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EDITORIAL

El 2015 no ha estat un any fàcil. Per una banda, hem patit un dels drames humanitaris 
mes greus dels últims temps provocat pel desplaçament massiu de refugiats que fugen 
principalment dels conflictes de Síria i d’Iraq cap a Europa. D’altra banda, continuem pa-
tint els efectes de la profunda crisi en la que estem immersos, que afecta especialment 
les persones més vulnerables i que converteix els pobres en més pobres.

La resposta de Càritas a la crisi de refugiats s’ha desenvolupat mitjançant l’ajut huma-
nitari, enviant fons a les Càritas locals perquè puguin atendre les necessitats bàsiques 
i mes urgents d’aquestes persones i a través de la difusió de la campanya de sensibilit-
zació #migrantsambdrets per garantir la no discriminació entre refugiats i immigrants.

Pel que fa la crisi, Càritas Europa alerta des de fa mesos del greu impacte sobre la 
societat  i dels preocupants nivells de pobresa i privacions que provoca. El risc social 
augmenta, els sistemes socials es redueixen i les persones i famílies pateixen més que 
mai aquesta pressió.  

Des de Càritas continuem acollint i acompanyant les persones afectades per crisi, ofe-
rint-los ajuda per a la seva promoció. L’any 2015, més de 55.000 persones s’han bene-
ficiat d’aquest suport ajuda i això ha estat possible gràcies en bona part a la generositat 
d’empreses compromeses com les que formen part del projecte Empreses amb Cor.  

Aprofitem per informar-vos que el proper 17 de març de 2016 celebrarem l’acte de 
tancament del 50è aniversari de Càritas Diocesana de Girona i el 10è aniversari de 
la constitució d’ECOSOL, l’empresa d’inserció de Càritas. Hi esteu tots convidats i ben 
aviat en rebreu més informació. Hem complert 50 anys, però la feina no s’atura. Aquest 
aniversari serveix per agafar encara més embranzida i continuar els esforços de totes 
les persones que ens han acompanyat durant aquest temps. I ho farem mentre hi hagi 
persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta és la nostra missió. 

També volem agrair de forma molt especial a Joan Roca i a Gemma Nierga la seva par-
ticipació desinteressada per fer possible la campanya de Nadal 2015 amb el lema  “Aju-
dar la gent que pateix no em passa pel cap, em surt del cor”. La seva implicació ha estat 
absoluta i són un exemple de bona voluntat i entrega. 

Finalment, us desitgem un bon any,

Cordialment.
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Medichem  

Medichem SL, fabricant de principis actius situat al polígon industrial de Celrà, ha col·laborat un 
any més en la tasca que realitza Càritas Diocesana de Girona per pal·liar els efectes de la pobresa. 

Moltes gràcies per la vostre solidaritat!

Boadas 1880

L’empresa Boadas 1880, elaboradora gironina de xarcuteria, renova un cop més el seu compromís 
amb Càritas mitjançant una nova aportació anual. També ha tornat a col·laborar amb la donació 
d’aliments per diversos actes d’agraïment als voluntaris.
 
Moltes gràcies per confiar en nosaltres!

Toni Pons 

El fabricant de calçat Toni Pons, situat al Polígon industrial Mas Xirgu de Girona, ha renovat el com-
promís solidari amb una nova donació anual. 

Moltes gràcies per la seva col·laboració!

Nou Center d’Aro 

El Nou Center d’Aro ha tornat a col·laborar un any més amb una nova aportació a favor de Càritas 
Diocesana de Girona. 

Moltes gràcies per la seva generositat!
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Pal Beach 

L’empresa immobiliària Pal Beach ha renovat el compromís amb els que més pateixen mitjançant 
una nova donació anual. 

Des de Càritas estem molt agraïts per la seva ajuda!

Laboratorios Hipra

Un any més, els laboratoris Hipra, especialitzats en la producció de fàrmacs i vacunes per al sector 
veterinari, ha col·laborat amb la nostra tasca per als que més ho necessiten. 

Li agraïm de tot cor la seva solidaritat!

