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Tinc cent possibles formes de començar 
aquesta carta, i em quedo curt. No puc, 
però, començar-ne d’una sola, en necessi-
to almenys tres.

Primera. La pandèmia Covid-19 ha tin-
gut efectes devastadors sobre la salut de 
moltes persones, s’ha endut, i encara ho 
fa, vides humanes i ha tingut un impacte 
de gegants dimensions sobre l’economia 
mundial. També sobre la nostra comuni-
tat. Però un cop més, el teixit empresari-
al d’Osona ha demostrat estar a l’altura 
d’una societat avançada, cívica, solidària 
i responsable.

Segona. En la setena edició d’Il-
lusions a Taula, la societat civil i empre-
sarial osonenca ha demostrat de nou 
que és capaç de fer pinya com ningú. De 
treballar de forma conjunta i coordina-
da per aquelles necessitats i mancances 
socials que sovint resten amagades i 
que quan criden auxili és perquè verta-
derament ho necessiten. Elles són part 
del model social i econòmic i elles són la 
base d’un equilibri que entre tots afer-
mem.

Tercera. Es diu que la crisi de la pandè-

mia ha canviat definitivament el model 
social que teníem establert, però de nou, 
en aquesta setena edició d’Il·lusions a 
Taula, tot i haver hagut de canviar de 
format i de dates, hem sigut capaços de 
donar resposta al repte que se’ns ha pre-
sentat i fer front a les necessitats socials 

de més impacte en el moment actual a la 
nostra comarca.

Sigui quin sigui l’inici d’aquesta carta, 
tots ells ens porten a l’esperança. Al con-
venciment que quan treballem coordina-
dament, quan reconeixem en nosaltres 
mateixos i amb serenitat el compromís i 

la consciència que som part d’un tot, que 
ser generós és un exercici necessari de 
responsabilitat social comunitària i que 
cal sostenir sempre ben amunt la impli-
cació i la cooperació, aleshores no cal cap 
pacte signat, aquest està implícit en la 
comunitat. 

Com a president de la comissió orga-
nitzadora d’Il·lusions a Taula i en nom 
de tots els que formem part del Rotary 
Club de Vic-Osona faig extensiva una 
salutació a tots els que hi són i a tots els 
que han fet possible aquesta setena edi-
ció. A totes les empreses que han aportat 
de forma directa la seva contribució, a 
totes les entitats que hi donen suport, a 
tots els que edició rere edició han con-
tribuït a fer d’aquesta una realitat i amb 
l’esperança que ben aviat podrem tornar 
a ser-hi com sempre.

També un sentit record a aquells que 
enguany no hi poden ser, a les seves 
famílies i amics. Però de nou amb l’espe-
rança i l’orgull que, els que estem aquí, 
seguim al peu del canó.

I per no buscar desenes de finals, aca-
bo amb un gràcies i fins a la propera.

Oriol Brutau

President de la comissió organitzadora Il·lusions a Taula. 
Rotary Club de Vic-Osona

A tu que llegeixes aquesta carta, moltes 
gràcies. Els rotaris som gent com tu, que 
també intentem trobar espais a les nos-
tres vides per fer activitats que ens fan 
sentir millor.

Il·lusions a Taula és un projecte de 
mobilització de la solidaritat i alhora 
un punt de trobada de la societat de la 
comarca al voltant d’una taula. Enguany 
és la setena edició i la primera en la qual 
no hi ha sopar per raons òbvies.     

Aquest cop ens hem trobat virtualment 
en el fulls d’un diari però amb la matei-
xa il·lusió de sempre per contribuir a fer 
realitat el projecte solidari.

En representació del nostre Club vull 
agrair a totes les empreses, entitats i per-
sones de la comarca que una edició i una 
altra ens doneu el vostre suport. La con-
fiança que demostreu tenir en la tasca 
que fem ens motiva a continuar.

També vull agrair al diari que avui ens 
acull el seu suport per aquesta edició que 
s’ha resolt amb un format innovador i 
adaptat a la situació tan excepcional que 
ens toca viure.

Les dues entitats que rebran el suport 
d’aquesta edició d’Il·lusions a Taula 
coneixen els problemes del nostre entorn 
més proper i els resolen actuant de mane-
ra preventiva i intel·ligent. Hem d’estar 
tots agraïts per la tasca que fan perquè 
ens interessa i en sortim beneficiats.   

