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GIRONA

QUI SOM?
EL CERCLE, 
UN PROJECTE SOLIDARI

El Cercle Empresarial és una associació 
empresarial fruit de l’unió entre empresaris 
de la província de Girona que comparteixen 
les seves necessitats, idees i l’experiència 
d’haver corregut un camí similar, amb l’objectiu 
d’aconseguir un negoci rodó per a tots.

En el Cercle, cada membre representa en 
exclusivitat, una activitat econòmica, dins un 
gran ventall de sectors empresarials. 



QUÈ ÉS?
EL CERCLE, 
UN PROJECTE SOLIDARI

El Cercle Empresarial és un col·lectiu sense 
ànim de lucre, que té una clara vocació 
social i d’ajuda.

És per això que el Cercle no busca només 
donar una empenta als empresaris de la 
província, sinó també ajudar mitjançant 
l’organització d’actes solidaris. 

Cada any, doncs, el Cercle Empresarial 
reinverteix els beneficis generats en 
l’organització d’esdeveniments solidaris per 
recaptar fons per a una entitat escollida pels 
socis, essent aquest any la FEM (Fundació 
per l’esclerosi multiple) i la seva lluita per 
aturar l’impacte d’aquesta malaltia.



SABIES QUE...? 

MÉS DE 1.000 PERSONES
DE LES COMARQUES GIRONINES

VIUEN AMB ESCLEROSI MÚLTIPLE



QUÈ ÉS
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE?

És una malaltia crònica i, de moment, sense 
cura del sistema nerviós central.  

És una de les malalties neurològiques més 
comunes entre les persones joves d’entre 20 
i 40 anys.

És la segona causa de discapacitat 
als països desenvolupats.

La seva evolució és diferent en cada 
persona; per això, es coneix com 
la malaltia de les 1.000 cares.

Els símptomes de l’esclerosi múltiple són 
variats, cosa que dificulta el diagnòstic. 
Aquests símptomes canvien en funció 
del tipus d’esclerosi múltiple que tingui la 
persona i de les lesions que li hagi provocat 
la malaltia.



COM AFECTA? 

LES PRINCIPALS AFECTACIONS DE LA MALALTIA 
SÓN EN LA FATIGA (75 %) I L’EQUILIBRI (58 %), 

I UN 42 % DELS CASOS MOSTRA ALGUN 
IMPACTE PEL QUE FA A LA MOBILITAT



QUÈ FA LA 
FEM?

La FEM (Fundació 
Esclerosi Multiple) és 
una entitat privada sense 
ànim de lucre, des d’on 
es treballa per aturar 
l’impacte de la malaltia 
en la vida de les persones 
amb esclerosi múltiple.

8 % Gestió i administració

Serveis a persones

Activitats de captació 
i de sensibilització11% 

81% 

DESTINACIÓ
DELS RECURSOS
DE LA FEM

4 LÍNIES D’ACCIÓ

Serveis de neurorehabilitació 
a Girona per a persones amb 
esclerosi múltiple.

Defensa dels drets de les 
persones amb esclerosi múltiple.

Sensibilització social envers 
l’esclerosi múltiple.

Recerca sobre l’esclerosi múltiple.



VOLS COL·LABORAR? 

EL PRIMER ACTE SOLIDARI 
DEL CERCLE EMPRESARIAL GIRONA, 

UN SOPAR A FAVOR DE 
LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE



1r SOPAR BENÈFIC
CERCLE EMPRESARIAL GIRONA

Ens complau convidar-te a aquest acte benèfic 
a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple amb 
la col·laboració del Castell de Sant Gregori, 
Restaurant Mimolet i Events Òpera. 

Tots els beneficis generats durant aquest any 
pel Cercle Empresarial Girona aniran destinats a 
ajudar les persones afectades per 
l’esclerosi múltiple. 

GIRONA



ON?

CASTELL DE 
SANT GREGORI
DIVENDRES 20 DE MAIG DE 2022
A LES 20:00 h
TIQUET: 70 €



COM POTS 
DONAR-HI SUPORT?
•  Assistint al sopar, evidentment si és acompanyat 
millor! El preu del tiquet és de 70 €.

• Fent difusió de l’esdeveniment al teu web i a les 
xarxes socials. 

• Fent la teva APORTACIÓ per ajudar al 
desenvolupament dels projectes de la Fundació. 



APADRINA 
150 €
Tòtem de taula
+ Photocall 

Pots fer la teva aportació al següent compte:

  ES07 0081 7020 2900 0177 5288

Ets una empresa? Vols col·laborar amb l’esdeveniment? 
Escull una de les següents aportacions:

APORTACIONS
TAULA 0
Si vols col·laborar sense assistir al sopar benèfic, 
pots fer aportacions a la nostra taula 0.

COMPROMÍS 
300 €
Els mateixos beneficis 
que “Apadrina”
+ Xarxes Socials

MECENES 
500 €
Els mateixos beneficis 
que “Compromís”
+ Newsletter
+ Presència de 
marca a l’escenari

SPONSOR
1.200 €
Els mateixos beneficis 
que “Mecenes” 
+ Presència de marca a 
l’espai de l’esdeveniment 
+ 4 invitacions al sopar

AMFITRIÓ 
1.500 €
Els mateixos beneficis 
que “Sponsor” 
+ Nom de la taula

Totes les aportacions rebran el certificat de desgravació fiscal corresponent a l’import de la donació.



ACOMPANYA’NS 

AJUDEM A MILLORAR 
LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES 

AMB ESCLEROSI MÚLTIPLE



MÉS INFORMACIÓ I RESERVES A 
cercle@cercleempresarial.cat

#ElCercleperEsclerosiMultiple

GIRONA

www.cercleempresarial.cat

ORGANITZA:

A BENEFICI DE: EN COL·LABORACIÓ:


