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III Nit solidària en benefici de les  

Residències d’avis de la 
comarca del Ripollès 

Club del Ripollès 



 
Nit solidària del Ripollès en benefici de les  

Residències d’avis de la comarca del Ripollès 
 
 

Què és? 
Un sopar que es celebrarà el proper dissabte 17 de Març de 2018 a l’església de Sant 
Pere de Ripoll de les 20.00 h a les 24.00 h. 

 
 

Què suposa? 
 

Un punt de trobada, de relació i d’intercanvi 

Aperitiu de benvinguda 

−   Un punt de vista de la realitat nacional 

Conferència a càrrec d’un ponent destacat 

       

A taula 

La proposta del xefs del Ripollès 

 

Un moment per a la reflexió 

 

 Rotary Club del Ripollès 

 Residències geriàtriques 

 Ajuntaments  

 Consorci Hospitalari de Campdevànol 

 

−   Temps per gaudir 

 

Conferència 
 

La tercera Nit solidaria és també un punt de trobada  de l’empresariat  del Ripollès  i 

la societat civil i, una posada en comú per reflexionar sobre la conjuntura i   les 

necessitats actuals, així com les oportunitats en els propers anys. 
 

En un context  de compromís  i de solidaritat,  la responsabilitat  social  de les 

empreses i  de la societat  civil prenen un destacat protagonisme. 
 

En III Nit solidaria, poder comptar novament amb la participació d’un destacat ponent, 

esdevé un al·licient i un estímul per despertar la solidaritat i l’interès del teixit econòmic 

i social del Ripollès. 

El punt de vista del conferenciant convidat, en un moment de màxima atenció per 

part  de tota  la societat  catalana,  esdevindrà  un important  atractiu  de la vetllada. 

 

 

Presentació 



 
 

 

 
 
Objecte 
 

 

La solidaritat de la nostra comarca queda ben reflectida en diverses iniciatives que es 

porten a terme al Ripollès cada any. 
 

Des del Rotary Club del Ripollès hem volgut aportar el nostre esforç i posar a disposició  

la nostra  dedicació  en  favor  d’una  causa  que  creiem  mereix  tota l’atenció de la 

nostra societat. 
 

En  col·laboració  amb  les residències geriàtriques del Ripollès,  presentem  una  

vetllada organitzada per a captar fons amb el següent destí: 
 

Adquisició de material hospitalari per ajudar a millorar la feina 

de les residències geriàtriques en vers del avis de la comarca. 

 

Projecte 
 

Adquisició de material de suport per els centres geriàtrics 

de la comarca del Ripollès. 

 
Consultat el departament de benestar social del consell comarcal del Ripollès. I després 

d’investigar les diferents residencies geriàtriques de la comarca ,Dotar del material  

d’assistència necessari per cobrir el dèficit que tenen i que estan necessitats. Que segons 

ells : 

2 Grues elevadores per Fundació Guifré ( 67 places) i Fundació Vella Terra (60 places) 

8 Llits articulats amb carro elevador Residència Vall de Ribes (50 places, Llar St. Eudald 

(21 places), Hospital de Camprodon (57 places) i Fundació Emma(59 places).  

Població: 

Aquest projecte va dirigit a totes les residencies de la comarca del Ripollès  

Benefici que esperem aconseguir. 

En primer lloc la donació d’un material que fa falta per que els assistents puguin 

desenvolupar la seva tasca assistencial, fer ressò de Rotary a la comarca com entitat que 

col·labora amb la gent Gran identificar cada un dels materials lliurats amb els anagrames 

de Rotary, per lo que sempre serà visible qui ha fet possible la donació, que els mitjans 

de comunicació donin publicitat al projecta tant com en la premsa radio i TV. 

 

 

 

Presentació 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material a adquirir



 
 

Rotary   Internacional    és   una   organització    internacional    integrada   per empresaris  i 

professionals  que  dóna  serveis  humanitaris,  fomenta  l’ètica  en totes  les  ocupacions  i  

contribueix  al  desenvolupament  de  la  pau  i  la  bona voluntat a tot el món. Un milió dos-

cents mil rotaris constitueixen  els més de 

32.000 clubs en 166 països diferents. 
 
La solidaritat és un actiu de qualsevol societat avançada com la nostra. En  una  societat  

on totes  les  necessitats  bàsiques  estan  cobertes    els clubs  rotaris  han  de  treballar  

en  àrees  del  seu  entorn  on  la  seva col·laboració  en projectes  interessants  aporti un 

plus d’il·lusió.  
 

El nostre  lema  “Service  Above  Self” Servei per sobre d'un mateix, ens  inspira  a pensar  en 
totes  aquelles necessitats de diferents col·lectius del nostre entorn que poden necessitar de la 
nostra feina i esforç. L’esperit de Rotary queda recollit al segon lema de Rotary que diu “One 
profits most who serves best”. 
 

