QUI SOM
Rotary és una organització internacional fundada el 1905 que
reuneix persones influents en els negocis, les professions liberals i el
servei públic per tal de prestar ajut humanitari als que ho
necessiten, fomentar uns nivells elevats d’ètica en totes les activitats
humanes i contribuir a la difusió del bé i la pau al món.

Dossier simpatitzants

Rotary Club de Girona som una associació
d’empresaris/es, executius i professionals de qualsevol
religió i condició política que cultivem l'amistat i
compartim els objectius de servir a la humanitat amb
generositat i compromís.
Ens reunim cada dijous a les 21h per compartir els
nostres coneixements amb una visió humana, honesta i
humil.
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A QUI ENS ADREÇEM

Busquem a persones i empreses que

En unir-te a Rotary Club de Girona

veuen un planeta on els individus s’han

passaràs a formar part d'un grup de

d’unir i realitzar accions conjuntes per

diversos professionals que comparteixen

generar un canvi perdurable en el temps,

el mateix interès de contribuir a la

al món, a les seves comunitats i en ells

comunitat.

mateixos.
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OBJECTIUS
L'objectiu del Rotary Club de Girona és donar un servei
humanitari, fomentar l'aplicació de normes
d'ètica en el treball i contribuir al desenvolupament
de la bona voluntat i la pau al món.
Duem a terme una gran varietat de programes
humanitaris, educatius i d'intercanvi cultural que afecten
la vida de moltes persones a les seves pròpies
comunitats i en la comunitat mundial.
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JUNTA DIRECTIVA

ALBERT SUÑER

MARC PAYRÀ

GINÉS GUILLÉN

JOAN GALLARDO

President

Vicepresident I
Delegat de governador

Vicepresident,
Secretari Tècnic,
Director i President
Electe

Secretari

Dossier simpatitzants

JUNTA DIRECTIVA

BERNAT RUBIÓ

CARLES RIBAS

TONI CRUZ

FRANCESC GALVEZ

Tresorer

Macer

Responsable de la
membresia

Responsible de la
Fundació rotaria

SOCIS HONORARIS
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Antoni Ametller

Jaume Nogué

SOCIS
Francisco de Asís
Fons d’inversió

Francesc Galvez
Productor artesanal
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Joaquim Bordoy
Enginyer Tècnic
Industrial

Ginés Guillén
Equipament
d’hostaleria

Antoni Cruz
Construcció I
obres públiques

Joan Pagès
Assessor
d’empreses

José Fernández
Home Staging I
interiorista comercial

Marc Payrà
Publicista I
relacions
públiques

Joan Gallardo
Assessor
d’inversions

Eva Palau I Gil
Regidora de
l’ajuntament de
Girona

Carles Ribas
Advocat

SOCIS
Jordi Rigau
Serralleria I
Seguretat

Jordi Simón
Corredor
d’assegurances
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Lluís Riquelme
Economista

Albert Suñer
Pintura industrial I
decorativa

Francesc Romañá
Fons d’inversió

Raimon Trujillo
Sector turístic

Bernat Rubió
Empleat de
banca

Albert Ventura
Jardineria
industrial

Eduard Sadurní
Jardineria

Carlos Viejo
Gespa artificial I
jardins verticals

José Salvador
Mèdic
anestesista

Jordi Vilanova
Restauració

PROJECTES
ROTARY INTERNATIONAL ha mobilitzat centenars de milers de rotàris que porten a terme diferents
accions per complir amb els objectius marcats:
• Desafiament de Rotary per 200 milions de Dòlars: Recaptació per la Fundació Bill i Melinda Gates
per a l'erradicació de la pòlio (2012).
• Subvencions del Programa de Salut, Nutrició i Desenvolupament Humà (3-H): Finançament de
• projectes.
• Subvencions Compartides, Subvencions de Districte Simplificades i Subvencions per a Servei
Voluntari.
• Beques de Rotary per a la Pau Mundial, Beques de Bona Voluntat, Beques de Rotary per a
Professors Universitaris, Intercanvi de Grups d'Estudi (IGE).
A continuación es detallaran els projectes duts a terme pel Rotary Club de Girona.
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01

CULTURA

Una bona base cultural és imprescindible perquè la societat pugui evolucionar i
seguir creixent de manera positiva. Per això, donem suport a les iniciatives que ho
fomenten.

