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Benvolgut/Benvolguda Entitat amb Cor,

Un any més, em dirigeixo a vostè amb motiu de la celebració de Corpus 
Christi.

En primer lloc, vull agrair-li, de forma sincera i profunda, el seu fidel suport. 
Gràcies a la seva solidaritat, i a la de milers de persones que també desitgen 
una societat més fraternal, hem atès 276.595 persones, de les quals 210.927 
van rebre ajuda de les Càritas parroquials o arxiprestals i 65.668 de Càritas 
Diocesana de Barcelona. I, el més important, amb la seva col·laboració mol-
tes persones pobres mantenen l’esperança. 

En segon lloc, voldria subratllar la necessitat de retre comptes amb transpa-
rència i proximitat. Per aquest motiu, juntament amb aquesta carta, li fem a 
mans la Memòria 2013, un resum de l’impacte social de la tasca de Càritas. 
En aquest sentit, voldria destacar la necessitat que tenim d’adaptar-nos al 
context social arran d’aquesta forta crisi. És per això que hem actualitzat la 
nostra resposta amb accions per pal·liar la pèrdua de l’habitatge, per garan-
tir l’accés a les necessitats bàsiques, per eradicar la pobresa infantil o per 
acompanyar a persones aturades de llarga durada en la cerca de feina. 

Finalment, i com sap, fa 70 anys que Càritas Diocesana de Barcelona va 
emprendre la seva tasca. Per això, aquest any presentem la campanya de 
sensibilització “Mai saps quan la vida et deixarà de somriure”, per tal de 
conscienciar la societat de la necessitat d’actuar fraternalment els uns amb 
els altres.

Rebi una salutació fraternal,
Jordi Roglá

Director 
Càritas Diocesana de Barcelona

Barcelona, 19 de juny de 2014

El passat més de desembre es va posar en marxa el Servei d’Acompanya-
ment a l’Ocupació de llarga durada de Càritas dins el programa ‘Feina amb 
Cor’. A 30 de juny s’han incorporat més de 1.200 persones, de les quals 
330 persones han trobat una feina.  El 45% són dones i el 39% tenen més 
de 45 anys. El 76% no reben cap tipus de prestació i el 60% són nascuts a 
l’Estat Espanyol. A més, el 39% porten més de tres anys a l’atur. En aquest 
sentit, volem destacar l’extraordinària feina que estan fent els voluntaris 
d’Entitats amb Cor en la tasca d’identificar nous llocs de treball i agrair a les 
empreses i a les entitats la seva implicació amb el projecte.
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Memòria 2013

Impacte de l’Acció social al 2013

HABITATGE I SENSE LLAR

4.600  persones han dormit cada dia sota un sostre gràcies al suport de Càritas.

3.000  persones han estat ateses, 835 llars, pel Servei de Mediació en Habitatge. 

263 desnonaments evitats.

AJUDA A NECESSITATS BÀSIQUES

39.676  persones han rebut ajuts per alimentació.

   300  persones han dinat o sopat cada dia en algun dels 8 menjadors socials de Càritas.

1.700   persones, 500 llars, han pogut mantenir el subministrament de la llum, el gas i l’aigua.

FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

8.456  persones han assistit a algun dels 257 cursos de formació laboral. 

380   persones han sigut contractades gràcies al programa de Formació i Inserció Sociolaboral de Càritas. 
A més, hem posat en marxa Feina amb Cor, un servei gratuït d’acompanyament per trobar feina per 
persones aturades de llarga durada.

FAMÍLIA I INFÀNCIA 

200   persones, 60 famílies amb fills de 0 a 6 anys, participen en els nous projectes PAIDÓS de prevenció 
de la pobresa infantil.

ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

HABITATGE  
I SENSE LLAR

AJUDA A NECESSITATS  
BÀSIQUES

FORMACIÓ I INSERCIÓ  
SOCIOLABORAL

FAMÍLIA I INFÀNCIA

MIGRACIÓ

GENT GRAN

SALUT MENTAL

INSERCIÓ SOCIAL  
PENITENCIÀRIA

INSERCIÓ SOCIAL  
VIH - SIDA

65.668 persones
167.096 ajuts entregats  

a 39.676 persones 
2.506 persones

8.456 alumnes  
i 257 cursos

822 persones

1.183 persones

42 persones
33 persones

739 persones

841.690 pernoctacions  
i 1.515 places

La vostra col·laboració  
ens permet estar al  

costat de les persones  
sent testimonis de l’amor de Crist

NOTÍCIES
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El Naturalista regala sabates 
al Centre Matern Infantil de 
Badalona
El Naturalista va col·laborar el pas-
sat mes de febrer amb Càritas rega-
lant sabates al Centre Matern Infan-
til de Badalona.

L’empresa de La Rioja de calçat eco-
lògic es va solidaritzar així amb un 
projecte que va iniciar Càritas fa ja 
més de 20 anys, amb l’objectiu d’ofe-
rir atenció i acompanyament a ma-
res amb fills de 0 a 3 anys en el seu 
procés de vinculació, relació i crei-
xement.

En aquest centre, mares en una situ-
ació de vulnerabilitat tenen l’oportu-
nitat de reforçar les seves habilitats i 
capacitats per criar als seus fills.

Des de Càritas, agraïm la generositat 
d’El Naturalista en col·laborar amb 
aquesta bona causa.

Les usuàries del centre posen amb les capses de 
sabates que van rebre

La Fundació Politècnica de 
Catalunya signa un conveni de 
col·laboració amb Càritas
El passat 28 d’abril es va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (FPC), gràcies al qual es compromet 
a difondre continguts de solidaritat als alumnes dels Màsters que imparteixen. 

A més, també ens cediran les aules de la FPC per fer la formació de la nova 
base de dades de Càritas 
Diocesana de Barcelona. 
D’aquesta manera, la 
FPC renova la seva col·
laboració amb la nostra 
organització.

Des de Càritas donem 
les gràcies a la Fundació 
per ajudar·nos a difondre 
la nostra tasca, i volem 
agrair també la seva ge-
nerositat. 

Verónica Casas, Cristina Jordan, Ignasi del Río, Montse Padilla, 
Fernando Porta i Ramon Bretcha
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NOTÍCIES

Els representants dels 24 clubs esportius que participen en el projecte de les Estades d’Estiu

Més de 100 nens i nenes gaudiran de les 
Estades d’Estiu a 24 clubs esportius
El passat dijous 24 d’abril, 
24 clubs esportius van signar un 
conveni de col·laboració amb 
Càritas Diocesana de Barcelona, 
gràcies al qual més de 100 nens 
i nenes, d’entre 8 i 11 anys, gau-
deixin gratuïtament de les Esta-
des d’Estiu que ofereixen.

L’acte es va organitzar en el marc 
de la 62ª edició del Barcelo-
na Open Banc Sabadell–Trofeu 
Comte de Godó.  Hi van assistir 
el representants de tots els clubs 
col·laboradors per signar el con-
veni amb el director de Càritas, 
Jordi Roglá, i el director de Re-
lacions Institucionals de l’Ajun-
tament de Barcelona, Xavier 
Amador.

Els clubs compromesos a col-
laborar amb aquest projecte 
són: Atlètic Terrassa Hockey Club, 
Cercle Sabadellès 1856, Club de 
Tennis Andrés Gimeno, Club Ega-
ra, Club Esportiu Hispano Fran-
cès, Club Esportiu Laietà, Club 
Esportiu Valldoreix, Club Natació 
Atlètic·Barceloneta, Club Natació 
Sabadell, Club Natació Sant An-

dreu, Club Tennis Barcino, Club 
Tennis de La Salut 1902, Club Ten-
nis Masnou, Club Tennis Natació 
Sant Cugat, Club Tennis Sabadell, 
Club Tennis Vilanova, Club Turó 
Blanc, C.N.S. Andreu·CEM Trini-
tat Vella, Fundació Brafa, Probike, 
Real Club de Polo de Barcelona, 
Set Ball Tennis, Tennis Club Bada-
lona, Vall Parc. 

