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DATA: 16 de setembre de 2022

LLOC: Mas del Vent

Una finca privilegiada a tocar de La Fosca, una de
les platges més conegudes del Baix Empordà.



Serveis de Salut Integrats Baix Empordà organitza el 1r Sopar 
solidari Gent molt Gran! amb l’objectiu de crear un espai per al 
benestar de Grans persones a Palamós Gent Gran.

El 1r Sopar solidari Gent molt Gran! vol ser un punt de trobada 
entre Grans empreses, entitats i societat civil del Baix Empordà que 
vulguin col·laborar i fer realitat aquest projecte. 
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La Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix 
Empordà és una fundació sense ànim de lucre que gestiona l’Hospital 
de Palamós, les Àrees Bàsiques de Salut de La Bisbal d’Empordà, 
Palafrugell, Palamós i Torroella de Montgrí i la residència i centre 
sociosanitari Palamós Gent Gran.

SERVEIS DE SALUT

INTEGRATS BAIX EMPORDÀ

Les Grans persones i famílies del Baix Empordà que ho necessitin. El 
centre podrà acollir fins a 50 persones usuàries a l’hospital de dia i al 
centre de dia.

QUI SE’N BENEFICIARÀ

Volem crear el nou centre de dia i hospital de dia “La porxada” de 
Palamós Gent Gran. 

En total seran uns 400m2 amb sortida al jardí, que aportarà sensació 
d’obertura, llum i amplitud. Amb espai propi per a persones amb 
trastorns cognitius per tal que puguin passejar lliurement.

EL PROJECTE

La reestructuració de la planta baixa i la creació del nou espai de 
Palamós Gent Gran suposa un cost d’aproximadament un 1.000.000 €. 
Per aquest motiu, iniciem una campanya de mecenatge i organitzem 
aquest 1r Sopar solidari Gent molt Gran!

EL REPTE



EL SOPAR SOLIDARI

L’acte principal de l’esdeveniment consistirà en un sopar de gala a Mas del Vent, 
una finca privilegiada a tocar de La Fosca, una de les platges més conegudes del Baix 
Empordà, on tots els assistents gaudiran d’una vetllada molt especial. 

L’àpat serà creat especialment per a l’ocasió per dos cuiners de renom: Quim Casellas, 
cuiner de l’Hotel Casamar de Llafranc i Antoni Izquierdo, cuiner del espai gastronòmic 
Antoni Izquierdo Gourmet de Palamós i comptarà amb la col·laboració d’altres 
cuiners de la comarca. Estarà basat en cuina del territori, amb producte del mar i 
de la terra tractat per aquests cuiners compromesos.

El 1r Sopar solidari Gent molt Gran! Comptarà també amb un concert i un sorteig 
d’articles molt especials.



Quim Casellas, cuiner de l’Hotel Casamar
de Llafranc.

Antoni Izquierdo, cuiner del espai gastronòmic 
Antoni Izquierdo Gourmet de Palamós.

GRANS CUINERS

Comptarà amb la col·laboració d’altres grans cuiners de la comarca.



HORARI APROXIMAT

19:30 h

Recepció

20:00 h

Aperitiu

21:00 h

Sopar

22:15 h

Concert

22:40 h

Sorteig solidari

23:30 h

Cloenda



Donis el que donis, serà una Gran ajuda!

Transferència bancària:
ES06 2100 9046 9302 0004 4164

Indicar a concepte: Gent molt Gran

Donatiu en línia a

ssibe.cat/collaboraal 01640

Taula zero:
Si no pots assistir al 1r Sopar solidari Gent molt Gran!, pots realitzar una donació:

VOLS FORMAR-NE PART?

Entrada individual: 150€

Taula corporativa: 2.000 €
(per a 10 persones)

https://www.ssibe.cat/formularis/sopar-entrada-senzilla/
https://www.ssibe.cat/formularis/sopar-taula-corporativa/
http://ssibe.cat/collabora


COMPRA D’ENTRADES

Organització del sopar: Departament de comunicació
Escriviu-nos a: comunicacio@ssibe.cat o truqueu-nos al 616 14 42 10
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Entrada individual

Taula corporativa

https://www.ssibe.cat/formularis/sopar-entrada-senzilla/
https://www.ssibe.cat/formularis/sopar-taula-corporativa/
mailto:comunicacio%40ssibe.cat?subject=