Carles Sans

President 2021-2022 del Rotary Club de Vic-Osona

Hem sigut capaços de 
donar resposta al repte 
que se’ns ha presentat i 
fer front a les necessitats 
socials de més impacte a 
la nostra comarca

La setena edició d’Il·lusions a Taula, 
el projecte solidari impulsat des del 
Rotary de Vic-Osona, ha volgut donar 
suport i reconeixement a la Fundació 

Humanitària Doctor Trueta i a l’As-
sociació Tapís, dues entitats que tre-
ballen per a la integració i recupera-
ció dels col·lectius més vulnerables. 

La pandèmia ha impedit que aquesta 
edició es fes de forma presencial, però 
la solidaritat de la comarca d’Osona 
ha tornat a quedar palesa.
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L’Associació Tapís es va crear l’any 1984 
per donar resposta a persones amb risc 
d’exclusió social de la comarca d’Osona. 
Avui, més que mai, la nostra tasca continua 
essent imprescindible: les persones en si-
tuació de pobresa i risc d’exclusió social re-
presenten el 23,6% de la població catalana, 
xifra que ha incrementat després de la crisi 
sanitària provocada per la Covid-19. Una 
de cada quatre persones pateix dificultats 
en l’àmbit de l’habitatge, la salut, l’aïlla-
ment social i la precarització laboral.

A Tapís contractem persones d’aquest 
col·lectiu per millorar els hàbits i les habi-
litats laborals per a la seva futura inserció 
i els oferim formacions transversals per 
millorar el seu nivell educatiu.

És aquest context el que ens posa sobre 
la taula nous reptes i ens compromet, 
encara més, amb les persones. És per això 
que ens plantegem diverses accions per 
a la millora de la gestió interna i externa 
de l’entitat, amb la finalitat de créixer en 

volum de feina i qualitat, i així poder aten-
dre més i millor les persones vinculades a 
Tapís.

Una de les accions principals es concreta 
en el trasllat de la seu social de l’Associ-
ació Tapís i de totes les seves activitats a 
una nova nau, cedida el 2015 per l’Ajun-

tament de Vic, a la qual s’han anat fent 
inversions promogudes principalment per 
donacions i col·laboracions, públiques i 
privades.

L’aportació que rebem del projecte d’Il-

lusions a Taula, promogut pel Rotary Club 
de Vic-Osona d’aquest 2021, ens perme-
trà accelerar el trasllat imminent d’El Fil, 
la secció de roba on es recull i gestiona el 
residu tèxtil dipositat a la bústia taron-
ja. Així mateix, ens permetrà millorar el 
procés de treball i l’adequació dels espais 
de la nova nau per a una proposta més 
moderna i eficient en la tria de la roba i 
l’oferta de serveis relacionats.

A Tapís, treballem per a un model soci-
alment just i ambientalment sostenible 
i volem continuar essent referents a la 
comarca en la gestió del tèxtil i en la con-
tribució d’una economia circular d’aquest 
sector, en resposta a una necessitat social 
i ambiental manifesta. I en aquest propò-
sit, busquem persones que sumin, entitats 
que sumin i empreses que sumin, com en 
aquest cas, tots i totes les que heu aportat 
el vostre granet de sorra en aquest especi-
al i esperançat Il·lusions a Taula. A tots i 
totes vosaltres, moltes gràcies!

Antoni Cumeras Costa

President de l’Associació Tapís

2021 Il·lusions a Taula. La bona gent del 
Rotary Club de Vic-Osona ja porten una 
bona colla d’anys amb aquest projecte so-
lidari. Setena edició, que a causa de la Co-
vid-19 serà virtual; dues organitzacions, 
l’Associació Tapís i la Fundació Trueta, en 
seran les afavorides.

Llegeixo: Persones que sumen, Entitats 
que sumen, Empreses que sumen. Doncs 
sí, la comarca d’Osona, amb la seva parti-
cular orografia i la seva gent, possibilita 
aquestes sinergies. Trueta-Tapís, Tapís-
Trueta, dues entitats estretament lliga-
des al territori i amb un component social 
molt important. 

