ha 
muntat Càritas a La Bisbal d’Empordà. Aquesta 
donació incloïa llibres de narrativa i poesia adulta, 
a més de llibres de caràcter infantil.

_Tastum Grup 
Amb L’Obrador

El Tastum Grup és una empresa de Banyoles 
que disposa de diversos restaurants. Cada any, du-
rant els mesos de juliol i agost, un dels seus locals, 
concretament el Set Cafè de Banyoles, organitza 
les Nits Temàtiques, on diferents artistes actuen 
tots els dimecres al vespre. Després de molts anys 
fent aquest tipus d’esdeveniments, es va propo-
sar crear una taquilla inversa, per poder recaptar 
fons i destinar-ho a les persones més vulnerables. 
D’aquesta manera va néixer la col·laboració entre 
el Projecte de L’Obrador de Càritas i el Tastum 
Grup. Així doncs, es van situar urnes a cada taula 
del Set Cafè, de tal manera que els clients del local 

poguessin fer les aportacions voluntàries durant 
les Nits Temàtiques.

_Ábrego i Esbart 
Joaquim Ruyra 

Cultura amb cor
El Teatre de Salt ha acollit un espectacle 

solidari que vol apropar i agermanar la cultura 
catalana i l’andalusa: “BEN A PROP”. L’acte ha 
comptat amb l’actuació de dues formacions molt 
diverses: l’Ábrego, un grup de música tradicional 
flamenca amb tocs de jazz i molt de ritme, i l’Es-
bart Joaquim Ruyra de Blanes, un equip amb gai-
rebé seixanta anys d’experiència amb espectacles 
d’arrel tradicional. Tot el recaptat s’ha destinat a 
l’acció social de Càritas.

_Marxa de la Vall de 
Bianya 

Compromís amb el 
territori

Un any més, els organitzadors de la Marxa de 
la Vall de Bianya han entregat a Càritas Garrotxa 
les aportacions obtingudes en la cursa popular, en 
la què, de cada inscripció, 1 euro es destinava a 
l’acció social de l’entitat. 
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_GEiEG
Teixint vincles 

El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, 
GEiEG, renova un cop més la seva col·laboració 
amb Càritas. En aquesta ocasió, el GEiEG ha ce-
lebrat la tradicional Pujada als Àngels, en la què 
destina un euro de cada inscripció als projectes 
d’acció social de l’entitat. Aquesta ha sigut la 
cinquanta-vuitena edició d’una cita esportiva soli-
dària, que va ser la primera cursa de muntanya de 
Girona i és una de les més antigues de tot l’estat. 
Un acte esportiu i popular que aquest any ha re-
cuperat el seu format habitual. També es renova 
anualment el conveni signat amb el club que recull 
més col·laboracions com matrícules de franc per 
infants i joves atesos des de Càritas, a diverses ac-
tivitats esportives i descomptes en les quotes, així 
com la donació econòmica recollida de la venda 
de les pintures no guanyadores i realitzades per 
nens i nenes del club en el concurs que es fa cada 
any i s’exposa a la Fira-Mercat del Dibuix i Pin-
tura de Tot Sants. 

_Dansem
Art amb ànima

El Teatre de Salt va acollir la XII edició del 
Dansem, l’espectacle de dansa solidari a benefici 
de l’acció social de Càritas, amb l’actuació de més 
d’un centenar de ballarines i ballarins. Les perso-
nes assistents van fer palès que la solidaritat, la 
dansa i la cultura són les “millors armes” per fer 
un món millor, més just i en pau. També es va fer un 
clam en contra de la guerra.

Igualment, al Teatre Principal d’Olot, es va 
celebrar la 5a edició del Dansem Garrotxa, un 
espectacle de ball solidari que compta amb la par-
ticipació de les principals escoles i grups de dansa 
de la comarca. El recaptat es destina a l’acció so-
cial de Càritas.
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_accions solidàries

_ClaudeFaula
Ens apropa la cultura

La parròquia de Sant Josep de Girona va aco-
llir un concert solidari a càrrec de la coral “Clau-
deFaula”. L’acte el va organitzar l’equip parroquial 
de Càritas Girona per ajudar als refugiats d’Ucraï-
na. La música i el cant són elements importants 
que ens humanitzen i, en aquests moments de 
tanta tensió bèl·lica, és del tot necessari que ho 
recordem.

_Nikita Morozov
Molt més que música

L’Església de Santa Maria dels Turers, a Ba-
nyoles, va acollir el concert d’orgue organitzat a 
benefici de Càritas Pla de l’Estany, que va comptar 
amb el talent del jove organista Nikita Morozov. 
Es van recaptar 1.830 € que es destinen a acollir i 
acompanyar les persones més vulnerables.

