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editorial

Càritas celebra el 50è aniversari amb un gran acte d’agraïment
El passat 17 de març, a l’Auditori de Girona, es va commemorar el 50è i el 10è aniversari de
Càritas Girona i de l’empresa d’inserció social Ecosol, respectivament. La finalitat d’aquest
acte era reconèixer l’aportació, que al llarg de tots aquests anys, voluntaris, empreses i entitats han realitzat a Càritas.
La celebració va estar conduïda pel reconegut periodista i escriptor Martí Gironell, que
davant de més de 900 assistents va realitzar un repàs històric dels 50 anys d’acció social de
Càritas Girona.
Per tal de poder realitzar aquest recorregut històric, Càritas va comptar amb els testimonis de les primeres treballadores socials que es van contractar durant els anys seixanta
a Girona; i també participants de diversos projectes i programes socials van narrar la seva
experiència. D’altra banda, l’acte va estar acompanyat de les actuacions musicals del Cor de
Teatre i del Cor Àkan.
L’emotivitat va marcar el transcurs de la commemoració, sentiment que va arribar al
seu punt més àlgid amb la retransmissió del missatge de Monsenyor Audo, bisbe d’Alep i
president de Càritas a Síria, reconeixent la important i destacada labor desenvolupada per
Càritas Girona durant tot aquest temps.
Les paraules de Mons. Audo van provocar un fort impacte entre els presents, que van
voler demostrar la seva solidaritat envers la difícil situació de Síria desplegant una gran
pancarta on es podia observar l’etiqueta #withsyria i realitzant una multitudinària fotografia de tots els assistents.
Finalment, l’acte es va clausurar amb la realització d’una pinya, integrada pels Marrecs
de Salt amb la col·laboració d’una part del públic, simbolitzant, d’aquesta manera, el treball
en xarxa, una de les claus que han fet possible l’èxit de l’acció social que Càritas Girona ha
desenvolupat en aquests 50 anys.
Volem agrair la col·laboració de tots els voluntaris i les voluntàries i de les entitats
col·laboradores que van fer possible aquest acte. Gràcies.
Us desitgem un bon estiu.
Cordialment,

Ramon Barnera
D I R E C T O R 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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Acte
50 aniversari de

Càritas
i els 10 anys
d’Ecosol

L’organització d’aquest acte va ser possible gràcies al suport de moltes persones i
entitats. En particular, volem agrair la col·laboració de:

Med Playa Management

Bon Preu - Esclat

La cadena d’hotels i aparthotels amb seu a Girona
ha estat el patrocinador principal de l’acte.

L’empresa Bon Preu Esclat, grup de supermercats
catalans, ha col·laborat en l’organització de l’acte,
realitzant una donació de productes per al refrigeri servit durant la celebració.

Nexe Impressions

Òpera Lloguers

L’empresa Nexe Impressions, especialista en arts
gràfiques des de fa més de 25 anys, ha col·laborat
en l’edició dels materials de difusió de l’acte.

L’empresa de lloguer de parament de taula
Òpera, ubicada a Vilablareix, ha col·laborat en
l’organització de l’acte, oferint els materials de
lloguer necessaris.
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GENER–JUNY 2016

SOLIDÀRIES

El passat mes de març, Grup Miquel, empresa
del sector majorista de la distribució alimentària,
va realitzar una donació d’aliments i un donatiu
econòmic destinats al Centre de Distribució d’Aliments.
Des de Càritas, li agraïm de tot cor aquestes
donacions!

L’empresa Selecció Regisa, distribuïdora de productes gastronòmics de Riudellots de la Selva, ha
tornat a col·laborar amb Càritas, per quart any
consecutiu, amb un donatiu corresponent a la
seva campanya És porc sibarita, és porc solidari.
Des de 2011, un percentatge de les vendes dels
pernils i espatlles de la seva marca pròpia es lliura
a Càritas.
Gràcies per ser una Empresa amb Cor!

El fabricant de maquinària per a l’envàs i l’embalatge, Comexi Grup Indústries, ubicat a Riudellots
de la Selva, ha col·laborat un any més amb els
programes de Càritas. A més a més, l’empresa ha
donat mobles d’oficina i ha organitzat una recollida de roba entre els seus treballadors.
Gràcies de tot cor per totes aquestes iniciatives!

AD Parts, el grup de compra, distribució, fabricació i serveis diversos per al mercat de la postvenda de vehicles automòbils i també el grup
d’empreses distribuïdores de recanvis AD Bosch,
integrada a AD Parts, han efectuat una nova
donació a Càritas.
Un cop més els donem les gràcies de tot cor!

L’Assessoria Codina, empresa que ofereix serveis
integrals d’assessorament i gestió empresarial a
tota la província, ha renovat la col·laboració amb
Càritas amb una nova aportació anual.
Moltes gràcies!

El celler familiar La Vinyeta, situat a Mollet de
Peralada, a l’Alt Empordà, renova un cop més el
seu compromís amb la tasca de Càritas amb una
aportació corresponent a un percentatge dels
beneficis de l’empresa.
Gràcies per la seva generositat!
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Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Girona i Càritas han
formalitzat un conveni que permetrà millorar la
col·laboració en temes com l’habitatge social i la
gestió de visats i registres, i impulsarà la creació
d’una borsa d’aparelladors voluntaris amb l’objectiu de facilitar tasques diverses relacionades amb
la l’habitatge. El Col·legi també ha col·laborat amb
una donació econòmica. Moltes gràcies.

L’empresa EDIFRED, amb seu a Figueres, comercialitzadora de primeres marques de maquinària
per al sector de l’hostaleria i l’alimentació, ha
renovat la seva col·laboració amb Càritas.
D’altra banda, amb els ingressos obtinguts a
través de la venda de cafè als treballadors, realitza
compres d’aliments que destina al Centre de Distribució d’Aliments.
Des de Càritas li volem donar novament les
gràcies pel seu compromís!

L’empresa ATTSU TECNIVAP, especialitzada en la
fabricació de calderes i situada a Celrà, ha renovat
la seva donació anual a favor dels més desvalguts.
Moltes gràcies!

Amb l’objectiu d›augmentar l’aproximació social,
Skydive Empuriabrava dóna 3€ a una entitat no
lucrativa per cada salt de tàndem Skydive que
realitzin els seus clients en la modalitat Or o Platinium. Gràcies a aquesta acció, Càritas ha rebut un
nou donatiu.
Moltes gràcies per aquesta iniciativa!

				
El passat mes de març, Friselva, empresa situada
a Riudellots de la Selva i especialitzada en productes derivats del porc fresc envasats al buit i congelats, ha realitzat una donació de carn a Càritas per
pal·liar els efectes de la pobresa de les persones
que no poden accedir a una alimentació adequada.
Volem agrair-los el seu compromís amb els
més necessitats.

La Funerària Vicens, de Figueres, col·labora periòdicament amb els projectes de Càritas i ha realitzat diverses compres d’aliments per als centres
de distribució d’aliments.
Gràcies per la seva col·laboració!
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La Clínica Girona ha col·laborat amb una aportació econòmica als programes de Càritas per lluitar
contra la pobresa i l’exclusió social.
Moltes gràcies per la seva donació!

Audison té un conveni de col·laboració amb Càritas des de l’any 2000. Audison destina audiòfons
que funcionen perfectament, però que no tenen
cap utilitat comercial, a les persones sense recursos econòmics i amb pèrdua auditiva moderada.
Des de l’any 2013, 17 persones s’han beneficiat d’aquesta col·laboració.
Moltes gràcies pel vostre compromís.

La corredoria d’assegurances Valvi Assegur, amb
oficines situades a Girona i a Salt, ha col·laborat
amb Càritas mitjançant una aportació econòmica.
Moltes gràcies per col·laborar!
El garatge Plana, concessionari oficial de la marca
Mercedes a Girona, ha donat una furgoneta a
Càritas. La furgoneta servirà per pal·liar les mancances que fins ara existien en el transport de
donacions alimentàries i de donacions de material
de les empreses.
Moltes gràcies per aquesta aportació!

El Centre Veterinari Costa Brava, que es troba 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.
En nom d’aquelles persones, moltes gràcies!
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BBVA “Territorios

Sostenibles” a benefici
de Càritas

“Territorios Sostenibles” és una iniciativa del
BBVA on els empleats del BBVA a Espanya
tenen l’oportunitat de proposar i votar els projectes d’entitats sense ànim de lucre d’àmbit
nacional que vulguin impulsar. El passat 19 de
novembre es va celebrar l’acte on l’empresa va
distribuir 300.000€ entre 31 entitats catalanes.
Càritas va rebre 10.000€ per al Centre de Distribució d’Aliments (CDA).
Moltes gràcies per la iniciativa!