Totes dues neixen impulsades gràcies 
a grups de persones conscienciades a les 
quals mou un esperit altruista però també 
de denúncia de tanta injustícia. La Tru-
eta: humanisme, ecologia, treball social. 
És ben sabut que la Fundació Trueta neix 
amb un objectiu prioritari: donar respos-
ta a la manca de recursos en l’àmbit de la 
salut als països en vies de desenvolupa-
ment. La nostra primera acció, ara fa 29 
anys, va ser la implementació de la reco-
llida selectiva de fàrmacs a la comarca 
d’Osona. La gent, el poble, va fer-se seva 
ben de pressa la nostra proposta i els con-
tenidors que es van ubicar als CAP i a les 
farmàcies d’Osona s’omplien a vessar. 
En poc temps i gràcies al Departament 
de Medi Ambient i a la vàlua i sensibili-
tat del conseller Albert Vilalta el nostre 
projecte pilot a Osona s’escampà a tot 
Catalunya.

Aquesta acció humanitària i mediam-
biental ens trasllada cap a la social. Deci-
dim de crear llocs de treball només per 

a persones amb disminució derivada de 
malaltia mental. Val a dir que en aquest 
tema també vam ser pioners a la comar-
ca d’Osona. Llavors no hi havia cap orga-
nització especialitzada a crear ocupació 
per a les persones amb patologia mental. 
Deixeu-me tenir un record per al doctor 
Enric Rosselló i la senyora Trini Noguer 
(Ajuntament de Vic), que sempre em van 
esperonar en aquesta tasca. Això compor-
ta la creació d’un CET (centre especial de 

treball) que porta per nom El Merma (de 
petit i encara ara, sempre m’ha agradat 
de pujar pel carrer Sant Miquel corrent, 
tot sentint l’espetec del fuet del Merma 
que pica sobre les llambordes, i aquella 
olor d’espígol... el dia de la festa major 
de Vic).

República Democràtica del Congo, 
Cuba, Mauritània, Corea del Nord, 
Bolívia, Nicaragua, Kosovo, Senegal, 
Turkmenistan, les dones de Rojava (Kur-
distan) i altres països han rebut milers 
de dosis de fàrmacs, material informàtic, 
llits d’hospital, cadires de rodes, balances 

de precisió, etc. I transmetíem béns (de 
fet, del nostre sobrant) i rebíem tones 
d’agraïments i somriures de l’altra banda. 
Per mi haver establert tantes relacions 
de confiança ha estat una gran satisfac-
ció personal i també col·lectiva que sem-
pre he intentat transmetre als nostres 
treballadors i a les nostres institucions. 
Viatjàvem pel món i deixàvem el nom de 
Catalunya ben alt.

Ara mateix vivim temps de molta incer-
tesa. Sí, una pandèmia ens recorda la nos-
tra fragilitat. La Covid-19 va fer aflorar de 
nou el millor de nosaltres. En qüestió de 
pocs dies les xarxes ciutadanes de solida-
ritat s’organitzen de baix a dalt i multitud 
de persones ens posem a treballar amb un 
sol objectiu. La solidaritat en estat pur.

Per primera vegada en la història de la 
humanitat, la comunitat científica de tot 
el món s’uneix i gràcies a la tecnologia 
intercanvien tota la informació disponi-
ble en relació amb el virus i això possibi-
lita l’aparició dels vaccins per combatre’l 
en un temps rècord. Aquest fet per mi és 
molt significatiu i em fa creure que un 
món millor és possible. Deixeu-me, però, 
manifestar la meva protesta. A la Repú-
blica Democràtica del Congo només s’ha 
vaccinat el 0,2% de la població.

I una vegada més, les empreses de la 
comarca heu demostrat la vostra solida-
ritat, i gràcies a vosaltres persones en risc 
d’exclusió podran tenir una oportunitat 
laboral i social i gaudir d’una vida més 
plena. Mai podrem donar-vos prou les 
gràcies.

La solidaritat és la tendresa dels 
pobles. Gràcies, rotaris.