LC Paper 1881

LC Paper 1881, empresa familiar situada a Besalú i referent en la fabricació de tissú, ha col·laborat 
de nou de forma periòdica amb Càritas. 

Moltes gràcies per la vostra confiança!

Finestres Confort

Finestres Confort col·labora mensualment amb Càritas amb la finalitat de poder millorar les con-
dicions de les persones amb la donació d’un percentatge de les vendes. 

Moltes gràcies per el seu compromís!
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Cosgra

Des de 1980 Cosgra ofereix als seus clients la més àmplia gamma de motors elèctrics i tanques 
mecàniques, dels quals són especialistes. Un cop més ha renovat el seu compromís amb els que 
més ho necessiten amb una nova aportació.  

En nom de tots ells, moltes gràcies!

Miquel Avícola SA .

La empresa avícola Miquel Avícola S.A. situada en Palol de Revardit i especialitzada en la cria i 
recria de reproductores, ha tornat a col·laborar un cop més amb els programes socials de Càritas 
Diocesana de Girona mitjançant una nova donació anual. 

Des de Càritas, volem agrair de tot cor la seva generositat!

Cambra de la Propietat Urbana 

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona ha reafirmat el seu compromís amb els que més ho 
necessiten amb una nova aportació econòmica. Aquesta aportació es destinarà integralment als 
programes de Càritas Diocesana de Girona.  

Moltes gràcies per ajudar-nos a construir un mon millor! 

Fischer Ibércia S.A.

Tant la empresa tarragonesa Fischer Ibèrica com els seus empleats van decidir fer una aportació 
mensual a Càritas per respondre a la crisis econòmica. Així, a més de l’aportació feta per l’empresa, 
els empleats han col·laborat amb una aportació de la seva nomina. Aquestes aportacions es desti-
naran al projecte Servei d’Intervenció Educativa (SIE) pel curs 2015-2016.

En nom de tots els nens i joves que el SIE ajuda, moltes gràcies per aquest gest tant generós!
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Bassols Energia

L’empresa elèctrica garrotxina Bassols Energia SA ha renovat per dos anys més el seu conveni de 
col·laboració amb Càritas Garrotxa, que inclou una aportació econòmica anual destinada al desen-
volupament dels programes que duu a terme Càritas.

A més, Bassols energia,  Anfruns Garriga SL, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i Càritas Ga-
rrotxa han posat en marxa un projecte de desballestament i aprofitament dels materials metàl·lics 
procedents de la substitució de comptadors elèctrics vells per altres de nous. 

Moltes gràcies per la vostra generositat!

Clínica Cervera  

El passat mes de desembre la Clínica Cervera va renovar el seu compromís solidari amb una nova 
aportació. Aquest any continuant amb el conveni signat l’any passat, s’ha fet una revisió dental 
a 20 nens de entre 6 a 11 anys en situació de risc d’exclusió social i que provenen de famílies 
del projecte d’Acollida i del Servei d’Intervenció Educativa (SIE) . Durant les revisions, es fa una 
valoració i una neteja bucal. Si el nen presenta alguna patologia, llavors es programen visites de 
seguiment. A més a més, el Dr. Cervera va organitzar dues xerrades per nens i pares per informar 
sobre d’higiene bucodental.

En nom de tots aquests nens i nenes, moltíssimes gràcies !

Roberlo

Roberlo, empresa familiar especialitzada en el desenvolupament i en la fabricació de solucions 
per al repintat, la reparació i la fixació en els sectors de l’automòbil, la indústria, la construcció, la 
nàutica i el bricolatge, ha renovat la seva col·laboració con una nova aportació econòmica. 

Moltes gràcies per la vostre ajuda!

Concentrol

L’empresa gironina Concentrol, nascuda a Girona el 1968, especialitzada en la producció de pro-
ductes químics, ha renovat la seva col·laboració anual amb Càritas.
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Espai Gironès, organitza la Campanya de Nadal 
a benefici de Càritas

Un any més, l’Espai Gironès va llançar una iniciativa solidària, aquest any en benefici dels progra-
mes del SIE. Del 330 de novembre al 5 de gener els aficionats a l’esport van poder sumar punts 
(un punt=un euro) marcant gols o fent triples amb el seu equip preferit de futbol, handbol, basket, 
hoquei per lluitar contra la pobresa. L’Espai va proposar també altres formes de sumar punts fent-
se selfies o vídeos esportius, amb la idea que “aquest partit el guanyem entre tots”.

