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Una iniciativa
contra la pobresa infantil

21 juny 2019





la causa: INVULNERABLES
Sota el paraigües de la segona edició del Projecte Giroinfant, Rotary Club 
Girona celebrarà enguany un concert i sopar benèfic amb l’objectiu d’ajudar i 
erradicar l’exclusió social infantil a través del projecte INVULNERABLES. 

El projecte INVULNERABLES és una iniciativa que treballa perquè tots els in-
fants i les seves famílies tinguin les mateixes oportunitats, independentment del 
seu origen. Aquesta iniciativa sorgeix de l’aliança formada pel Departament 
de Benestar Social, Fundació Barça i l’Obra Social “La Caixa” i impulsat per 
Sor Lucía Caram, que junts tenen com a objectiu lluitar contra la pobresa infan-
til de la nostra societat. 

Actualment aquest projecte s’està promovent a diferents zones del territori ca-
talà, concretament estem parlant de Figueres, Salt, Manresa, Lloret de Mar, 
Lleida, El Vendrell, Tortosa i Manlleu. I recentment, com a novetat Girona s’in-
corporà com una nova zona d’actuació. 

Per als nens el futur és avui. 
Demà és massa tard. 

Implica’t.
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QUI L’ORGANITZA? 
L’acte ve organitzat per Rotary Club Girona, una associació de diferents perso-
nes corresponents a diferents negocis i professions que fomenten una aliança 
mundial des del 1905, amb la finalitat de donar un servei humanitari, fomentar 
l’aplicació de normes d’ètica en el treball i contribuir amb el desenvolupament 
de la bona voluntat i la pau al món. 

Des de fa 30 anys, Rotary Club Girona planifica i treballa per aconseguir 
aquests objectius i impulsar en cada un dels seus actes, els valors rotaris que 
contribueixin en la millora de la vida social de moltes persones arreu del món. 

QUINS OBJECTIUS TÉ?
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és trencar el cercle de la pobresa que es trans-
met de generació en generació a través d’una eina fonamental com és l’educació. 

Però per aconseguir-ho de forma igualitària i amb les mateixes oportunitats, 
es necessita una xarxa de treball coordinada i formada per entitats publiques 
i privades. Així doncs, només sumant l’esforç del màxim nombre d’agents de 

cada territori podrem garantir un projecte transformador de debò. 

A QUI S’ADREÇA? 
Aquest projecte va dirigit principalment a tots aquells infants i famílies, selec-
cionats pels serveis socials o entitats del sector a través del qual, se’ls oferirà 
aquest ajuda.

La idea és, que el treball conjunt amb els diferents agents socials, educatius i de 
promoció de la salut del territo-
ri, ens permeti elaborar un pla d’acció personalitzat per proporcionar un suport 
continuat a les famílies que participen activament en aquest programa i que gau-
deixin de les mateixes oportunitats que la resta. 

II
 G

a
la

 G
ir

o
in

fa
n

t



ENTITATS IMPULSORES DEL PROJECTE

L’Obra Social La Caixa

Aquesta entitat aporta la metodologia de dos dels seus programes socials prin-
cipals, encapçalats per: CaixaProinfància i Incorpora. 

El projecte CaixaProinfància és un programa adreçat a nens i nenes d’entre 
0 i 18 anys en risc d’exclusió social que impulsa accions en clau territorial, 
focalitzades en l’educació per promoure el desenvolupament dels infants i les 
famílies respectives. Mentre que el programa Incorpora facilita l’accés a una 
feina a col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb el suport de diferents em-
preses o entitats socials.

Fundació Barça 

La Fundació Barça contribueix a crear una societat més justa treballant per la 
inclusió de nens i nenes en risc d’exclusió social i amb l’educació en valors com 
a pilar fonamental en el desenvolupament dels infants.

La metodologia d’intervenció social Futbolnet, creada per la Fundació, utilitza 
l’esport i l’activitat física com a eines de reflexió i agents de canvi per millorar 
la vida dels infants i joves que es troben en contextos vulnerables.

Amb la metodologia es fomenta els valors del FC Barcelona –l’esforç, el respec-
te, el treball en equip, la humilitat i l’ambició– perquè siguin positius a nivell 
individual i col·lectiu i reforcin la cooperació.

Departament de Benestar i Famílies
de la Generalitat de Catalunya

Impulsa la iniciativa coordinant els serveis socials de cada territori amb l’objec-
tiu d’aconseguir un treball transformador de debò. 

Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona també ens brindarà el seu suport i ajuda en aquesta 
causa social tan important.
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LA GALA EN DETALL
El nostre objectiu solidari ens impulsa a realitzar accions dins del marc de 
Giroinfant.

L’acte Giroinfant serà conduït per l’Elisabet Carnicé, comunicadora, periodista 
i presentadora de televisió. 

L’Elisabet Carnicé i Domper és una comunicadora, periodista i presenta-
dora de televisió catalana que va néixer al barri de la Creu Alta de Sabadell, 
que va enfocar els seus estudis cap a la Comunicació Audiovisual. Una vegada 
finalitzats va presentar diversos programes a TV3 tant coneguts com el “Tvist”, 
“Cinc minuts més” o el “Dolça Catalunya”. Actualment presenta el programa 
de castells  “Quarts de nou”. A més, és autora del conte “La pinya castellera”.
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Aquest 2019 és un any molt especial per en Cesk Freixas.

Celebra quinze anys de trajectòria artística de la millor manera possible, recor-
rent un cop més de nord a sud tota la geografia dels Països Catalans amb un 
nou disc sota el braç, el setè de la seva discografia.

