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BonBlat col·labora cada any amb la Fundació ‘Somni dels Nens’ aportant el pa de la festa social que 
té lloc a la petita localitat gironina de Vilajoan, per recaptar fons amb la missió de fer realitat, com el 
nom de l’entitat benèfica indica, el somni d’infants afectats de càncer o altres malalties greus. 

Enguany, la trobada ha tingut lloc aquest dissabte 7 de setembre i ha reunit més de 300 comensals 
en la que ja es coneix la cita de l’esperança per la multitud d’accions realitzades en els darrers mesos 
per part de la fundació: Fer realitat més de 30 desitjos individuals de nens i nenes com aconseguir 
un caminador per a una petita amb paràlisis cerebral; ulleres per a infants afectats de diferents 
patologies; reparacions d’implants coclears; colònies per a pacients amb càncer, i un seguit d’activitats 
humanitzadores com tallers de cuina saludable en col·laboració amb l’hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona i Casa McDonalds o tallers de manualitats amb la Casa dels Xuklis. A banda de complir tots 
aquests somnis, la Fundació també ha donat fons per un projecte de suport psicològic als Hospitals 
Parc Taulí de Sabadell i Trueta de Girona, i ha facilitat musicoteràpia en el Centre d’Educació Especial 
Estimia. 

Totes aquests activitats, molt dignes de menció i felicitació, es poden dur a terme amb trobades 
socials on els comensals fan la donació que poden i les marques aporten voluntàriament els aliments 
que allà es consumeixen, tots de gran valor organolèptic i de presentació, per fer una vetllada de 
luxe, en un entorn també de luxe... amb la solidaritat com a meta final. 

Muntanyes de pa solidari

La fundació “Somni dels Nens” celebra la trobada benèfica anual a Vilajoan



Amb el segell de Responsabilitat Social Corporativa per bandera del qual disposa BonBlat i les 
empreses del grup Altarriba, un any més la firma ha donat tot el pa que acompanya els diferents 
plats, que els comensals degusten durant la nit. En aquesta ocasió, tothom ha pogut gaudir del sabor 
dels pans especials de blat, sègol, Nuremberg i integral-pipes, tant a través del sentit del gust com 
de la vista, en estar presentats en forma de muntanyes de pa, simulant els coneguts i tan simbòlics 
massissos rocosos de Montserrat. 

Una vegada més, BonBlat es congratula de poder participar en un acte on el pa serveix, entre d’altres 
coses, per complir somnis petits de personetes molt grans.
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