Carles Furriols i Solà

President Fundació Humanitària Doctor Trueta

Les empreses de la 
comarca d’Osona heu 
demostrat una vegada 
més la vostra solidaritat. 
Mai podrem donar-vos 
prou les gràcies

Amb una quarta part de 
la població en situació 
de pobresa, la nostra 
tasca continua essent 
imprescindible
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Oportunitats per als més vulnerables
L’Associació Tapís neix l’any 
1984 amb l’objectiu de donar 
resposta a les necessitats 
d’alguns joves en condicions 
de risc psicosocial. Entitat 
sense ànim de lucre i empre-
sa d’inserció, compta amb un 
equip de persones professi-
onals del sector social que 
posa tota la seva experiència 
i dedicació a les persones 
ateses, empoderant-les, gene-
rant oportunitats laborals i 
contribuint a la seva forma-
ció. Actualment treballa amb 
un col·lectiu de joves, prin-
cipalment en situació admi-
nistrativa irregular, que són 
els que es troben amb menys 
oportunitats i més dificultats 
a l’hora d’inserir-se social-
ment i laboralment.

Tapís gestiona el residu 
tèxtil d’Osona i el Lluçanès 
a través del programa Roba 
Amiga, amb més de 90 bús-
ties taronges repartides per 
tot el territori. L’any 2020 es 
van recollir 372.893 quilos 

de roba que van ser tractats 
mitjançant persones en risc 
d’exclusió social a la secció El 
Fil, donant-li diferents sorti-
des. Una part d’aquesta roba 
es va vendre a la botiga de 
segona mà d’El Fil, tot i que 
la pandèmia va reduir en un 
40% les vendes. A Treballs i 
Serveis Tapís es van contrac-
tar 16 persones durant l’any 
passat mitjançant contractes 
d’inserció. Amb la mecanit-
zació i modernització de la 
gestió tèxtil, projecte al qual 
es destinaran els recursos 
aconseguits amb el projecte 
Il·lusions a Taula, es podrà 
augmentar el nombre de 
persones ateses i es generarà 
treball en un sector creixent.

L’any 2015, l’Ajuntament 
de Vic li va cedir una part 
d’una nau del carrer Isidre 
Blanch Molist per traslladar-
hi la seu i totes les activitats. 
La rehabilitació que necessi-
ta l’espai és abundant i preci-
sa de més recursos.

La feina com a complement terapèutic 
El metge vigatà Carles Fur-
riols va impulsar la creació 
de la Fundació Humanitària 
Doctor Trueta amb un ambi-
ciós objectiu: contribuir a 
fer un món millor. Durant 
aquestes tres dècades de vida 
les accions d’aquesta entitat 
privada d’iniciativa social 
s’han basat en tres pilars: la 
cura del medi ambient, la 
inserció laboral de persones 
amb problemes de salut men-
tal i la cooperació del desen-
volupament.

La Trueta treballa perquè 
les persones amb un trastorn 
mental greu siguin capaces 
de desenvolupar-se en un 
lloc de treball. A través del 
Centre Especial de Treball 
El Merma es dediquen, prin-
cipalment, al reciclatge de 
medicaments, l’aprofitament 
de material sanitari i la des-
trucció de documentació con-
fidencial. D’aquesta manera, 
s’afavoreix que les persones 
amb problemes de salut men-

tal –que viuen amb l’espasa 
de Dàmocles de l’estigmatit-
zació, l’aïllament i l’exclusió 
social– trobin sentit a la seva 
vida mitjançant la inserció 
sociolaboral. L’activitat a la 
feina es converteix en un 
complement terapèutic al 
tractament psiquiàtric i far-
macològic.

Els ingressos de la Funda-
ció Trueta provenen prin-
cipalment de fons propis 
(85%) i d’ajuts i subvencions 
privades i públiques (15%). 
El volum d’activitat ha anat 
en augment. Actualment es 
gestionen vuit tones al mes 
de medicaments i es destru-
eixen nou tones mensuals 
de documents confidencials. 
Els diners aconseguits a tra-
vés del projecte Il·lusions a 
Taula serviran per a l’adqui-
sició d’una nova màquina 
destructora de documents 
per continuar donant noves 
oportunitats laborals a més 
persones.
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1a edició. Curs 2009:

Sant Joan
de Déu
Projecte: 
Investigació 
càncer
infantil

En la primera edició del sopar 
Il·lusions a Taula es van superar 
totes les previsions. I del rep-
te d’obtenir una recaptació de 
50.000 euros es va passar a la 
xifra de gairebé 85.000. Els diners 
es van destinar al Laboratori pel 
Càncer Infantil de la Fundació de 

Sant Joan de Déu, un dels centres 
europeus de referència. El càncer 
infantil és la segona causa de 
mort en nens d’entre 3 i 5 anys. 
Al sopar que es va fer al recinte fi-
ral del Sucre de Vic hi van assistir 
668 persones repartides en prop 
de 70 taules.  