Regals solidaris a
l’Abacus
Un any més, Abacus Cooperativa de Girona ha
col·laborat amb Càritas amb una nova acció
durant el període de Nadal. Aquesta acció consisteix a oferir als clients un servei per embolicar regals, realitzat pel voluntariat de Càritas,
amb aportacions a partir d’1€. Els fons recollits
es destinaran íntegrament als programes socials de Càritas.
Moltes gràcies per deixar-nos aquest espai!
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Concert Solidari
del Cor Maragall
El Cor Maragall, la soprano Laia Frigolé i la pianista Lamia Bensmail van
oferir una fantàstica actuació solidària
el passat 15 de gener al Teatre Municipal de Girona, amb les interpretacions
d’Una excursió als anys seixanta i
París-Broadway-Barcelona. El concert comptava amb el suport de l’Ajuntament de Girona i el patrocini de la
Fundació Valvi. L’entrada era gratuïta,
però es va facilitar la realització de
donatius a benefici de Càritas.
Moltes gràcies per la seva generositat!

Finques Homs

–

cedeix un local a Ecosol
per Nadal

El passat Nadal, el grup immobiliari Finques Homs va
cedir un local a Càritas, al centre de Girona, perquè l’empresa d’inserció laboral Ecosol pogués obrir una Botiga
Solidària i, d’aquesta manera, fer conèixer millor els seus
productes als consumidors.
La iniciativa va resultar ser tot un èxit. Moltes gràcies per aquesta oportunitat!

–
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Xerrada
solidària de la

Clínica Cervera
L’equip del Dr. Santiago Cervera va
realitzar una xerrada el dia 26 de
febrer sobre higiene bucal i prevenció
de càries als 50 nens i nenes i els seus
respectius pares del Servei Intervenció Educativa (SIE) de Pont Major de
Girona.
Els nens i nenes van poder practicar com es fa un bon raspallat de
dents i van rebre un diploma d’assistència i material d’higiene bucal (raspall i pasta de dents).
Moltes gràcies de tot cor a tot
l’equip!
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Comercial Paperera

entrega 150.000 fulls
de paper
El passat mes de febrer, Comercial Paperera
va fer una nova entrega d’un palet amb més
de 150.000 fulls de paper A4. Com en l’ocasió
anterior, una part molt important d’aquests
fulls es destinaran als cursos i tallers de formació que Càritas imparteix entre els participants
dels diferents programes i projectes.
Els tallers de formació són un puntal bàsic
per dotar els participants de les eines necessàries per facilitar una major autonomia.
Des de Càritas estem molt agraïts per la
seva ajuda!

Nova edició de la
cantata solidària
UAP!16

–

Des de fa 8 anys, el Teatre Municipal de Girona
acull l’UAP!, una cantata solidària interpretada
pels alumnes dels centres gironins de secundària.
El lema d’aquest any, Jo també sóc Malala,
fa referència a la jove Malala Yousafzai, premi
Nobel de la Pau 2014, que lluita per l’educació dels
nens al Pakistan, plantant cara al règim talibà.
Coincidint amb el dia de la pau, L’UAP! vol
fer de la cançó un instrument per fomentar la
pau. Els beneficis de la cantata van destinats a
Càritas i a Intermón Oxfam.
Enhorabona un any més per aquesta iniciativa!

CaixaBank i Càritas

lluiten contra la
pobresa energètica

Els clients de CaixaBank poden col·laborar en
la lluita contra la pobresa energètica mitjançant els seus Punts Estrella. Els clients que
ho desitgin poden fer un donatiu de 225 Punts
Estrella, que es destinaran a finançar accions
per resoldre problemes derivats de la pobresa
energètica i educar famílies de Salt i Girona
en l’ús de l’energia. Un sol donatiu permetria,
per exemple, instal·lar un kit bàsic d’eficiència
energètica en un habitatge.
Us animem a col·laborar en aquesta iniciativa!

