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societat 
Un sindicat dels Mossos d'Esquadra dóna 1000 euros a la Fundació Vimar.   

 
La Fundació Vilagran-Maristany, que dóna atenció a persones discapacitades de 
la comarca del Baix Empordà, ha rebut una donació d e 1000 euros per part d’un 
sindicat dels Mossos d’Esquadra. Es tracta del proj ecte Solidaricat, promogut 
pel Col•lectiu Autònom de Treballadors, que preveu destinar 1000 euros cada 
trimestre a l’ajuda de caràcter social i humanitari . 

 
En aquesta ocasió, l'entitat triada com a destinatària d'aquesta ajuda ha estat la 
Fundació Vimar. Aquest col·lectiu, impulsat en el seu moment per mossèn Gumersind 
Vilagran i Carme Maristany, disposa actualment de diversos equipaments que atenen 
discapacitats a la nostra comarca. És el cas de la residència i centre de dia de Sant 
Feliu de Guíxols o dels habitatges tutel·lats de Palafrugell. Vimar té previst posar en 
marxa nous equipaments en aquest municipi i també a Calonge, en el decurs dels 
pròxims anys. Per la seva banda, el Col·lectiu Autònom de Treballadors és un sindicat 
del cos de Mossos d'Esquadra. Els seus membres treballen a partir d'uns principis 
basats en els drets humans, la justícia social, la solidaritat, l'internacionalisme i 
l'autonomisme. Una forma de satisfer les seves inquietuds socials és la concessió 
d'aquesta ajuda de 1000 euros trimestrals que, en aquest cas, va a parar a la 
Fundació Vilagran-Maristany.  

 
 

 
Glòria Torrelles, de 
Vimar, recull la donació 
que li fa Antoni Cerdà, del 
CAT. 
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Solidaritat Ajuda d´un sindicat de 
Mossos a Vimar 
 

La Fundació Vimar i que es dedica a 
l'atenció de persones amb disminució 
psíquica a la comarca del Baix Empordà, 
ha rebut un ajut de 1.000 euros d'un 
sindicat dels Mossos d'Esquadra, 
Col·lectiu Autònom de Treballadors 
(CAT). Aquest sindicat impulsa una 
iniciativa -Solidaricat- que, mitjançant 
part del superàvit pressupostari que té, 
els seus afiliats decideixen 
trimestralment destinar 1.000 euros per 
ajuda de caràcter social i humanitari. A la imatge, els afiliats de Vimar, Glòria 
Torrelles i Antoni Cerdà. 
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