_Cursa Solidària 
Portbou

Fem comunitat
El mes de gener es va celebrar a Portbou la 

V Cursa Solidària a benefici de Càritas. Aquesta 
acció s’organitza durant les festes nadalenques i 
es coordina gràcies a tot l’equip del voluntariat de 
Càritas a Portbou. A la cursa hi van participar una 
cinquantena de persones de totes les edats, des 
d’infants en cotxet a persones de més de seixanta 
anys.

Moltes gràcies 
per la vostra 

solidaritat amb 
Càritas!
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Fins a 300 persones van assistir el dimecres 
6 d’abril a la cinquena edició del sopar solidari 
organitzat per Càritas Diocesana de Girona a Mas 
Marroch, l’espai dels germans Roca a Vilablareix. 
Aquest acte solidari ha destinat tots els seus be-
neficis a la campanya #CàritasAmbUcraïna, amb 
l’objectiu de donar resposta a l’emergència hu-
manitària provocada pel conflicte entre Rússia i 
Ucraïna.

La periodista Elisenda Camps va conduir 
l’acte, que va comptar també amb la intervenció de 
Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana 
de Girona i una actuació musical del cantautor 
Tina, amb Helena Rossich i Dani Gual. Puigdevall 
va dedicar unes paraules al bisbe Francesc, que 
ens va deixar pocs dies abans, i el seu compromís 
amb Càritas. Els assistents també van poder veure 
un vídeo amb testimonis de voluntàries de Càritas 
a la frontera amb Ucraïna i una intervenció espe-
cial de Pawel Konieczny, sotsdirector de Càritas 
a l’arxidiòcesi de Przemyśl, Polònia, el principal 
punt d’entrada de persones refugiades al país.

Al final de l’acte es va realitzar un sorteig so-
lidari de productes cedits per empreses col·labora-
dores del programa Entitats amb Cor. El sopar va 
comptar amb el suport de la Cambra de Comerç de 
Girona i els patrocinis principals de Clínica Bofill i 
DCU Tecnologic, a més del patrocini de taules em-
presarials de l’Assessoria Codina, Bàsquet Girona, 
CaixaBank, Ceres Roura, Clínica Cervera, Comexi, 
Kave Home, Toni Pons i Valvi Assegur.

–
 

5è SOPAR SOL IDARI
El sopar solidari de Càritas Diocesana de Girona reuneix 

300 persones a Mas Marroch per Ucraïna
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Càritas Diocesana de Girona avisa que el fort 
impacte de la pandèmia en les condicions de vida 
i la creixent situació d’incertesa generada a inicis 
del 2022 per la guerra d’Ucraïna, amb l’evolució 
dels costos energètics i les xifres d’inflació obser-
vades en els últims mesos, farà que moltes perso-
nes passin unes festes sense llum ni esperança. 

El context actual complica i molt la situació 
de les famílies més vulnerables que no poden as-
sumir els elevats preus dels productes més bàsics 
i necessaris. Un recull de dades fet per les Càritas 
catalanes alerta que, a Catalunya, la inflació ha fet 
que les ajudes per a aliments i relloguers, a per-
sones ateses per l’entitat, hagin pujat un 30% 
en la primera meitat del 2022. 

La duresa de l’exclusió social no radica només 
en aquest àmbit de vida, sinó que també afecta a 
tots aquells costos relacionats amb l’habitatge. El 
58% de les llars en situació de vulnerabilitat su-
porta una despesa excessiva per energia, és 
a dir, hi destina més del 10% dels seus ingres-
sos o, alguna vegada, ha tingut retards o avisos 
de tall. Una altra dada alarmant és la xifra de les 
persones ateses per Càritas a Catalunya durant 
la primera meitat del 2022, ja que ha augmentat 
un 26%. Tots aquests indicadors són el reflex del 
gran impacte que té el context actual en la societat 
en general i en les persones més vulnerables en 
particular. És per això que Càritas Diocesana de 
Girona continua treballant per erradicar les situ-
acions de pobresa i exclusió i per construir una 
societat més justa i solidària per a tothom.

Més recursos per garantir l’acompanyament 
a les persones més vulnerables

Per fer front a aquesta crisi global que estem 
vivint, l’entitat inicia la seva tradicional campa-
nya de Nadal sota el lema “Només l’amor ho 
il·lumina tot” amb l’objectiu d’aconseguir fons 
per continuar fent l’essencial tasca d’acollir i 
acompanyar les persones més vulnerables en el 
seu procés de desenvolupament integral. 