–
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Dansem, vii edició de

l’espectacle solidari a
Salt i Girona

Novena cursa
solidària de Bombers

El 10 d’abril i el 14 de maig va tenir lloc la 7a edició de l’espectacle solidari DANSEM.
DANSEM és un espectacle de dansa on
diferents grups d’estils i edats exposen les seves
idees i creacions i alhora esdevenen portadors
d’esperança per a moltes persones amb dificultats econòmiques i socials.
L’espectacle es va realitzar gràcies a diverses escoles i companyies de dansa de Girona, de
Salt i d’artistes convidats de diferents llocs del
país amb la col·laboració de les empreses patrocinadores i de les administracions que van cedir
els teatres. Els ingressos de les entrades es van
destinar íntegrament als projectes de Càritas.
Moltes gràcies a tots per la vostra generositat!

– Parc de Girona

El 24 de abril va tenir lloc la 9a edició de
la cursa popular solidària dels Bombers de
Girona. Els participants van tenir l’oportunitat
de recórrer un trajecte d’11 km amb trams de
terra i d’asfalt, seguit d’un bon esmorzar. Els
més petits també van poder participar-hi, amb
un recorregut adaptat a la seva edat.
Els beneficis recaptats es van repartir entre
Càritas i el Banc dels Aliments de les comarques
de Girona.
Gràcies a tots els participants per aquesta
gran demostració de solidaritat!
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Festa Solidària
d’Apadrinar un
Avi gràcies a Casa
Moner, Boades
1880 i l’Obra
Social la Caixa

El passat 20 de juny més de 170 persones, entre joves i gent gran, van
participar a la festa de final de curs
d’Apadrinar un Avi, amb un acte
especial a l’EspaiCaixa de Girona,
gràcies a la col·laboració de l’Obra
Social “la Caixa”, Embotits Boades i
Casa Moner.
Apadrinar un Avi , que forma
part del Programa Gent Gran, té per
objectiu combatre la solitud de les
persones grans, fomentant el contacte
amb voluntaris joves que realitzen
visites setmanals a les residències
geriàtriques durant el període escolar.
El projecte, que es desenvolupa
des de l’any 2008, és present a 18 municipis de la diòcesi de Girona. Aquest
curs ha comptat amb 558 joves estudiants voluntaris implicats que han
acompanyat 524 persones ingressades en centres geriàtrics.
Moltes gràcies per la vostra generositat!

L’Obra Social “la Caixa”

organitza una jornada
de final de curs per als
nens i nenes del Serveis
d’Intervenció Educativa

El passat 3 de juny, un grup de 260 infants participants del Servei d’Intervenció Educativa (SIE) de Càritas, 38 voluntaris de l’entitat i 13 persones contractades,
van gaudir de tota una jornada plena d’activitats per
cele- brar el final de curs dels diversos serveis educatius,
organitzada per l’Obra Social “la Caixa” amb el finançament de l’Associació de Voluntaris “la Caixa”.
Moltes gràcies per una jornada emocionant!

–
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Espai Gironès lliura a les entitats els aliments, roba

i llibres recollits en la campanya solidària

L’Espai Gironès ha entregat més de 600 peces de roba, uns 400 llibres i uns 100 quilos de menjar, recollits durant la campanya solidària que es va dur a terme al centre comercial del 9 de maig al 4 de juny, a
favor del Banc dels Aliments, Càritas i Fundació Resilis.
El lliurament es va dur a terme amb la presència del gerent d’Espai Gironès, Pau Jordà; el president
del Banc dels Aliments, Frederic Gómez Pardo; Amèlia Rispau; Rosa Font, en representació de Càritas, i
Maria Piqué i Carla Rodríguez, en representació de la Fundació Resilis.
L’objectiu d’aquesta campanya, que es va realitzar en el marc de l’onzè aniversari de l’Espai Gironès,
ha estat impulsar una nova acció solidària per contribuir a millorar el benestar dels gironins.
Moltes gràcies per la inicitiva!