Anteriorment, ja s’havia celebrat 
una primera trobada en el Club 
Tennis Barcino per a presentar el 
programa d’ “Estades amb Cor” 
als diferents clubs interessats en 
adherir·se a aquesta iniciativa. 

Des de Càritas volem agrair la 
generositat i el compromís social 
mostrat per tots ells. 

Esmorzar solidari a l’Escola  
Jesús Maria Claudina Thévenet
El divendres 17 de gener es va organitzar un esmorzar solidari a l’Escola Jesús Maria Claudina Thévenet. Al 
llarg de la setmana es va anunciar que es vendria pa amb xocolata a 1 euro. 

D’aquesta forma, el divendres en qüestió, a l’hora de l’esbarjo, els alumnes voluntaris d’ESO van muntar unes pa-
radetes on oferien aquest producte pel preu esmentat. La majoria dels nens i nenes de l’escola aquell dia no van 
portar esmorzar i el van comprar allà. La recollida es va destinar al Projecte PAIDÓS de Càritas a través del grup 
d’Entitats amb Cor, Escoles amb Cor. 

Des de Càritas donem les gràcies a l’Escola Jesús Maria Claudina Thévenet i a tots els seus estudiants per la 
seva implicació en la nostra tasca.
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Campanya de Nadal al Col·legi 
Jesús-Maria Sant Gervasi
Com és habitual l’Escola Jesús – Maria Sant Gervasi 
va celebrar la campanya de Nadal. En aquesta oca-
sió, des d’Educació Infantil es va decidir destinar la 
totalitat de les recaptacions al Projecte PAIDÓS de 
Càritas Diocesana de Barcelona.  D’aquesta mane-
ra, l’Escola Jesús – Maria Sant Gervasi va voler col·
laborar amb un projecte que atén a famílies amb 
fills/es de 0 a 6 anys que estan en risc de caure en 
l’exclusió social. 

Des dels diferents centres PAIDÓS es treballa per 
pal·liar els efectes de la pobresa hereditària i evitar 
la seva cronificació, potenciant al màxim l’apodera-
ment de les famílies i dels seus infants a través del 
desenvolupament de les seves capacitats i recursos. 

En nom de tots els usuaris de Càritas, donem les 
gràcies a aquesta escola per la seva col·laboració.

Les xerrades dels Grups de Sensibilització 
arriben a 26 escoles i més de 1.600 alumnes
Durant el període comprés entre el mes d’octubre de 2013 i juny de 2014, els Grups 
de Sensibilització que pertanyen a Escoles amb Cor – Educació amb Valors han ofert 
xerrades a 26 escoles, aconseguint arribar a 1.615 alumnes d’Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO) i Batxillerat. La temàtica d’aquest seguit de ponències han girat en torn la 
pobresa, la immigració, la vellesa i el voluntariat. L’objectiu que es persegueix és sensi-
bilitzar als alumnes d’educació secundària per tal de fomentar el seu compromís social.

Moltes gràcies tant a les escoles com als alumnes per assistir a aquestes xerrades!

NOTÍCIES

Un any d’entrenament 
gratuït d’Stick Hoquei al 
Club Tennis Barcino
El Club Tennis Barcino oferirà la possibilitat que un 
nen s’entreni amb l’equip de Stick Hoquei durant un 
any de forma gratuïta. A més, el club també el pro-
veirà amb l’equipament i material necessari per a la 
realització d’aquesta activitat.

Des de Càritas volem agrair la generositat d’un club 
que a banda d’aquesta col·laboració, també va par-
ticipar en el primer projecte d’Estades amb Cor l’any 
2013, i que repetirà enguany.  
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Dr. Andreu Ibarz, Director de la Fundació Blanquerna, i Jordi Roglá, Di-
rector de Càritas

La Fundació Blanquerna signa un acord de 
col·laboració amb Càritas
El passat 29 de maig la Fundació Blanquerna, Uni-
versitat Ramon Llull, va signar un conveni de col-
laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona. L’ac-
te es va celebrar a la seu de la Fundació Blanquerna 
i va comptar amb la presència dels directors d’amb-
dues institucions, i amb un seguit de representants 
de cada una de les Facultats Blanquerna. Per part de 
Càritas, van assistir dos voluntaris d’Entitats amb Cor.