Càritas alerta que l’atenció a les persones 
que es troben en situació d’exclusió social exigeix 
molts recursos, tant de persones professionals 
com voluntàries, i també fonts de finançament. 
Per això, l’entitat fa una crida a realitzar donatius 
per poder mantenir els projectes i serveis i lluitar 
contra la desigualtat. 

L’entitat informa que es poden fer aporta-
cions a través de BIZUM utilitzant el codi 01580, 
per transferència bancària, a través de la web 
www.caritasgirona.cat, presencialment o per 
telèfon. Tant si es fa un BIZUM com un ingrés 
bancari al número de compte ES88-2100-0002-
5302-0012-9121, Càritas Diocesana de Girona 
recorda que cal enviar el justificant de donatiu a 
atenciodonant@caritasgirona.cat per poder des-
gravar fiscalment l’import corresponent.

Aquest Nadal, #SiguesLlum

–

Càritas alerta que 1 de cada 3 llars 
a Catalunya no té prou ingressos per 
viure dignament

L’entitat dedica la seva campanya 
de Nadal a recollir donatius per fer 
front a les necessitats bàsiques de les 
famílies més vulnerables

CAMPANYA DE NADAL
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Càritas Diocesana de Girona, amb la col·la-
boració d’Incorpora de Fundació “la Caixa”, la 
Cambra de Comerç de Girona, Justícia i Pau Gi-
rona i Pastoral Obrera Girona, va organitzar la jor-
nada “Sense compromís no hi ha treball decent” 
amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball De-
cent, celebrada el divendres 7 d’octubre de 2022 al 
CaixaForum de Girona.

Les entitats i empreses assistents van denun-
ciar la precarietat laboral i van reclamar models 
empresarials respectuosos amb el medi ambient i 
amb allò que les persones necessiten, posant espe-
cial atenció al dret a una feina digna.

A més a més, es va dur a terme un reconei-
xement a les empreses i entitats, presents durant 
l’acte, que col·laboren amb Càritas Diocesana 
de Girona en la inserció sociolaboral. Per aquest 
motiu, es va fer entrega de la placa commemo-
rativa que les considera Empresa o Entitat amb 
Cor, placa que s’emmarca en el programa de col-
laboració anomenat Entitats amb Cor, creat el 
2012 com Empreses amb Cor, per tal de promoure 
accions de Responsabilitat Social Empresarial 
(RSC) en les empreses i entitats compromeses en 
el desenvolupament del benestar social i amb les 
quals compartim valors.

Des de Càritas Diocesana de Girona volem 
agrair la col·laboració de les empreses i entitats 
reconegudes, sense oblidar-nos de les moltes altres 
que ens donen suport, però que no van poder assis-
tir al Jornada Mundial del Treball Decent. Gràcies 
a tothom per ajudar-nos a acollir les persones que 
es troben en situació o risc de pobresa i exclusió 

social, especialment les més vulnerables, acompa-
nyant-les en el seu procés de promoció i desenvolu-
pament integral, analitzant i incidint en les causes 
de la pobresa i treballant per la justícia social.

Per ser una empresa o entitat socialment 
responsable i obtenir el nostre reconeixement es 
poden dur a terme diverses accions: col·laborar 
amb Càritas en termes laborals, fer difusió de 
les campanyes de sensibilització i captació i/o 
fer aportacions econòmiques o en espècie, inclús 
fer-se soci de l’entitat. Des de Càritas Diocesana 
de Girona estem oberts a establir sinergies amb 
empreses, fundacions, associacions empresarials 
i altres agents socials, sempre que la seva activitat 
i filosofia coincideixin amb els valors que l’entitat 
promou: la solidaritat, la justícia, el respecte i la 
igualtat.

Si necessites més informació sobre les pos-
sibilitats de col·laboració, pots donar un cop d’ull 
al web www.caritasgirona.cat/entitatsambcor/ o 
trucar al 683 14 32 39.

–

TREBALL DECENT
Reconeixement de les empreses i entitats col·laboradores 

en la inserció sociolaboral
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La bona acollida que van tenir les edicions 
anteriors ha animat els organitzadors a oferir un 
cava brut reserva embotellat per aquesta campa-
nya, gràcies al suport de dotze cavistes catalans 
que col·laboren en aquesta iniciativa solidària 
impulsada per la Confraria del Cava.