–
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Empreses amb Cor
Des de Càritas, i en nom de tots els participants, volem agrair al conjunt de socis, donants i empreses amb
cor el suport, col·laboració i confiança en la nostra feina realitzada durant l’any 2015.
A
Abras Majo Assessors
Mercantils
AD Bosch Recanvis
AD Parts
ADS Escola
Assessoria i Gestió Olot
Agrogarrotxa
Aigües de Girona,
Salt i Sarrià de Ter
Alabau CRB
Alzamora Packaging
Àngel Blanch
Aniol
Antoni Pons
Arsol
Ascensors Serra
Assessoria Codina
ATTSU Tecnivap
Audison
Augusta Marketing Directo
Aulinas Assessors
Avaluació i Planificació
del Risc
B
Bassols Energia Comercial
Bassols Energia
BBVA
Bito Produccions
Boadas 1880
C
Caixabank
Cambra Propietat
Urbana Girona
Can Feliu
Canovas Assessor i Gestió
Carns Serraplà
Casa Marieta
Cases del Empordà
CC Espai Gironès
Celler Lavinyeta
Centre Veterinari Costa Brava
Clínica Cervera
Coffee Center
Cofradia De Pescadores
Comercial Nono
Comercial Paperera
Comexi Group
Configirona
Corporación Medichem

Cosgra
Creaciones Jumi
Cubus
Curtidos Bassols

Hotel Terrassa
Hoteles Costa
del Maresme
I
Impremta Olser
Indair
Industrial Agustí 1876
Informàtica 3 Progest
Iniciativas Turísticas
Iñaki Lacuesta

D
Domoli
Dr. Emilio Vita
Duna 3000
E
Edifred
Embotits Casolans de
l’Empordà
Embutidos Monter
Enjoy The Landscape
Esplai La Caixa
Esteban Espuña
Explotaciones Agrícolas i
Forestales Brugarol
Explotacions Hoteleres
del Salata
Explotacions Roda

J
JIP Aviació
Jolima
L
La Clota Escala
Laboratorios Hipra
LC Paper 1881
Lotei
Luis Oliveras
M
M Calm
Maha Maschinenbau 		
Haldenwang España
Manufactures Industrials
de Tortellà
Marc Magentí
Marco Dahcs
Marpla Farma
Martín i Conesa
Matriçats
Mecánicas Garrotxa
Mercadona
Metalúrgica Ros
Miquel Alimentació Grup
Miquel Avícola
Mobles Butiñà
Monervo
Montgo Paradís
Montolivet Instal·lacions
Motor Europe NV
Muntatges Marsan

F
Finestra Confort
Fischer Iberica
Font Filva
Foto Antorcha
Freinco
Funerària Alt Empordà Vicens
Fusteria Planella
G
Garrotxa Serveis
Immobiliaris 2011
Gelis Dissenyadors
Gerauto
Girona Futbol Club
Gudayol Autotaller
H
Hamelin Brands
Hijos de Jose Bassols
Hiper Decoració
Holding Masoliver Olivas
Hopark
Hostomisa
Hotel Montecarlo
Hotel R Canyelles Platja

N
Noel Alimentària
Nou Center d’Aro
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O
Olot Motor
Olotinox
Òptica La Peña Riera
P
Pal Beach Gestió
Plàstics del Fluvià
Pou Advocats
Productos Concentrol
Q
Qualia Centre Wellness
Quintana Petit
R
Ratafia Russet
Ribas Àlvarez Olot
Roberlo
Ronda 14
S
S.A.T 3024 Alt Empordà
Selecció Regisa
Selvafil
Servieleva
Social Partners Corredoria
Spinreact
Stockinettes
T
Tané Hermètic
Tavil -Indebe
Teixits Agell
The Project Music Company
Transports Tresserras
U
Ute Aparcament Olot
V
Vacans Hotel
Vidres La Fageda
Viñas Graboleda Assessors
Z
Zoetis Spain

agraïments 2 0 1 5

Entitats amb Cor
A

Associació Amics del Country de Lloret
Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona
Associació del Llibre de la Festa Major
Associació Filatèlica Torroella
Associació Pessebre Vivent Joanetes
Associació Sardanista de la Vall del Llémena

Fundació Metalquimia
Fundació Privada Hospital Sant Jaume
Fundació Privada Miquel
Fundación Hospital de Palamós
Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles
Fundiciones Olotenses    

C

G

Casa Cultural d’Andalusia
Cercle Esport Figuerenc
Club Esportiu Besalú
Club Nàutic Estartit
Club Nàutic Sant Feliu
Cofradia De Pescadores
Cor Anselm Viola
Coral Rossinyol Alimara
Coral Tribana