La campanya va ser un èxit i es van obtenir més de 11.000 punts. 

Moltes gràcies de tot cor per aquesta iniciaitva.

Friolisa llança una campanya en benefici de Càritas

FRIOLISA SAU, comercialitzadora  de productes alimentaris per a la restauració, inicia una campan-
ya solidària a través de la seva marca GELAND. L’empresa farà una donació d’1 € a Càritas Girona 
per cada caixa de productes alimentaris venuda durant aquest Nadal de 2015. Tota la recaptació 
anirà destinada als programes que l’entitat dedica a les persones que es troben en situació d’exclu-
sió social. Ramon Barnera, Director de Càritas Girona, ha agraït la implicació dels responsables de 
FRIOLISA, “que van tenir la iniciativa i van treballar perquè es pogués dur a terme amb les màximes 
facilitats per a Càritas”.
Les marques que participen amb aquesta iniciativa son: 
Cabomar, Nassari, Quelac, Osumar, Mes Fred, Fricafor, Granderroble, Macrocina, Masse, Manet, 
Euralis, Dani, Ice Cream Factory Comaker, Pescamar, Calter, La Abuela Artesanos Reposteros, Cigal-
mar, Medimar, Torrecaza, Mar Fish, Isi Island Seafood, Pinchomania, Traiteur de Paris, Eurofrits, Max 
Zander, Compesca, Van der Lee, Gastronoms, Euroasian Fish, Martinez Moreno Hnos, Uhrenholt, 
Labeyrie, Mar, Montanike, Marine Timaru, CI Fish, Viveros Merimar, Collverd, Inlet, Saba, Chovi, Casa 
Eceiza, Campos, Angulas Mayoz, Barrufet, DeRaza, Forno d’Aloso, Dicofred Hielo, Palacios, Gelato 
Cremoso, Cantorel, Piscifactorias Andaluzas, Jamones el Chato, Icelandic, Ibsa, StopSelf, Garum, Dad-
yma. PCS, La Chinata, DANAEG, Tasman Sea, Interfrost, McCain, Honza, Rogusa, La Cocina del Norte. 

Des de Càritas, estem molt agraïts per aquesta iniciativa!
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SolidariSac, bosses pel Nadal

Presentem el Tricicle Verd a la Fira de Mostres

Per segon any consecutiu, Càritas Garrotxa promo-
ciona la venda del SolidariSac: una bossa de roba, 
confeccionada per voluntaris, adequadament lliga-
da amb una cinta i amb una etiqueta de Càritas que 
inclou un text. La bossa conté, aquest any, nous del 
país o llaminadures donades per Haribo. El preu de 
venda de la bossa és de 5 euros.
Els beneficis que s’obtenen de la venda de les bos-
ses serveixen per consolidar el desenvolupament 
dels programes socials que Càritas Garrotxa està 
duent a terme.

A la darrera edició de les fires de Sant Nar-
cís, Càritas I ECOSOL  van poder disposar 
d’un  espai propi a la fira de mostres cedit 
per Fira de Girona. Amb l’objectiu d’arri-
bar a mes gent i de donar-se a conèixer 
mes àmpliament, Càritas va proposar al 
visitants una enquesta interactiva que 
va donar lloc al posterior sorteig de una 
bicicleta cedida per Ecosol Empresa d’In-
serció. 

D’altra banda, Ecosol va presentar el nou 
Tricicle Verd, un projecte de missatgeria 
sostenible que ofereix solucions per a la distribució de mercaderies als centres de les ciutats, uti-
litzant vehicles de càrrega elèctrica. Ecosol calcula que El Tricicle Verd afavorirà la inserció laboral 
de 50 persones.