2a edició. Curs 2011:

Tris Tras - 
Associació Sant 
Tomàs
Projecte: 
Nou centre Tris 
Tras

Amb la presència del conseller 
d’Empresa i Ocupació, Xavier 
Mena –a la foto–, la segona edició 
va permetre aconseguir 70.250 
euros que van servir per dotar 
d’unes noves instal·lacions el 
servei de desenvolupament infan-
til i atenció precoç Tris Tras, de 

l’Associació Sant Tomàs. El Tris 
Tras atén nens de 0 a 6 anys que  
presenten algun trastorn o risc de 
retard en algun aspecte del seu 
desenvolupament. Unes 700 per-
sones van participar en la vetllada 
solidària, on es va poder degustar 
el menú de Nandu Jubany. 

3a edició. Curs 2013:

Càritas
Projecte: 
Equipament 
per a menjador 
social

Encara patint els efectes de la 
crisi econòmica, la tercera edició 
d’Il·lusions a Taula va voler de-
dicar els seus esforços a recollir 
recursos per al Rebost Solidari 
de Vic, el nou banc d’aliments 
impulsat per Càritas i Creu Roja. 
Es van recollir més de 53.000 eu-

ros amb donacions d’empreses i 
entitats osonenques i més de 600 
persones van assistir al sopar so-
lidari, que va comptar amb la pre-
sència del president d’ERC, Oriol 
Junqueras, i que va poder gaudir 
de l’actuació de la Jazz Banda de 
l’Escola de Música de Vic. 

4a edició. Curs 2015:

Hospital Universitari 
de Vic - Consorci 
Hospitalari
Projecte: Campanya 
de prevenció i 
detecció del càncer 
de còlon

Amb un total de 821 comensals, 
la quarta edició va ser un èxit 
rotund. Es van recaptar 86.621 
euros, que es van destinar a la 
posada en marxa del programa 
de detecció precoç del càncer 
de còlon a Osona. A l’acte hi va 
assistir el conseller de Salut, Boi 

Ruiz. El programa va permetre 
fer proves a persones d’entre 50 
i 69 anys de la comarca d’Oso-
na per detectar possibles casos 
de càncer de còlon en els seus 
estadis inicials, fet que dona 
una major garantia de superar la 
malaltia.

5a edició. Curs 2017:

ADFO
Projecte: 
Movem-nos

L’Associació Diversitat Funci-
onal d’Osona (ADFO) va poder 
adquirir un vehicle adaptat per 
millorar l’atenció a les persones 
de la comarca que pateixen algu-
na diversitat funcional. Es van 
recaptar 71.000 euros i un total 
de 714 comensals van assistir a 

un sopar benèfic, que va comptar 
amb el suport d’una seixantena 
d’empreses d’Osona i prop de 
trenta ajuntaments. La vetllada 
va comptar amb una conferència 
del portaveu del Parlament Euro-
peu, Jaume Duch, sobre la Unió 
Europea.

6a edició. Curs 2019:

Osonament
Projecte: 
Atenció de 
problemes de 
salut mental

Amb una xifra rècord de 82.000 
euros, la sisena edició va per-
metre recaptar diners per a un 
projecte pioner per incorporar 
les noves tecnologies en el 
tractament dels joves d’Osona 
amb problemes de salut mental 
i addiccions. Es tractava d’una 

iniciativa conjunta dels serveis 
de salut mental Osonament i 
el Centre d’Estudis Sanitaris i 
Socials (CESS) de la UVic-UCC. 
El nombre de persones que van 
assistir al sopar solidari també va 
superar el de totes les edicions 
anteriors: prop de 900.
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CLÍNICA DENTAL
DR. ANTONI FURRIOLS

Tel. 93 886 10 18
Passatge Can Mastrot, 1 Ent.

08500 Vic

Una edició 
especial
El sopar multitudinari al recinte firal del Sucre 
de Vic ha estat un dels elements identificatius 
de totes les edicions d’Il·lusions a Taula celebra-
des fins ara. I, no cal dir-ho, els plats elaborats 
pel reconegut cuiner osonenc Nandu Jubany, 
col·laborador des de la primera edició, un dels 
incentius més a participar en aquesta iniciativa 
solidària del Rotary Club de Vic-Osona.