G.E.C.A
I

IES Narcís Xifra
Institut Carles Rahola i Llorens
L

Llar Sant Grau
P

Patronat Andreu Guri Sala
Penya Weke Weke

E

Escola Balandrau
Escola Les Alzines
Escola Oficial Idiomes Girona
Escola Oficial Idiomes Olot
Escola Pia Calella
ESJA Pintors
Esplai Caixa
Esquerra Republicana Catalunya Bescanó

R

Rotary Club Lloret
Rotary Club Olot
S

Salvem Les Valls

F

U

FEDAC Sant Narcís
Fundació del Treball Solidari
Fundació Impuls
Fundació Marmessoria del General Escofet

Unió Esportiva Olot

Relació de mitjans de comunicació
Premsa escrita

El Punt Avui
Diari de Girona
Hora Nova de Figueres
La Comarca d’Olor
Revista Gidona
Revista El Senyal
Setmanari de l’Empordà
de Figueres

Ràdios

Ràdio Estel
Catalunya Ràdio
Cadena 100
Cadena COPE
Fem Girona
Nova Ràdio Lloret
Quart FM
Ràdio Banyoles
Ràdio Besalú
Ràdio Begur

Ràdio Caldes
Ràdio Cap de Creus
Ràdio Cassà de la Selva
Ràdio D.O.S. Hostalric
Ràdio La Vall
Ràdio Les Planes
Ràdio l’Escala
Ràdio Llagostera
Ràdio Montgrí
Ràdio Olot
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Ràdio Palafrugell
Ràdio Palamós
Ràdio Platja d’Aro
Ràdio Salt
Ràdio Sant Feliu
Ràdio Sant Gregori
Ràdio Sant Hilari
Ràdio Sant Joan
Ràdio Vilafant

Televisions locals

Olot Televisió
TV Girona
Canal 10 Empordà

Mitjans digitals

Aragirona.cat
eldigitaldegirona.cat
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Col·laboracions empresarials amb els programes laborals
Des de l’àmbit laboral de Càritas volem donar les gràcies de TOT COR a les més de 100 empreses i entitats
que a través de diverses maneres de col·laboració (insercions laborals, pràctiques no laborals…) ens han
donat suport, durant l’any 2015, en els nostres programes laborals o mitjançant contractes de prestació
de serveis a través de l’empresa d’inserció ECOSOL.
A

AFS Automoción ESTE
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Ant Integra
Argila Bosch
Arrels d’Empordà
Assepsan
Atentis
Athenou

G

Galerías Sofàs i Descans
Gestoria Maspoch
Global Neteges
Gremi d’hostaleria de Lloret
Gremi de bars i restaurants de Lloret
H

Càmping Cadaqués
Can Bo de Pau
Casa Malé
Casa Piocheur Spain
Centre Geriàtric Maria Gay
Clínica Josep Compte
Cotton

Hipercor, Hotel Acapulco
Hotel Alba Seleqtta
Hotel Alga
Hotel Carlemany
Hotel Ciutat de Girona
Hotel Cleopatra
Hotel Don Juan de Lloret de Mar
Hotel Don Juan de Tossa de Mar
Hotel Gran Garbí
Hotel Hilton Girona
Hotel Ibis
Hotel Margarit
Hotel Marsol
Hotel Palau de Bellavista
Hotel Palau Lo Mirador
Hotel Santa Anna
Hotel Ultònia

E

I

B

Balneari Vichy Catalán
Bar El Cafè
Bar Sol
Bar Zoo Beach Club
Bauhaus Girona
C

Enplater
Escola d’educació especial Palau
F

Farmàcia Baleri
Forn de pa Salitja
Forn Sant Cristòfol Artesans

Imprempta Pagès
Industrial Agustí 1876
INGESAN, Instituto Nacional de Gestión
L

Loredo Turística
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P

Pedals Bike
R

Residència Geriàtrica Sant Jordi
de Celrà
Residència Geriàtrica Sant Josep
de Cassà de la Selva
Residència Geriàtrica Vilamontgrí
Restaurant El Trull
Restaurant Sidreria Astur
Restaurant Siloc
Rostisseria Happy
S

Sanitas Residencial,
Sant Antoni Pastissers
T

Tintoreria Núria
X

Xocolateria L’Antiga

*

La vostra
empresa també
pot col·laborar
en el projecte
d’Empreses
amb cor

facebook.com/caritasgirona
@caritasgirona

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

www.caritasgirona.cat

empresesambcor@caritasgirona.cat
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