Enguany, bona part de les cadenes de su-
permercats i comerços especialitzats que ja van 
col·laborar ho han tornat a fer, i s’han incorporat 
noves empreses i distribuïdors. En total, una vin-
tena d’Empreses amb Cor. Aquestes vendran el 
cava especial a un preu de 7,9 €. D’aquests, dos 
euros es destinaran als projectes socioeducatius de 
Càritas a Catalunya que atenen a infants i joves en 
situació de vulnerabilitat.

Com en la darrera ocasió, la campanya compta 
amb el suport d’El Celler de Can Roca i la impli-
cació dels tres coneguts germans, en especial, de 
Josep Roca, el padrí del “Cava Amb Cor”. Un equip 
de persones molt sensibilitzades sobre la situació 
de la infància més vulnerable de casa nostra.

El Cava amb Cor ja està disponible a tots els 
establiments col·laboradors, que es poden localit-
zar al web www.cavaambcor.cat; també es poden 
fer donatius a través d’aquesta plataforma.

S I  ETS  UNA EMPRESA , 
A IXÒ T ’ INTERESSA !

Diuen que qualsevol moment és bo per cele-
brar la vida, per això et proposem sorprendre els 
teus clients o col·laboradors amb el Cava amb Cor, 
la iniciativa solidària de la Confraria del Cava.

Ara ja pots personalitzar 
l’ampolla de cava amb el logotip de 

la teva empresa!

Posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant el 
correu electrònic entitatsambcor@caritasgirona.cat 
o truca o escriu un WhatsApp al 683 14 32 39.

Brindem per la solidaritat? 
Ajuda’ns a ajudar!

–

NOVA  ED IC IÓ  DEL 
“CAVA AMB COR”

Per tercer any consecutiu, la Confraria del Cava Sant Sadurní, 
El Celler de Can Roca i Càritas Catalunya posen en marxa 

la campanya solidària
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_el compromís 
a fons

Economia Solidària (ECOSOL) és l’empresa 
d’inserció de Càritas Diocesana de Girona. La 
nostra missió és facilitar la inserció laboral de 
persones que es troben en situació de vulnerabi-
litat social i laboral des d’una empresa econòmi-
cament rendible, en la qual es mantenen criteris 
de qualitat en la prestació de serveis i la gestió, 
contribuint així al desenvolupament sostenible en 
l’àmbit mediambiental, econòmic i social.

 Per a Ecosol, la feina és la millor alternativa 
per aconseguir la inclusió social de les persones 
i, per aquest motiu, desenvolupem programes de 
suport a la recerca de feina, adaptats a les neces-
sitats i temps de cada persona.

 Som especialistes en aquest viatge i per fer 
aquest trajecte comptem amb un valor diferencial: 
la nostra Empresa d’Inserció. Aquesta empresa 
social permet generar contractes d’inserció que, a 
més de feina, proporcionen formació i adquisició 
d’experiència professional a les persones que te-
nen més difícil l’accés al món laboral.

L’orientació social i la condició d’empresa 
d’inserció reconeguda fan que tingui reservats el 
70% de llocs de treball per persones en risc o en 
situació d’exclusió social. Durant el 2022, ECO-

SOL ha acollit més de 200 persones, ha generat 
83 llocs de treball per persones en procés d’inser-
ció laboral que han estat ocupats per 163 persones, 
i ha facilitat que 22 persones continuïn treballant 
a l’empresa de mercat obert.

A Ecosol tenim diferents línies d’activitat. Pots 
col·laborar amb la contractació d’algun d’aquests 
serveis o amb la incorporació a la teva empresa 
alguna de les persones que acompanyem.

– Serveis de manteniment d’instal·lacions 
elèctriques, manteniment integral d’edificis, neteja 
industrial, domèstica, comercial i de grans super-
fícies. 

– Venda, lloguer, reparació i manteni-
ment de bicicletes. 

– Gestor de residus. Recollida de roba, sen-
sibilització ambiental i confecció. 

– Càtering. Cafeteria El Coro de Sarrià de Ter, 
Llagostera i Vilablareix. Cuina per esdeveniments. 

– Missatgeria sostenible. Repartiment de 
paqueteria a Girona i Salt amb tricicle elèctric, a 
partir d’acords de col·laboració amb empreses i 
institucions. 

–

ECOSOL, EMPRESA D’ INSERCIÓ 
AJUDEM LES EMPRESES A DUR A TERME 

LA SEVA RESPONSABILITAT SOCIAL

Creure en el talent és una opció, impulsar-lo és un deure



La vostra 
entitat també 
pot col·laborar 
en el projecte 

d’Entitats 
amb cor
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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

*


