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Què és? 
Un  sopar  que  se  celebrarà  el  proper  divendres  24  de maig  de  2013  al 
recinte firal El Sucre (Vic) 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 xef Nandu Jubany 
− Un moment per a la reflexió 

Rotary Club de Vic – Osona 
Rebost Solidari. Càritas 

− Temps per gaudir 
Recital de música 

 

Conferència 

Il∙lusions a taula és també un punt de trobada de l’empresariat d’Osona i 
la societat civil i, una posada en comú per reflexionar sobre la conjuntura i 
les oportunitats en els propers anys. 

En un context de compromís  i de solidaritat,  la responsabilitat social de 
les empreses pren un destacat protagonisme.  

En la tercera edició d’Il∙lusions a taula, podrem comptar amb la participa‐
ció d’un ponent destacat de l’actualitat econòmica i social del nostre país.  

El punt de vista de l’expert, en un moment de màxima atenció per part de 
tota la societat catalana, esdevindrà un important atractiu de la vetllada. 

 



Objecte 
La solidaritat de  la nostra comarca queda ben reflectida en diverses  iniciatives 
que es porten a terme a Osona cada any. 

Des del Rotary Club de Vic‐Osona 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 Càritas presentem una vetllada organitzada per a cap‐
tar fons amb el següent destí: 

L’equipament de les noves instal∙lacions del Rebost Solidari dins del ma‐
teix  recinte;  cal  poder  ampliar  l’espai  amb  noves  cambres  frigorífiques 
per tal de que es puguin emmagatzemar els aliments que es recullen dels 
supermercats i comerços de Vic.  

 

Projecte 
El  Rebost  Solidari  (Banc  d’Aliments)  és  un  projecte  en  el  qual  hi  intervenen 
conjuntament l’Ajuntament de Vic, Creu Roja i Càritas Arxiprestal de Vic.  
El projecte pretén donar  resposta a  les necessitats més bàsiques d’aliment 
que  la  població  presenta  en  aquests  moments  tan  durs  de  precarietat 
econòmica. L’entrega d’aliments es fa tant a nivell  individual o familiar com a 
d’altres entitats socials de la comarca així com també s’han signat convenis amb 
altres Ajuntaments i parròquies.  

Les  famílies  recullen  els  aliments  amb  una  periodicitat  quinzenal  o mensual, 
segons  la necessitat que presentin  i  la situació econòmica que tinguin en cada 
moment.  

Els aliments que s’entreguen provenen tant de l’excedent de la CE com de dife‐
rents supermercats de la ciutat de Vic que ofereixen els aliments amb dates de 
caducitat molt  curtes. S’afegeix  la necessitat de poder proporcionar  aliments 
frescos  com  carns  o  peixos  i  verdures  per  poder  assegurar  una  alimentació 
variada, especialment als infants. Això requereix que les instal∙lacions siguin les 
adequades  a  nivell  de  normativa  i  higiene  per  tal  de  que  l’aliment  es  pugui 
conservar en càmeres de fred suficientment àmplies i potents.  

La necessitat de les famílies de Vic i de la resta de la comarca és cada vegada és 
més creixent i això obliga a que la recollida d’aliment més sovint hagi de ser més 
variada  i més gran. És per això, que ha sorgit  la necessitat d’ampliar els espais 
que ens serveixin   tant per fer de “Rebost” de tots els aliments que es recullen 
com per poder‐lo s entregar a  les famílies més necessitades.  

Aquest és un dels projectes que Càritas està promocionant actualment  ja que 
garantir una bona alimentació per a  les famílies  i els seus  infants es considera, 



en aquests moments, es una de  les manifestacions més dures de  la pobresa  i 
representa una prioritat bàsica a cobrir.  

En  tots  els  casos,  l’aportació d’aliments  es presenta  com una  acció de darrer 
recurs per  les  famílies. L’organització  vetlla perquè  els  individus  i  les  famílies 
disposin d’aquest servei d’una forma controlada, assesorada i dirigida, de forma 
que no sigui un “dret sine die” sinó una etapa d’impàs per cercar recursos propis. 

