|

40 Societat

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 DE SETEMBRE DEL 2013

Quan la bossa sona
SOLIDARITAT · Noves creacions per a un projecte que ocupa persones amb
discapacitat intel·lectual FESTES · Una excel·lent oportunitat per col·laborar-hi
Miquel Torns
GIRONA

E

n vista de la bona acceptació del públic, el projecte solidari Bolsos con Alma, nascut a Girona el
febrer passat, ha ampliat
la seva col·lecció amb noves creacions que combinen la bellesa del
disseny amb la utilitat pràctica dels
models, tal com es pot apreciar en
la imatge.
La iniciativa és fruit de la col·laboració de l’empresa Alma Teas &
Herbal Infusions, infusions i tes
ecològics de qualitat, i del Grup Èxit, aliança empresarial en l’àmbit
de l’economia social que agrupa
tres entitats sense ànim de lucre

com són la Fundació Ramon Noguera, la fundació privada Drisa i
Economia Solidària d’Empresa
d’Inserció (Ecosol), aquesta última
pertanyent a Càritas.
La voluntat de contribuir a generar llocs de treball a la vegada que
actuar amb total respecte al medi
ambient a través del reciclatge és la
base del projecte, que ha estat molt
ben acollit pel públic. Les bosses de
tendència que conformen el mercat solidari són elaborades a partir
dels sacs de cafè que arriben a l’empresa Alma i que d’aquesta manera
troben una nova sortida. La venda
d’aquestes bosses permet donar
feina a persones amb discapacitat
intel·lectual i malaltia mental del
Grup Èxit i alhora una part impor-

tant del benefici es destina al desenvolupament de projectes socials
de Càritas.
Les properes festes de Nadal
constitueixen una bona ocasió perquè la bossa de la solidaritat soni
entre la ciutadania que pugui i vulgui col·laborar en el projecte. Hi ha
models per a tots els gustos i necessitats: el model XL, per a qui li agradi disposar de molt d’espai dins de
la seva bossa; L, per a qui no li calgui tanta capacitat; M, per a
amants de bosses tipus bandolera;
S, per portar la tauleta i les claus, i
XS, per al mòbil. Es pot adquirir el
producte a la web www.almahome.es o a la botiga de la Fundació
Ramon Noguera, al carrer Indústria
número 22 de Girona (Mas Xirgu).
Alguns models
del projecte
Bolsos con Alma,
destinat a
combatre
l’exclusió social

AMB COR I DIGNITAT
Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)

Ajuda per a material escolar
Família amb dos fills. Un 90% dels ingressos van destinats al lloguer del pis. Els dos caps de família no paren de buscar feina. La parella té un nivell formatiu
baix. La despesa de material escolar d’aquest setembre ha fet sonar les alarmes d’una economia tan precària. Es demanen 87,36 euros per comprar material escolar. ■ REF. 232

Pendents de la ferralla
Família amb ingressos de 273 euros. Les úniques feines que surten són sense contracte i sense drets laborals. La ferralla, el cartró, el coure que es poden
trobar a les escombraries i que el cap de família de
tant en tant busca i ven permeten obtenir uns ingressos complementaris. Es demanen 125,83 euros
per fer front al cost del material escolar. ■ REF. 233

Aturada i sense xarxa social
Dona de 43 anys en atur de llarga durada. La xarxa
social que té és pobra, només uns quants coneguts
que l’ajuden i l’escolten de tant en tant. Els problemes de salut també han aparegut i encara endureixen més la situació d’aquesta persona, que intenta
buscar feina per estabilitzar la seva situació socioeconòmica, però sense sort. Es demanen 92,30 euros
per cobrir una despesa de transport. ■ REF. 234

La hipoteca s’ho menja tot
Família amb un fill de 19 anys. Cap dels tres membres treballa. L’home ha marxat alguns dies fora de
Catalunya per buscar feina, però no ha tingut prou
sort. El fill també ho intenta. Tenen una hipoteca de
350 euros amb moltes quotes endarrerides. Tampoc
poden fer front a les factures de l’aigua i la llum. Es
demanen 100 euros per cobrir despeses. ■ REF. 235

Una situació insuportable

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Família que viu dels 426 euros de l’ajuda, amb dos
fills a càrrec. La situació, en paraules de l’afectat, és
“insuportable, indignant”. El lloguer s’emporta 300
euros i el que resta permet fer una cistella molt bàsica i tot i així no hi arriben. La llum, el gas, l’aigua, es
paguen quan poden. Es demanen 300 euros per pagar els rebuts del lloguer endarrerits. ■ REF. 236

OPINIÓ

El cap de família va desaparèixer

David Montero Bars Director general Coffee Center
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El negoci és compatible amb l’activitat social

Q

uan va sorgir la idea del projecte
solidari, fruit de la pròpia idea i
del convenciment personal de
l’equip directiu per fer-la, no podíem
suposar que l’esdeveniment suposaria un impacte intern i extern tan considerable. Un resultat òptim pel que
fa a donar una oportunitat de desenvolupament professional/laboral a
qui, desgraciadament, la societat la
nega de manera reiterada, ateses les

circumstàncies de minusvalidesa diversa, malgrat el talent innat, actiu i
present del qual podem donar fe.
Des del punt de vista humà, hem
après que els projectes, els negocis i
la vida “mercantil” no suposen ben
res si no es compta amb les persones
i, especialment, amb les persones
que per la seva discapacitat i/o risc
d’exclusió, mai tindran una oportunitat “normal” com tots nosaltres.

Una lliçó de vida que, combinada
amb el gran impacte assolit, ha suposat un aprenentatge increïble, que ens
empeny a convidar, des de la nostra
posició, altres empreses que tinguin
inquietuds d’inclusió social paral·leles,
perquè no és incompatible amb el respectable ànim de negoci. Felicitats,
Grup Èxit, i força per anar endavant,
per la qual cosa ja sabeu que podeu
comptar amb nosaltres.

Família monoparental sense cap ingrés. El fill té asma, i a la mare li costa molt fer front a la despesa de
medicació. Fa temps que el cap de família es va allunyar i mai més s’ha encarregat d’ajudar-los. Ella continua buscant feina i assisteix a les formacions que
se li ofereixen. Hi ha una germana que també té dificultats, però no la deixa de costat. Es demanen 80
euros per pagar una vacuna per al fill. ■ REF. 237
Càritas Diocesana de Girona
CaixaBank - 2100-0002-55-0201752435
Triodos Bank -1491 0001 26 2073033124
Tel. 972 20 49 80 (ext. 4) de 9 a 14 hores
sae@caritasgirona.cat - www.caritasgirona.cat