El primer prototip del tricicle s’ha pogut realitzar gràcies a l’equip de l’Escola Politècnica Superior 
de la UdG, en el marc del projecte final de Grau de tres estudiants: Jordi Ponsi (Enginyeria Me-
cànica), Pavlo Slastion (Enginyeria Elèctrica) i Pau Feixas (Enginyeria Industrial) i un bon nombre 
d’empreses i institucions (Ajuntament de Girona, Grup Èxit, Koiki, Gestoria Mediterrània, Semab, 
SarTruck, ASM, Tàndem, Apunts). Obra Social “la Caixa” ha finançat el projecte amb 24.000 euros 
a través d’un conveni amb Ecosol.

Moltes gràcies a tots per fer possible aquest projecte solidari!
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2ª Caminada solidària de la cursa Popular del Carrer Nou

Aquest any, la XXXVII Cursa Popular del Carrer Nou comptava, a mes dels seus recorreguts habi-
tuals amb dret a classificació, de 2 proves solidaries.  La cursa va recuperar aquest any la prova de 
la Milla (1.609 metres), de la qual part dels beneficis es destinaran a Fundació Ser.Gi. També es 
va celebrar  la caminada solidaria, aquest any amb un recorregut ampliat, a favor de Càritas. Els 
diners recollits es destinaran als diferents programes que Càritas té en funcionament per pal·liar 
la pobresa infantil, tant en l’àmbit d’acollida com en el camp educatiu. 

En nom de tots, moltes gràcies!

JO       
BICING 
SOLIDARI

NOVETAT ESTIU 2015 - Lloguer de bicicletes amb valor social

Amb la col·laboració de

Ecosol, l’empresa d’inserció laboral de Càritas ha tornat 
a posar en marxa un projecte de lloguer de bicicletes a 
l’estany de Banyoles. 
El Restaurant Vora Estany, del Club de Natació Banyo-
les, dona suport a la iniciativa perquè s’hi instal·li aquest 
servei que durarà des d’aquest octubre fins al juny 2016. 
A més, l’empresa Semab SL també ha col·laborat amb el 
projecte i ha cedit i instal·lat uns pàrkings individuals de 
seguretat per a les bicicletes.

Moltes gràcies a tots per la renovació d’aquest projecte 
solidari!

El Bicing Solidari d’Ecosol inicia una nova 
temporada a l’estany de Banyoles 
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Festival Temporada Alta 

Temporada Alta és un festival de teatre i espectacles fortament arrelat al territori gironí i amb 
una clara vocació social. Els organitzadors creuen que l’educació cultural i el progrés social van 
íntimament lligats. El festival ha col·laborat amb Càritas Girona amb la donació d’un euro per cada 
entrada venuda per l’espectacle musical humorístic i familiar PaGAGnini de Yllana y Ara Malikian 
representat el 8 de novembre a la tarda a l’auditori de Girona. 

Moltes gràcies per aquesta acció solidaria! 

Fundació Metalquimia i el concert the Very Best

Els dies 27 i 28 de novembre es va celebrar un concert a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda 
de Catalunya, per presentar el CD en el qual hi participen alguns dels artistes que han contribuït a 
l’èxit de la formació, com són Albert Guinovart, Beth, Manu Guix, Cris Juanico i Pep Poblet. Gràcies 
a la col·laboració de la Fundació Metalquímia, Càritas Diocesana de Girona va poder disposar de 
150 entrades. Els diners recaptats per la venda d’aquestes entrades es van destinar als programes 
d’Acció Social de l’entitat. 

Moltes gràcies!
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En resposta a la crisi dels refugiats, el Girona 
FC es va comprometre a destinar 1€ de cada 
entrada venuda del partit entre el Girona i la 
UE Llagostera que va tenir lloc el passat 27 de 
setembre, animant socis i seguidors a omplir 
l’estadi per l’ocasió. 
També van facilitar espais per que els aficio-
nats poguessin realitzar donacions per als re-
fugiats. 

Gràcies de tot cor per ajudar-nos a respondre 
a les necessitats de tantes persones i infants.

