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EMPRESARIES

En una societat com la nostra, en la qual hi ha man-
cances i sobretot necessitats, és una obligació, tam-
bé des del món empresarial, dur a terme accions que 
recolzin, donin suport i afavoreixin que projectes i 
idees de caires solidari es puguin tirar endavant.  

Durant  els vint-i-dos anys que portem constituïdes, 
hem intentat sempre organitzar i/o donar el nostre 
suport a aquest tipus d’inicia-
tives, aquelles que han buscat 
recollir  fons  en  benefici  d’acci-
ons i projectes socials. Amb les 
nostres mans, sovint, i amb tota 
la nostra il·lusió totes les vegades. És cert, des del 
primer dia ser solidàries va estar apuntat en la nostra 
agenda. 

Vam acabar l’any amb un mercat solidari obert a la 
ciutadania, els beneficis dels quals  van anar direc-
tament a la Marató de TV3, va ser possible –i no-
vament des d’aquí les hi dono les gràcies– a les 
generoses aportacions de les associades i de totes 
aquelles persones que van voler sumar-se a nosal-
tres en aquesta acció.

La solidaritat, un motor més per 
l’Associació Gironina d’Empresàries 

“Com empresàries volem tornar a 
la societat el que ella ens dóna a 

nosaltres.”

Enguany, ho hem tornat a fer. Aquest cop, unim-nos al pro-
jecte solidari en favor de la infància de Catalunya Rotincat, 
mitjançant el qual es van recollir fons per la compra de ma-
terial escolar. 

Des de l’Associació de Dones Empresàries, i en memòria de 
la periodista, empresària i directora de la revista Top Giro-
na, Cuca Mascort,  es  va organitzar  una desfilada  solidària 

que va comptar amb la participació de 
dones empresàries de la província de 
Girona acompanyades dels seus fills. 

Una bona oportunitat així mateix per 
trencar amb la idea que només les dones joves de talla 36 
poden  desfilar  i  també  per  protestar  contra  la  imatge  de 
“dona perfecte” que la societat imposa d’una manera o altra. 
Una manera diferent de mostrar que qualsevol edat i talla 
ens fa especials i demostrar a la joventut que tot és possible.

Com empresàries volem tornar a la societat el que ella ens 
dóna a nosaltres.
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