Els clubs rotaris han de ser un reflex de la societat civil que els hostatgen i els envolten.  El  

Rotary Club del Ripollès  també.  Per  tant,  les  nostres inquietuds han de ser les inquietuds 

dels ciutadans de la nostra comarca,  sinó no seríem  el que hem de ser. 

 

La  voluntat dels organitzadors és que el projecte  aglutini tota la societat civil. 
 

Sense la voluntat de la nostra comarca qualsevol projecte que es vulgui dur a terme està 

condemnat al fracàs. D’aquí que es demani a tothom la seva col·laboració  segons  les  

possibilitats  de  cadascú.   

 
Accions realitzades pel Rotary Club del Ripollès: 
 
El Rotary Club del Ripollès es el tercer cop que organitza un acte solidari per tal de recaptar 

fons per un projecte d’interès primordial per la societat de la comarca.  El primer cop vàrem 

organitzar La Nit del cor per tal de poder ajudar a l’associació del “ElRipollès.cor” a 

l’adquisició de desfibril·ladors per la comarca, la crida va ser un èxit i es va poder fer un 

donatiu de 15.000,00 € a l’associació. 

La segona nit solidaria va estar destinada al: 

Posada en marxa del programa de la detecció precoç del càncer de còlon a la comarca 

del Ripollès. 

Activitat duta a terme conjuntament amb el clubs rotarys de Vic-Osona i d’Olot-Garrotxa, 

recaptant la quantitat compromesa per la nostra comarca en aquest projecte que ara ja s’han 

fa càrrec Cat Salut, salvant vides i evitant despeses posteriors, aconseguint una recaptació 

de 26.000,00 €. 

 

Des del mateix moment de la seva constitució ha col·laborat econòmicament en diverses 

iniciatives. Les de major transcendència han tingut repercussió en els mitjans de comunicació 

tan local com provincial i, sobretot, en medis de Rotary Internacional. 

 

Iniciativa i organització



Es el cas, per exemple, dels ajuts en diverses ocasions a l’ACPAM, Centre de Disminuïts del 

Ripollès, per a contribuir a la construcció d’una nova residència i a l’adquisició d’una furgoneta 

adaptada al transport al taller ocupacional. 

 

L’ajut a l’Escola Pública Antoni Arnal del Monestir de Sant Joan de les Abadesses, per llibres 

i material docent adequats a nens d’educació especial,  amb l’Organització d’un concert de 

Guitarra Clàssica. I en la venda de exemplars del llibre «La estètica de la pierna» a favor de 

«Ayuda a los Marginados».  

 

També amb el lliurament d’un xec, amb una quantitat important per a l’Assemblea de la Creu 

Roja de Ripoll, per a l’adquisició d’una ambulància. Al cap d’un any es feu una altra aportació 

important per a l’adquisició d’una segona ambulància. 

 

Una ajuda de caire cultural fou per a les obres de millora a la Sala d’Armes del Museu 

Etnogràfic del Ripoll, que es va inaugurar al cap d’un any.  

 

Per a la »Xarxa de Salut Mental» del Ripollès es va organitzar una jornada de sensibilització  

sobre «Demència Senil i Malaltia d’Alzheimer» amb una recaptació important. 

 

Una col·laboració important  fou per al Patronat Municipal de Cultura de Ribes de Freser, amb 

la programació d’un concert del «Eltham College Concert Band d’Austràlia», que desprès es 

transformar en una gira arreu l’Estat Espanyol, basada en els valors cristians de respecte i 

consideració vers els altres. 

 

Una actuació a favor de FADES (Malaltia de l’Alzheimer) consistí en una exposició d’aquarel·les 

de Daniel Pozanco amb la venda de pintures que van reportar ingressos de sis milions de 

pessetes a favor de l’associació. Més tard es va col·laborar en l’adquisició d’un vehicle, marca 

Micra, per a l’assistència domiciliaria del malalts d’Alzheimer a la província de Girona.  

 

Una activitat fou, dins el lema de «Més Cultura» la  recollida llibres per a entitats sense recursos 

econòmics. Trenta-vuit de caixes amb llibres van distribuir-se entre els catalans, a centres de 

lectura de Catalunya, i els en castellà enviats a llocs de Sud-Amèrica. Va seguir una recollida de 

ulleres i telèfons mòbils amb fins humanitaris als que una empresa de comunicacions francesa 

hi afegí 50 quilos d’arròs per cada telèfon. 

 

Una participació reina fou sempre col·labora r a la campanya mundial de Rotary per a eradicar 

la poliomielitis arreu el planeta. Milers de dòlars americans vàrem ser enviats a la Fundació 

Rotaria sumant les aportacions al llarg dels temps. 