Acció solidària a l’Abacus 

Acció Solidaria del Girona Fútbol Club per la crisi dels refugiats

Abacus cooperativa col·labora un altre cop amb Càritas en els 
Programes Educatius que ofereixen suport complementari a 
l’escola a 400 infants i joves que presenten dificultats en el 
procés d’escolarització. Des del 20 d’agost fins al 3 d’octubre 
es podien comprar vals solidaris d’1€, 3€ i 5€ a la caixa de l’es-
tabliment. Tots els beneficis d’aquesta col·laboració solidària 
es destinen a facilitar material escolar a infants i joves perquè 
puguin continuar les activitats del Servei d’Intervenció Educa-
tiva i no perdre el fil dels estudis.
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Festa Solidària “Apadrinar un Avi”: Espai Caixa, Casa Moner, Boadas 1880

Espai Caixa organitza la festa de fi de curs del SIE

L’Associació de Voluntaris de “la Caixa” va organitzar la festa de fi de curs pels nens i joves del Ser-
vei d’Intervenció Educativa (SIE) de Càritas Girona a l’Espai Caixa el passat 6 de juny. Aquest servei 
ofereix suport social i educatiu a infants i joves de 5 a 13 anys que presenten dificultats en el seu 
procés escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar desfavorit. 
Entre les activitats programades hi havia un taller de bodypercussion, un taller de manualitats, una 
aula d’informàtica i actuacions a l’auditori, entre d’altres.
 
Moltíssimes gràcies als voluntaris i a l’Obra Social “la Caixa” per aquesta jornada solidaria!

El 12 de juny va tenir lloc la VII Festa Solidària “Apadrinar un 
Avi”, organitzada per el programa de Gent Gran de Càritas a 
l’EspaiCaixa 
Girona, amb la col·laboració de l’Obra Social “la  Caixa”, Em-
botits 
Boadas i Casa Moner pel berenar.  El projecte “Apadrinar un 
Avi” posa en relació joves estudiants i persones grans que 
viuen en centres residencials, fomentant la relació interge-
neracional a través de les visites periòdiques dels joves als 
centres, alhora que  contribueix a millorar el benestar i l’au-
toestima de les persones grans. El curs 2014-2015 hi  han 
participat 39 centres educatius, 40 residències , 450 joves 
voluntaris i 464 persones grans.
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Gràcies de tot cor!

Des de Càritas volem agrair molt especialment la col·laboració amb la campanya “ donants de tot 
cor” a les persones i a les empreses: 

Gemma Nierga, periodista 
Joan Roca, d’El Celler de Can Roca
La Perruquera
Espai Gironès
TV3
Gi TV - Televisió de Girona
RAC 1
RAC 105
Radio COPE
Cinemes Albèniz
Bisbat de Girona
Radio l’Escala 
Narcís Carreras
Ester Soms
Prodifusió 
Radio St Gregori
El Punt Avui+
Diari de Girona
Hora Nova
Empordà Info
Gavarres
Gidona
El Senyal, revista de la Diòcesi de Girona
La Pilastra, Revista de Bescanó 
Ajuntament d’Aiguaviva
Cel Obert
El Castell 
Ressò 
∞ Bloom
Eram Escola Universitaria 
Derraiz Make Up
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Què és la moneda RES?

El RES és la moneda que s’utilitza dins l’agru-
pació de petites i mitjanes empreses que com-
pren entre elles, ajudant així al comerç local, 
que és aquell que dóna més riquesa local, crea 
llocs de treball i té una major contribució so-
cial. 

Com funciona?

El RES té dos segments de mercat diferenciats: 
les empreses i els particulars. 
Les empreses són les que formen part del RES 
– entre elles també poden utilitzar el RES per 
comprar i vendre-; els particulars són els usua-
ris del RES, ells carreguen la targeta per poder 
comprar als comerços del RES. 
El valor d’un RES és el mateix que un Euro, però 
amb la particularitat que sempre s’obté un 50% 
extra de diners. Si el particular posa 100€ al 
compte RES, disposarà de 150 RES. 
Com que la despesa als establiments al detall 
és sobretot de petites quantitats, la majoria de 
botigues i restaurants accepten l’import total 
en RES (100%). Totes les persones que tenen 
la targeta RES esdevenen clients potencials 
dels comerços RES ja que el saldo de la targe-
ta RES només el poden utilitzar per a pagar en 
comerços de l’agrupació. Els comerços gasten 
els RES de les seves vendes a altres empreses 
de l’agrupació.