Il·lusions a Taula va néixer l’any 2009 en plena 
crisi econòmica i arriba a la setena edició un any 
i mig després de l’esclat d’una pandèmia mun-
dial que també ha tingut greus conseqüències 
socials i econòmiques encara difícils de predir 
del tot. Per això la solidaritat és més necessària 
que mai. Aquesta edició és especial perquè no 
hi haurà ni el sopar ni el contacte personal que 
tant defineixen una iniciativa com aquesta. Una 
situació excepcional com la que estem vivint, 
però, no ha frenat ni els organitzadors ni les 
empreses i institucions a col·laborar un any més 
en el projecte. En aquesta i les següents pàgines 
d’aquesta publicació trobareu el llistat de tots els 
que han posat el seu granet de sorra, col·laborant 
segons les possibilitats de cadascú per fer realitat 
una vegada més un repte cada cop més difícil de 
superar.

Els diners recaptats es destinaran a dues enti-
tats –l’Associació Tapís i la Fundació Trueta– que 
treballen amb una mateixa finalitat, que es 
complementen i que tot i tenir els seus propis 
projectes, col·laboren i treballen enxarxades. 
Sens dubte, ho fan per fer un món millor. Una 
manera de fer que entronca amb els valors de 
Rotary Internacional, una organització integrada 
per empresaris i professionals que dona serveis 
humanitaris, fomenta l’ètica en totes les ocupaci-
ons 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. El Rotary Club de Vic-
Osona, amb iniciatives com aquesta, vol donar 
resposta a les necessitats de diferents col·lectius 
de l’entorn que poden necessitar de la feina i 
esforç de l’entitat.

A dalt, el cuiner osonenc Nandu Jubany, 
col·laborador en totes les edicions d’Il·lusions 

a Taula, preparant un dels plats del sopar de 
l’any 2019. A baix, una de les assistents amb 

l’exemplar especial d’EL 9 NOU de la cinquena 
edició. I a baix, l’actuació dels Duble Buble  

al final de la sisena edició



NOU9EL Il·lusions a Taula / Empreses col·laboradores Divendres, 24 de setembre de 2021 7



NOU9EL Il·lusions a Taula / Empreses col·laboradores Divendres, 24 de setembre de 20218

I serveis integrats de salut mental I www.osonament.cat

I per la inserció laboral i social I www.fundacioarete.cat
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www.maydisa.com
info@maydisa.com

ToTs junTs sumem per consTruir una socieTaT més jusTa i inclusiva
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Consultoria i Assessoria

+34 93 881 54 00

ESPECIALISTES EN TITANI

www.jorcartitanium.com
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Moltes gràcies per 
la vostra tasca
La farina dels artesans
www.ylla1878.com
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Compromesos
amb les persones
i el nostre entorn
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Gasoil a domicili

93 850 01 21

a Estació Vic
i Estació Manlleu

Nou
servei

venda de pèl·let
a les nostres estacions de vic, roda i manlleu

www.feixasaulet.cat  roda@feixasaulet.cat
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C. Dues Soles, 3 - 08500 VIC (BCN), Casa Clariana· Tel. 93 886 16 66· ferrer@construccions.com· www.construccions.com

Som Centre UniverSitari DoCent

CompromeSoS amb la qUalitat,
leS perSoneS i la ComUnitat.
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IL·LUSIÓ I PASSIÓ
PER LA FEINA,

LA JOIA DE VIURE

FABRICACIÓ PECES AÏLLAMENT 
ELÈCTRIC/TÈRMIC
a base de fibres vidres, 
estratificats aïllants

www.comatec.es · info@comatec.es

al teu costatal teu costat

75 articles

CASA TARRADELLAS
· SUMEM PER AJUDAR ·



NOU9EL Il·lusions a Taula / Empreses col·laboradores Divendres, 24 de setembre de 202118

TOTAL LOOK

Dalt Vila, 2 - 08560 Manlleu - 93 851 01 93 - www.camil-la.com

SUMEM
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25 anys de periodisme comarcal
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ecolaundry_bea

Braut
Eix Ambiental

&Piscines

www.eccosta.es

En suport a la tasca
de l’Associació Tapís
i a la Fundació
Humanitària Dr. Trueta