El  projecte  està  compost  per  tres  activitats  que  és  duen  a  terme  en  aquest 
moment: El Rebost Solidari, Menjador Social i Necessitats Amagades 

 

Recursos bàsics 

Càritas considera prioritari que  les perso‐
nes  que  acudeixen  a  l’entitat  tinguin  les 
necessitats més bàsiques cobertes per tal 
de  que  aquesta  pugui  iniciar  un  procés 
d’inserció  social  i  laboral.  Aquest  treball 
més  assistencial  és  sovint molt necessari 
per poder dur a terme una promoció de la 
persona,  un  dels  objectius  prioritaris  del 
treball de Càritas. És per això que el servei 
de  recursos bàsics  forma part gairebé de 
tots els nivells de Càritas, oferint recursos 
de primera necessitat a aquelles persones o famílies que ho requereixin.  

Aquests  recursos  es  fan  efectius  a  través  de  dos  serveis:  el  servei  d’ajuda 
econòmica, que engloba totes aquelles ajudes que es presten en metàl∙lic i que 
tenen un cost econòmic directe per Càritas,  i el servei d’ajuda en espècies, que 
és el repartiment de les ajudes o col∙laboracions rebudes per Càritas en espècie.  

Darrerament  les  demandes  al  servei  de  Recursos  Bàsics  han  augmentat 
considerablement, sobretot pel que fa a demandes d’aliments, feina i habitatge. 

 

El Rebost Solidari 

Ajuntament de Vic, Creu Roja  i Càritas Arxiprestal de Vic,  treballen  coordina‐
dament per  fer  la  recollida d’aliments als supermercats que aquests  llençarien 
degut a la curta data de caducitat. D’aquesta manera, l’aliment es pot re aprofi‐
tar ja sigui al Banc d’Aliments o fen‐t’ho arribar a d’altres entitats o serveis com 
el menjador de Càritas, altres Càritas parroquials o al Centre de rehabilitació de 
Ripil.  L’aliment  que  es  recull  és  variat:  carn,  fruita,  arròs,  pasta,  làctics,etc. 
Aproximadament es recullen uns 10.000 kg d’aliments al mes. 

 



Menjador Social  

El menjador social de Càritas és un espai que dóna servei a persones immerses 
en situacions delicades  i de precarietat econòmica,  tant a gent del país com a 
persones  immigrants.  Són  persones  que  dormen  a  l'alberg  de  Càritas  o  que 
estan acollides a casa d'un amic sense dret a cuina o que puntualment necessi‐
ten  un  suport.  Té  com  objectiu  cobrir  les  necessitats  bàsiques  d'alimentació 
oferint un dinar al menjador, al migdia  i una bossa d'aliments per sopar. El re‐
curs va dirigit bàsicament a persones majors de 18 anys residents a Vic o que hi 
estan de pas.  Per accedir‐hi han de reunir unes condicions avaluades per l'equip 
de  treballadores  socials de Càritas. Aquest  servei, és portat a  terme per dife‐
rents grups de voluntaris,  supervisats per un  cuiner,   de dilluns a dissabte. La 
infraestructura de l'espai consta d'una cuina, menjador, rebost i grans espais de 
refrigeració  i congelació per emmagatzemar els aliments que es consumeixen. 
Un promig   diari de 30 persones fan ús   d'aquest servei, situat al segon pis del 
carrer Sant Just, 1 de Vic. 

 

Necessitats Amagades 

Projecte  d'acció  social  que  pretén  arribar  a  les 
persones  amb  alguna  necessitat  però  que  en 
principi no demanen  l’ajuda de manera directa a 
Càritas  per  qüestions  culturals  i/o  de  prejudicis, 
per desconeixement o per dificultats de mobilitat. 
Per  a  fer‐ho  es  compte  amb  treballadors/es 
socials  de  diferents  àmbits  (administració  local, 
Càritas,  altres  institucions),  casals  de  gent  gran, 
parròquies, particulars, com també de la mateixa 
Càritas Arxiprestal de Vic.  

Les persones participants al projecte gaudeixen, a 
part  d’unes  bosses  d’aliments  bàsics  amb  carn 
fresca  congelada  per  nosaltres  mateixos  per 
assegurar  la  seva  conservació, o  carn de porc, o 
de  xai,  conill  o  pollastre  i  de  la  companyia  i 
acompanyament dels voluntaris que hi participen. 
L’objectiu  principal  és  el  d’oferir  un  suport  de 
companyia,  assessorament,  diàleg,  escolta, 
acompanyament... a totes aquelles persones que, 
per diversos motius, no ho demanen. 