Quins beneficis dóna a l’usuari?

Els particulars hi tenen molt a guanyar: un 50% 
més de diners, d’aquesta manera guanyen més 
capacitat de compra. Per cada recàrrega que 
fan a la targeta de prepagament RES, els parti-
culars reben un 50% addicional en RES. (Ex: per 
una càrrega de 50€ s’obtenen 75 RES). També 
obtenen més diners gràcies a campanyes “con-
vida a un amic” (per cada amic que porten al 
RES, en fer la primera càrrega de mínim 50€, 

reben 25 RES extres), Càrrega Doble... i altres 
ofertes exclusives. A més de la satisfacció de 
poder comprar i saber que estan contribuint 
en la dinamització del comerç local. 

L’objectiu del RES és donar un suport addicio-
nal a les empreses per tal que augmentin al 
voltant d’un 3-5% el volum del seu negoci. A 
més, les empreses de l’agrupació tenen accés 
a línies de crèdit en RES sense interès. Pel fet 
d’esdevenir membre RES s’obté un crèdit de 
2.000 RES (el compte RES pot estar fins a 2.000 
RES en negatiu), amb l’objectiu que el comerç 
pugui començar a fer les primeres compres a 
altres empreses de l’agrupació, sense haver de 
desemborsar els diners que té estalviats.
 

Quan fa que existeix? Quina experiència d’ús 
té el RES?

El RES va néixer a Leuven (Bèlgica), ara fa 20 
anys. Actualment el RES, de Bèlgica i Catalunya, 
compta amb més de 5.000 empreses adheri-
des i 100.000 usuaris particulars..

És segur el RES? Quines garanties tenen els 
usuaris?

L’usuari particular és l’únic que té accés al seu 
compte RES i per tant, al seu saldo i als seus 
moviments. És ell qui decideix la quantitat que 
vol carregar i quan ho vol fer. Els particulars no 
poden carregar més de 150€, que amb el 50% 
de diners extres suposen 225 RES. Poden carre-
gar la targeta tantes vegades com vulguin, però 
no poden excedir mai aquesta xifra (150€) en 
la recàrrega; i abans de tornar a carregar s’han 
de gastar el saldo carregat. És a dir, si un parti-
cular ha carregat 150€ = 225 RES i vol tornar a 
carregar 150€ = 225 RES primer ha de gastar 
150 RES.

PEP LLUIS DE LA ROSA
Director de RES Catalunya
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Càritas Diocesana de Girona s’ha adherit al 
RES com una entitat que pot rebre donacions 
en RES. Com funciona a la pràctica aquesta 
col·laboració? Què ha de fer l’usuari que vol 
col·laborar amb Càritas Diocesana de Girona 
amb la seva targeta RES? 

A finals de maig es va firmar un conveni de 
col·laboració amb Càritas Diocesana de Girona. 
Gràcies a aquest acord, Càritas pot rebre dona-
tius en moneda RES. Com? Molt senzill, un 3% 
del valor de cada una de les càrregues d’aquells 
particulars que, en demanar la targeta RES, han 
fet constar que vénen de part de Càritas. És una 
manera de col·laborar amb Càritas i promoure 
el comerç local, a més a més, utilitzant el RES 
s’obté el 50% més de diners com a mínim. 
Hi ha dues maneres de col·laborar amb Càritas: 
els que són usuaris o empreses del RES, po-
den fer donacions com si d’una altra empresa 
es tractés; només han de donar el número de 

la targeta RES i l’import del donatiu a Càritas. 
Els que no són usuaris del RES i volen col·la-
borar, només han de demanar la targeta RES 
a (www.res.cat/particulars) i dir que vénen de 
part d’aquesta entitat. Cada vegada que carre-
guin la targeta, el RES donarà un 3% de l’import 
de la càrrega a Càritas. Des del RES us animo 
a col·laborar en aquesta entitat que vetlla pel 
benestar de les persones més desfavorides!