 

Per a subvenir les necessitats provocades per un terratrèmol a Haití, amb nombroses pèrdues 

humanes, es va col·laborar per comprar aliments i equips de refugi Shelter Box, que es va enviar 

al Rotary Club de Vitòria. 

 

La compra de menjar solidari ha ocupat sempre les col·laboracions del nostre club. Ja sia amb 

l’adquisició de productes que duen aparellada una aportació d’ajuda solidari fins a la recollida 

directa d’aliments amb l’organització dels bancs d’aliments actuals que abasten quantitats 

importants de productes amb aquest fi.  



 

Una actuació destaca fou l’Organització d’un concert de la cantant Montserrat Caballé, de forma 

altruista, a favor de la campanya 3-H (Salut, Nutrició i desenvolupament Humà) del programa de 

Rotary Internacional per a eradicar la poliomielitis del món. El concert es celebrà al teatre 

Municipal de Girona amb la participació dels club de Girona i Roses. La recaptació fou milionària, 

en pessetes. 

 

El motorisme solidari consistí en una Ruta Rotària Motorista dels clubs de Vic, Garrotxa i Ripollès, 

amb destinació del guanys per inscripcions a Càrites de Vic i Centre Montserrat de  Ripoll. Una 

segona edició i una tercera amb la participació dels mateixos clubs recollí una quantitat 

importants que es destinaren a les Germanes dels Pobres de Vic i l’associació ripollesa ACPAM. 

En la darrera edició es celebrà una arrossada amb la presència del poeta Miquel Martí i Pol, que 

va llegir uns poemes. 

 

Altres Rutes Rotaries Motoristes van sortir de la Comarca estenent-se per Catalunya, Castella,  

Galícia i Santander. Aquesta vegada a favor d’una unitat d’Alzheimer i l’Hospital de la Santa Creu 

de Vic. 

 

A favor de la Fundació GAEM, Grups d’Afectats d’Esclerosi Múltiple, Caritas interparroquial, 

ACPAM, Banc d’Aliments i Somriure sense Fronteres, s’han organitzat campionats de Golf al 

Club de Camprodon, des de 1994 fins al nostres dies, cada any, que han obtingut fons 

d’ingressos molt importants per a aquestes organitzacions.  

 

Només con a títol descriptiu s’ha de mencionar la col·laboració amb recursos als «Efectes de 

l’Huracà Mitch», a Guatemala, a la Campanya per a la Defensa de la Natura i a les campanyes 

reiterades per a la recaptació de sang (els resultats de la primera va assentar un referent destacat 

a Catalunya). 

 

Es va dur a terme una recapta de sang en la que la seva participació va ser record d’Espanya 

en proporció al nombre d’habitants 

 

I per acabar, sense voler dir que ha estat l’última, hem de referir-nos a la Campanya contra el 

consum de drogues, adreçada als pares i alumnes de les escoles del Ripollès amb conferències 

de especialistes, visites als centres i l’edició de fulletons pedagògics i pòsters relatius al tema.  

Les ultimes actuacions han estat amb la Oncologia del Ripollès amb la donació de material per 

els malalts de càncer.   

 

En aquest moments el rotary club del Ripollès col·labora en el projecte de GIROROTARY dels 

clubs de les comarques Gironines, en on cada any un club surt beneficiat de la col·laboració de 

tots els altres, per realitzar projectes nous o per augmentar l’aportació d’altres projectes socials 

engegats. 
 
 

 

 



 
El conseller Boi Ruiz presidirà la Nit del Cor 

 

El Rotary Club del Ripollès celebra 
enguany el 25è aniversari. L'acte de 
commemoració l'han convertit en la Nit del 
Cor, una vetllada solidària que recollirà 
fons per l'entitat ElRipollès.cor. Tot plegat 
serà aquest dissabte 26 de novembre 
amb un sopar al restaurant la Teuleria, de 
Sant Joan de les Abadesses, que tindrà 
com a convidat el conseller de Salut Boi 
Ruiz, en la seva primera visita a la 

comarca. 
 
Els actes començaran a les quatre de la tarda amb la inauguració del denominat 
Monument Rotary al giratori d'Honorat Vilamanyà de Ripoll. Dues hores després, es farà 
una conferència-demostració sobre la campanya de desfibril·ladors i la formació de 
voluntaris a la sala Marià Font de la Lira. Un acte que comptarà amb un ponent de luxe, 
el cardiòleg Ramon Brugada, un dels màxims especialistes del país en la matèria a 
banda de ser el degà de la Facultat de Medicina de Girona. 
 
Els beneficis del sopar es destinaran a la campanya de desfibril·ladors d'ElRipollès.cor, 
una entitat de prevenció i suport dels familiars i pacients de malalties cardiovasculars 
que en pocs mesos ja té 146 socis. El cobert de l'àpat costa 150 euros i comptarà, a 
banda de la conferència del conseller Boi Ruiz, amb un espectacle d'animació. 

 
DIMECRES, 10 JUNY 2015 17:16h 

 

L’Oncolliga i el Club Rotary del Ripollès sumen esforços 
per la detecció precoç del càncer de còlon 

     La Fundació Oncolliga Girona tenim com a finalitat millorar el dia a dia dels malalts 

oncològics i dels seus familiars a les comarques gironines, però també, treballem per la 

prevenció primària del càncer. Per això, no ho vam dubtar gens quan des del Club Rotary del 

Ripollès se’ns va demanar col·laboració per ajudar a posar en marxa el Programa de 

Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i 

Osona. 

Reculls de premsa I, II Nits solidaries 



     Aquest tipus de càncer és actualment el que té més incidència en la població, sumant homes 

i dones, i és també el que té més mortalitat. Però si es detecta en estat primari té bon pronòstic 

i és fàcilment curable. D’aquí la importància dels programes de cribatge que aquest 2015 s’han 

posat en marxa a les dues comarques esmentades. 

      El programa, que tindrà una durada de dos anys, es dirigeix a la 

població amb més possibilitats de patir aquest tipus de tumors, és a 

dir, homes i dones d’entre 50 i 69 anys. En total, unes 56.000 

persones de la Garrotxa, el Ripollès i Osona es troben en aquesta 

franja d’edat. La participació en l’estudi és voluntària, per tant, a tots 

ells se’ls convidarà a anar a les farmàcies a recollir un test d’anàlisi 

i diagnòstic per determinar si poden tenir o desenvolupar la malaltia. 

En aquesta primera fase es descartaran moltes persones que ni 

tenen la malaltia ni son proclius a tenir-la en un futur. En una segona 

fase,  als destinataris de les proves que siguin  susceptibles de patir la malaltia, se’ls convocarà als hospitals per 

poder practicar les proves pertinents per avaluar l’existència o no del càncer. El cost del programa és elevat, i des 

de CatSalut s’ha demanat que les entitats patrocinadores i 

col·laboradores que aportin part del finançament. 

     A la Fundació Oncolliga Girona estem convençuts de la 

importància de la prevenció i per això volem donar suport 

econòmic a aquest projecte aconseguint fons a través d’una 

activitat esportiva de caire absolutament benèfic: l’Oncobike. Es 

tracta d’una cursa amb bici per equips amb un recorregut circular 

de 120 km amb sortida i arribada a Campdevànol. L’Oncobike se 

celebrarà el 4 de juliol i portarà els participants a passar per llocs 

emblemàtics i abruptes del Ripollès. A part del preu de la inscripció, cada equip haurà de fer un donatiu per un import 

mínim de 500 euros. Tot un repte esportiu que esperem que engresqui un gran nombre de participants per poder, 

entre tots, seguir treballant per la detecció precoç del càncer de còlon. 

     Des de l’Oncolliga Girona volem animar tots els agents implicats en aquest projecte a que el 

promocionin per animar tothom a que hi participi, ja que la prevenció contribueix a mantenir la 

salut i a reduir riscos. 

  

 

 

 



 
Proposta de patrocini i col·laboració 

 

 

 
Nivell I: Patrocinadors principals 

 
Referència   a  la  condició  de  patrocinador   en  tots  els  elements   gràfics  i 

promocionals, amb la presència de logotip a les següents aplicacions: 
 

−   Pàgina web, amb enllaç a la pròpia web del patrocinador 

−   Elements gràfics 

−   Anuncis mitjans 

−   Retolacions esdeveniment 

−   Referència en els comunicats de premsa 

−   Presència en els actes públics promocionals: roda de premsa 

−   Acreditacions per a deu persones al sopar 
 

Aportació: 2.500 € (màxim previst de 4 patrocinadors) 
 

 
Nivell II: Col·laborador 

 
Referència  a  la  condició  de  col·laborador  en  tots  els  elements  gràfics  i 

promocionals, amb la presència de logotip a les següents aplicacions: 
 

−    Pàgina web, amb enllaç a la pròpia web del patrocinador 

−    Elements gràfics 

−    Anuncis mitjans 

−    Retolacions esdeveniment. 

−    Acreditacions per a deu persones al sopar 
 

Aportació: 1.500 € (màxim previst de 10 col·laboradors) 
 

 

Nivell III: Taules Corporatives 
 

Reserva de taules complertes de 10 places on hi constarà la retolació central amb 

el logotip de l’empresa col·laboradora. 

Preu taula (10 tiquets): 1.000 € 
 
 
 

Els tiquets individuals per assistir al sopa  80 euros. 

 

Patrocini i col∙laboració