• Premis Bonmatí: Premi de reconeixement al bon periodisme, a l’ètica i a l’esforç.
• Rotary Íntim: Cicle de conferències de professionals de diferents sectors.
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02

ACCIÓ SOCIAL

Des de Rotary Club de Girona creiem que la solidaritat és un dels pilars
indispensables que la societat ha de tenir en compte per tal de cuidar-nos entre
nosaltres i que així puguem sobreviure. És per això, que organitzem i col·laborem
en tants projectes com ens sigui possible.

• Festival del Circ Elefant d'Or: Com a entitat col·laboradora.
• Giroinfant: Acte a favor del projecte INVULNERABLES, per ajudar als nens en
risc d'exclusió social.
• Gran Recapte: Col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments.
• Els seus Drets en Joc: Col·laboració amb la Creu Roja Joventut.
• Càtedra d'autisme de la UdG: Rotary Club de Girona som patrons de la cátedra.
• Circ Solidari: Apadrinament d'entrades per nens amb risc d'exclusió social.
• Fundació GironaEst: Apadrinament d'alumnes de la Font de la Pólvora,
fomentant l'amistat i fraternitat mentre gaudeixen de la música.
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03

ESPORT

Creiem que involucrar l'esport en les causes benèfiques i solidàries és una manera
divertida i activa de moure a les persones a contribuir-hi.
Fomentem iniciatives de caràcter esportiu amb objectius benèfics.

• Cursa Popular Carrer Nou: Logística del voluntariat. Cursa en benefici de la
lluita contra el càncer.
• Handbol: Patrocini i dinamització del Torneig infantil d'handbol base del GEiEG.
• Oncoextreme: cursa d'obstacles amb beneficis a favor de la Fundació Oncolliga.
• Cursa Montseny - Costa Brava: En benefici l’obra social de Sant Joan de Déu.
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04

SANITAT

Prenem consciència de la importància de contribuïr a que tothom pugui gaudir de la
bona salut. Ens sumem als projectes que ajuden a aquells que més ho necessiten.

• Projecte Víctor Küppers: Gala on els beneficis van anar a la unitat de
neurologia pediàtrica de l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron.
• Desfilada solidària AECC Girona: Col·laboració en la lluita contra el càncer de
mama.
• Uniraid: Enviament d'un cotxe per proveïr medicaments durant el Dakar.
• GiRotary: Clubs rotaris de la província de Girona ens unim a favor de la
Fundació d’Esclerosis Múltiple.
• Gala Associació Albert Sidrach: Sopar a benefici de l'Hospital Sant Joan de
Déu pel Sarcoma d'Ewing.
• Covid-19: Entrega de material de primera necessitat a diferents centres sanitaris
.
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05

AMISTAT

Participem en molts esdeveniments de manera conjunta, som persones amb uns
mateixos valors i objectius. Ràpidament establim vincles de confiança entre
nosaltres, donant pas a una gran amistat.

• Trobades amb companys rotàris i les seves famílies.
• Sopars de Nadal.
• Viatge a Itàlia per visitar altres clubs rotàris.
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PRODUCTES BENÈFICS
45€
Vi blanc Chardonnay
(caixa 6 ampolles)
55 €
Vi negre Enate: Reserva Rotary 2013
(caixa 6 ampolles)

45 €
Cava Roger Goulart Brut Nature Reserva
(caixa 6 ampolles)

72 €
Vi negre COTO MAYOR
(caixa 12 ampolles)

45 €
Vi negre Enate: Selecció Rotary 2016
(caixa 6 ampolles)

5€
Camussa ergonòmica de microfibra
de Dclean

16 €
Mi-Cuit natural de Foie Gourmet
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FES-TE SOCI
COL·LABORADOR
SIMPATITZANT

Persona o empresa que s’identifica amb la causa i vol contribuir però no disposa del temps o els
recursos necessaris per a participar activament en la majoria d’esdeveniments duts a terme.

1.200€ / ANY
El Rotary Club de Girona farà entrega d'un distintiu visible que es podrà fer servir per a donar visibilitat a la seva incorporació com a soci. A més es portaran a
terme altres accions de difusió com la presentació a les xarxes socials, página web, etc.
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