
 
 
 
 

 
 

CÀRITAS GARROTXA REP UNA DONACIÓ DE  
L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’OLOT 

 
Una representació de l’Associació d’Alumnes i exalumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes 
d’Olot fa entrega a Càritas Garrotxa dels diners recollits en la subhasta solidària 
realitzada amb motiu de les passades festes de Nadal. 
 
El mateix grup ha difós una nota de premsa en la qual, a més d’explicar l’acció 
solidària, agraeix la col·laboració de particulars, comerços i entitats en aquesta 
subhasta. 
 

 
Aquest mes de gener, s’ha fet un donatiu a Càritas per al Centre de Distribució 
d’Aliments de la Garrotxa, amb la presència del seu President, el Sr. Carles Oller. 
Aquests diners es van aconseguir gràcies al sorteig solidari que va organitzar 
l’Associació d’Alumnes i exalumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Olot, dins la Festa 
de Nadal de l’escola que es va celebrar el passat mes de desembre.  
 
Volem agrair la col·laboració de tots els comerços i establiments, i també aquest any 
la col·laboració d’esportistes, escriptors, músics, entitats, cantants i il·lustradors, que 
van fer possible aquest sorteig, ja que sense el seu ajut no s’hagués pogut dur a 
terme.  

 
- Comerços i establiments: Can Fontfreda, Desig Cafè, Xenacs Braseria, 
Fujifilm, Can Junquera, Primer Plat, Magatzems Vives, Perfumeria Xaloc, 
Cal Pirata, El Racó de la Font, Estanc Plaça del Mig, Llibreria Drac, 
Sibuana, Cal Marxant, Cooperativa la Fageda, Somnis Ensucrats, El racó 
de la Núria, El racó de la Ko, Pizzeria Torino, Perruqueria i assessoria 
d’imatge Pagès  Busquets, Restaurant Bou Bru, Evann Olot, Pastisseria 
Cal Ferrer, Restaurant les Pedretes, Supermercat Condis, Can Manxa i 
Arqués Còpies. 
 
- Esportistes i entitats: Núria Picas, Mireia Miró, Marcel Zamora i Tòfol 
Castanyer, Nordic Walking Girona, Futbol Club Barcelona i Unió Esportiva 
Olot. 
 
- Cantants: Cesc Freixas, Miquel Abras, Pep Puigdemont, Guillem Roma i 
Els Amics de les Arts. 
 
- Escriptors: Teresa Forcades, Borja Vilaseca, Sílvia Congost i Joan 
Garriga.  
 
- Il·lustrador i artista: Joan Turu i Anna Carré. 

 
Moltes gràcies a tots. Estem molt contents d’haver pogut realitzar una iniciativa com 
aquesta per segon any consecutiu. I, finalment, donar les gràcies a l’EOI per haver-
nos-ho posat tot tan fàcil.  
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