Quinze anys i 1.600 concerts d’una aventura musical que amb Festa Major 
(U98 Music) marca un dels moments creatius més brillants d’un Freixas conso-
lidat des de fa anys com un dels autors més importants en llengua catalana.

Aquesta commemoració arriba després d’uns anys molt intensos en l’àmbit 
personal. A l’alegria del naixement de la seva filla, es va unir el dol per la 
inesperada pèrdua del pare.

Aquests anys que a escala social i nacional han estat convulsos; han alimentat 
una obra plena de llum on Freixas endinsa l’oient en un vibrant univers emo-
cional. A través d’un paisatge sonor amb molt d’espai, on la veu i la lírica hi 
tenen un protagonisme principal, amb camins de guitarres que s’entrellacen 
amb elements més electrònics.

El resultat és un directe més modern i internacional, una alenada de brisa 
fresca per les seves cançons d’ara i de sempre que sorprendrà positivament els 
seus seguidors i l’acostarà a nous públics en tant que es deslliura de qualsevol 
etiqueta limitadora. Cançons que són, al mateix temps, pulsions de vida i mo-
ments per a celebrar.
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EMPLAÇAMENT
Enguany, celebrem la segona edició del concert i sopar benèfic Giroinfant i 
l’emplaçament del mateix serà a l’Auditori de Girona. Un espai diàfan, amb 
múltiples sales i opcions ideals per a l’ocasió que permetran als convidats 
gaudir de la vetllada en un marc incomparable. 

L’Auditori de Girona és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat situat al 
parc de la Devesa. Amb una superfície de 10.000 m2, compte amb dues grans 
sales de concert com també amb altres sales i espais polivalents per donar 
cabuda a diferents tipus d’actes i esdeveniments. 

El concert es celebrarà a la Sala Cambra, dissenyada per a concerts de més 
recolliment i proximitat amb el públic. 

Mentre que, el sopar benèfic tindrà lloc a la Sala d’Exposicions un espai que 
permetrà als assistents gaudir d’una vetllada única en un marc incomparable.
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LA GALA EN DETALL
- Sopar: volem el millor pels nostres comensals. Per això, hem contactat amb 

grans empreses gastronòmiques que oferiran diferents propostes culinàries 
pels tots els públics. Una de les propostes va a càrrec de Càtering Vilanova, 
els quals ofereixen els millors plats tradicionals per sentir-te com a casa i tenen 
una llarga experiència amb grans càterings.

- Sorteig: qui serà el guanyador? A Giroinfant se celebrarà un sorteig on es 
repartiran entre 5 – 8 objectes de gran valor d’entre els assistents. Un dels 
premis a repartir és un viatge/creuer al Carib.

- Gyn solidari: et fa un Gintònic? La venda de beguda de moda serà un dels 
actes solidaris en aquest esdeveniment. Només hauràs d’aconseguir el teu 
ticket!

- Ball: diversió, música i ballar. Com no podria ser diferent, la gala anirà acom-
panyada d’un ball amb la col·laboració d’un DJ de renom,  en Jordi Sànchez.
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CRONOGRAMA GALA
A continuació es detalla les diferents accions amb els seus timings dins de 

l’esdeveniment Giroinfant.

INCI
Arribada + cava benvinguda19.45 20.30

parlament
Marc Payrà + Sor Lucía Caram20.30 20.45

parlament polític
Alcaldessa, etc…23.15 -

sorteig
5 regals- -

postres
Venda de tiquets Gyn Solidari- 24.00

sopar
Aperitiu + Primer i segon plat

Venda de tiquets Sorteig
21.30 23.15

concert20.45 21.30

concert

sopar

gyn solidari
ball

Actuació DJ24.00 02.00
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opcions de patrocini
Patrocinador principal
Aportació: 5.000 euros (màxim previst de 4 patrocinadors). 
Referència a la condició de patrocinador en tots els elements gràfics i promoci-
onals amb la presencia del logotip a les següents aplicacions: 
• Stand
• Pàgina web, amb enllaç a la pròpia web del patrocinador.
• Presència a la imatge gràfica de la gala
• Menció a les xarxes socials
• Elements gràfics
• Anuncis mitjans
• Retolacions esdeveniment
• Referència als comunicats de premsa
• Presència als actes públics promocionals.
• Acreditacions per a deu persones al sopar

Col·laborador
Aportació: 3.000 euros (màxim previst de 10 col·laboradors)
Referència a la condició de col·laborador en tots els elements gràfics i promo-
cionals, amb la presencia del logotip a les següents aplicacions: 
• Stand
• Pàgina web, amb enllaç a la pròpia web del patrocinador.
• Presència a la imatge gràfica de la gala
• Menció a les xarxes socials
• Elements gràfics
• Anuncis mitjans
• Retolacions esdeveniment

Taules corporatives
Preu taula (10 tiquets): 1.500 euros
Reserva de taules complertes de 10 places on hi constarà la retolació central 
amb el logotip de l’empresa col·laboradora.
• Presència a la imatge gràfica de la gala
• Menció a les xarxes socials 

Aportacions
De 300 a 1.000 euros 
Aparició del logotip al vídeo d’agraïments present al sopar.
• Presència a la imatge gràfica de la gala
• Menció a les xarxes socials

Núm. Compte: ES25 2100 0002 5102 0142 2005
Els diners recollits es destinaran a la causa social benèfica.
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www.rotaryclubgirona.comTel. 634 846 403


