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Girona acollirà el sopar anual
solidari de la fundació Ulls del Món
Els germans Roca s'han implicat per portar l'esdeveniment a la ciutat
La Fundació Ulls del món
http://www.ullsdelmon.org/)
(
, que lluita per combatre la ceguesa evitable
en els països més pobres del món, celebrarà per primera vegada el seu sopar solidari anual a
Girona. Serà el proper 21 de novembre, amb la col·laboració dels germans Roca, del Celler de Can
Roca.
La Nit dels Ulls del món se celebra en anys alternatius a Barcelona (seu central de l'entitat) i a una
altra ciutat on la Fundació compta amb professionals implicats en els projectes a nivell de
voluntariat o bé amb la col·laboració i el suport econòmic d'entitats, institucions i empreses.
Després de celebrar-se a Madrid, Bilbao, Lisboa, Andorra la Vella i Santiago de Compostela,
l'esdeveniment arriba aquest any a Girona gràcies al compromís dels germans Roca amb el
projecte.
El sopar se celebrarà al Mas Marroch, l'espai de banquets del Celler de Can Roca, i serà presentat
pels periodistes Helena Garcia Melero i Marcel Gorgori. L'acte comptarà també amb una actuació
musical de The Gospel Viu Choir, formació referent del món del gospel a Catalunya.
600 euros per cobert
Assistir al sopar de La Nit dels Ulls del món té un cost de 600 euros per cobert i s'hi pot prendre
part, també, com a col·lectiu, institució o empresa, aportant 6.000 euros per una taula de 10
persones. Les aportacions es tradueixen en accions ben concretes: per exemple, un cobert (600
euros) servirà perquè quatre bolivians puguin ser operats de cataractes i 10 coberts (6.000 euros)
faran possible que 9.000 nens i nenes de Mali puguin ser revisats per detectar patologies visuals
de forma precoç. La suma de totes les aportacions d'aquest sopar solidari representa, a més,
prop del 10% del pressupost anual de la Fundació.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Wc4Fng1AYPo
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