En suport a la tasca de l’Associació Tapís
i a la Fundació Humanitària Dr. Trueta

www.vilarta.es



NOU9EL Il·lusions a Taula / Empreses col·laboradores Divendres, 24 de setembre de 2021 21

Thelemontree, SL
C. Balmes, 44 · Les Masies de Voltregà
Tel. 93 850 28 96 · m.romero@thelemontee.es

www.tltled.com
www.tltelectronica.com

www.tltelectronica.com
comercial@thelemontree.es
Tel. 93 850 28 96

Solucions per a l’automatització industrial:
· Automatització
· Mecatrònica
· Robòtica

Ctra. de Roda, 61
08500 Vic
T (93) 886 33 76
www.pulit.com

AMB
LES
PERSONES
QUE
  SUMEN

Medicaments per a animals de producció i animals de companyia
Kits de diagnòstic per a animals de companyia

Fabricació de medicaments per a altres laboratoris
Instrumental i equipament ramader

INSTAL·LACIONS D’AIGUA – GAS
CALEFACCIÓ – ENERGIA SOLAR

Balmes, 29 - 08506 Calldetenes
damia@damiagallach.com

Tel. 93 886 35 68 - 689 51 12 08

LLAUNERIA
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és benestar animal...

PG. RAMON VALL, 87, BX - NA
93 839 29 97 - 602 252 754

C. MAJOR, 36 - PRATS DE LLUÇANÈS
93 856 01 62 - 633 448 198

aiosbcn@aiosbcn.com

ASSESSORAMENT fiscal, comptable, laboral, mercantil, jurídic, econòmic financer

ADMINISTRACIÓ DE FINQUESAJUTS I SUBVENCIONS
ESTRANGERIA

TRÀNSIT
ASSEGURANCES

gestioiassessorament_aios
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McDonal’s Vic
dona suport a
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Especialistes en
assegurances d'empresa

www.ollerbrokers.com

C./ Mas de la mora, 9 | 08500 Vic | Tel. 93 886 32 55 | pavic@pavic.cat | www.pavic.cat

Ser solidaris és
sempre una bona idea

instagram.com/ideesdisseny Carretera de Roda, s/n  Vic  Polígon Malloles T — 938 890 307 ideesdisseny.com
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Miramarges s.l.
Gestió d'immobles
Sagrada Família, 1 _  08500 VIC

Tel 93 889 06 79 _ Mòbil 686 48 03 86

La solidaritat,
un valor que suma

Ajuntament de Gurb amb 
Il·lusions a Taula
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Dr. Junyent, 8 (Recinte de l’Hospital Universitari de la Santa Creu) · 08500 ViC

Junts lluitem contra el càncer! Ara més que mai, ajuda’ns a ajudar!

93 885 12 41

occ@osonacontracancer.cat

osonacontracancer.cat

@osonacc1

facebook.com/osonacontracancer

#osonacontracancer

Els qui cuidem la salut de les 
persones d’Osona sabem bé el que 
és donar-ho tot per als qui més ho 
necessiten, i també la importància 
que té la solidaritat per fer-ho el 
millor possible.

Per això, un any més col·laborem 
amb la iniciativa del Rotary 
Club, enguany per donar suport 
a la imprescindible tasca de 
l’Associació Tapís i la Fundació Dr. 
Trueta. 

Sumem perquè tothom pugui tenir 
una nova oportunitat, perquè la 
il·lusió faci forts als qui avui són 
vulnerables.

Ajudem a recuperar la salut i també les il·lusions
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INFORMA-TE’N
www.osonasolar.cat
626 150 998 / 670 250 167
comercial@osonasolar.cat

Professionals en instal·lacions
fotovoltaiques

Professionals en instal·lacions
fotovoltaiques



NOU9EL Il·lusions a Taula / Empreses col·laboradores Divendres, 24 de setembre de 202128 Divendres, 24 de setembre de 202128

Compra - venda: Cartró
Ferros i metalls
Plàstics

Contenidors per a empreses
Compactadors

C. Indústria, 13 - gurb - Tel. 93 886 06 40

www.thinquery.com

Innovació | Estratègia | Màrqueting SOM EL SEU OPERADOR DE 
LOGÍSTICA INTEGRAL

OPERADOR LOGÍSTIC

������������������

Gràcies per seguir-ho fent possible.
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