   



Rotary Club de Vic‐Osona  
 

El Rotary Club de Vic ‐ Osona organitza aquest esdeveniment amb la voluntat 
ferma  i  clara  que  esdevingui  un  acte  important  i  amb  continuïtat  a  la  nostra 
comarca.  

En  la primera edició del sopar solidari es varen  recollir noranta mil euros, dels 
quals un 95% es van donar al Laboratori per  la recerca del Càncer Infantil de la 
Fundació Sant  Joan de Déu,  i  el  cinc per  cent  restant  van  anar  a  la Fundació 
Rotary Internacional que els va destinar a la campanya que, a nivell mundial té 
endegada, de vacunació dels infants per tal d’eradicar la Poliomielitis. 

En  la  segona edició el projecte es  va destinar a aconseguir  recursos per a  les 
noves instal∙lacions del Tris‐Tras, de  l'Associació Sant Tomàs, que atén més de 
550 nens i nenes amb dificultats d'aprenentatge. Es varen poder recollir setanta 
mil euros aproximadament que varen ser  repartits en  la mateixa proporció de 
l’edició anterior. 

 

Rotary Internacional és una organització internacional integrada per empresa‐
ris  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  interes‐
sants aporti un plus d’il∙lusió. Un dels  sectors on el nostre  club en  concret ha 
esmerçat més esforços ha estat en l’atenció sanitària. Però aquesta no ha de ser 
l’única àrea on el Club Rotary de Vic‐Osona ha de treballar.  

Albert Alemany 



El  nostre  lema  “Service  Above  Self” 
ens  inspira a pensar en  totes aquelles 
necessitats de diferents col∙lectius del 
nostre entorn que poden necessitar de 
la nostra feina i esforç.  

Els clubs rotaris han de ser un reflex de 
la societat civil que els hostatgen  i els 
envolten.  El  Rotary  Club  de  Vic  ‐ 
Osona  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.  

Potser hem estat desconeguts i encara ho som per una gran majoria de la socie‐
tat. D’aquí neix la nostra voluntat que el projecte que organitzem 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. Pretenem que el nostre 
projecte sigui un projecte de tots.  

A l’any 2009 en el dossier de patrocini es deia: 

“En  un  context  de  crisi  com  l’actual  pot  sorprendre  a més  d’un  la  iniciativa 
d’organitzar un acte d’aquesta naturalesa. La solidaritat  i  l’ajuda a organitzaci‐
ons que estan treballant per millorar la vida als malalts, o als més desfavorits, no 
pot estar condicionat que l’economia estigui en un cicle expansiu o no. És preci‐
sament en aquests moments quan la gent que treballa amb ajudes de tercers té 
més difícil  la seva supervivència. Els objectius òbviament s’han d’adequar a  les 
expectatives de l’entorn i, per tant, seran més modestos el 2009 del que podrien 
haver estat en el moment àlgid del cicle econòmic. Però el món es mou i l’esforç 
que es pugui fer en aquest moment per col∙laborar en projectes solidaris és molt 
més agraït. L’important és la qualitat no la quantitat.” 

Aquesta  idea  és  avui  vigent,  segura‐
ment  encara  més  que  al  maig  del 
2009. Tot i així, la vetllada del 2009 i el 
2011 van ser un èxit en tots els aspec‐
tes,  i malgrat  les  dificultats  la  nostra 
societat  s’ha  anat  adaptant. Esperem 
repetir l’esperit que van impregnar els 
anteriors sopars.  

Les  persones  amb  necessitats  bàsi‐
ques  sense  cobrir,  que  depenen  de 
tercers  per  poder,  fins  i  tot, menjar, 
necessiten de la nostra solidaritat. 



 

 Imatges de les anteriors edicions d’ “Il∙lusions a Taula” 
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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: 9.000 € (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: 3.000 € (màxim previst de 10 col∙laboradors) 

Nivell II: 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): 1.500 € 
 
Els tiquets individuals per assistir al sopar poden adquirir‐se per 110 euros. 
 
Les aportacions benèfiques a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública són fiscalment deduïbles 
en un 35% a l’I.S. o en un 25% a l’I.R.P.F.   



Secretaria tècnica  
www.il‐lusionsataula.cat 
info@il‐lusionsataula.cat 
www.rotaryvicosona.org 

il‐lusionsataula@rotaryvicosona.org 

 

Iniciativa i organització  
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