Prèviament a la signatura de l’acord de col·laboració, 
el Dr. Andreu Ibarz, Director de la Fundació Blan-
querna, va voler destacar la relació ja establerta 
amb el projecte de prevenció de la pobresa infantil 
PAIDÓS. 

Des de Càritas agraïm a la Fundació Blanquerna el seu 
compromís amb la nostra tasca. 

Joan Antoni Colominas, Joaquim Giménez i Eduardo Busquets

Càritas participa en el Saló Internacional de 
la Logística i la Manutenció
Una vegada més Càritas va estar present en la 16ª 
edició del Saló Internacional de la Logística i la Ma-
nutenció (SIL), que es va celebrar entre el 3 i el 5 
de juny a les instal·lacions de la Fira de Barcelona. 
La participació de Càritas Diocesana de Barcelona 
en un certament com aquest permet presentar als 
grans operadors de la logística els diferents projectes 
d’ajuda social que s’estan desenvolupant des de la 
nostra organització. 

En l’edició d’enguany, es van establir relacions amb 
25 empreses, les quals es van mostrar interessa-
des en alguns dels projectes que realitza Càritas. 
Per mitjà de la nostra presència en el SIL, pretenem 
sensibilitzar les empreses de la importància de de-
senvolupar accions vinculades amb la Responsabi-
litat Social Corporativa.

Volem donar les gràcies al Saló Internacional de  la 
Logística i la Manutenció i a la Fira de Barcelona per 

cedir·nos un espai i oferir·nos, d’aquesta manera, la 
oportunitat d’explicar la nostra tasca als assistents.

NOTÍCIES NOTÍCIES
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El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
i Càritas signen un conveni de col·laboració 
El passat 8 de maig el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) va signar un conveni de col·laboració 
amb Càritas. La finalitat d’aquest acord és apropar a la comunitat mèdica l’experiència de Càritas des del punt 
de vista social, del voluntariat i de la Responsabilitat Social Corporativa. Aquest conveni també es va signar 
anteriorment amb el Grup MED, el conjunt d’empreses propietat del Col·legi.

El COMB i el Grup MED promouran activitat 
divulgatives entre els seus col·legiats, clients i 
treballadors per tal que coneguin tant la realitat 
social com les accions que duu a terme Càritas, i 
també fomentaran el voluntariat entre els seus 
col·legiats i treballadors.

En la signatura del conveni el Dr. Jaume Padrós, 
President de la Junta de Govern del Col·legi Ofi-
cial de Metges de Barcelona, va expressar la seva 
gran satisfacció per col·laborar amb una organit-
zació com la nostra.

Des de Càritas celebrem aquest acord i els agraïm 
la seva implicació amb la tasca que duem a terme. 

Jordi Roglá, Director de Càritas, i Dr. Jaume Padrós, President de la 
Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

La Salle, la UPF, la UAO, la URL i la 
Fundació Politècnica reben la placa 
“La nostra és una Universitat amb Cor” 
Càritas ha entregat la placa “La 
nostra és una Universitat amb 
Cor” a la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF), La Salle–Universitat 
Ramon Llull (URL), a la Universitat 
Abat Oliba (UAO), a la Universitat 
Ramon Llull (URL) i a la Fundació 
Politècnica de Catalunya (FPC), 
com a mostra d’agraïment per la 
col·laboració d’aquestes universi-
tats amb la nostra organització. 

L’acte de signatura del conveni 
entre la UPF i Càritas del passat 
30 de gener va servir per fer en-
trega de la placa.

El passat 26 de febrer va tenir lloc 
l’acte d’entrega de la placa a la UAO. 
Jordi Roglá, Director de Càritas Di-
ocesana de Barcelona, va aprofitar 
la trobada per explicar als presents 
el projecte ‘Feina amb Cor’.

Gairebé un més després, el 19 de 
març, es va seguir el mateix proce-
diment a La Salle-URL. En aquesta 
ocasió, l’acte va servir per anunciar 
que Càritas disposaria d’una taula 
en el ‘Talent Fair’ per a donar infor-
mació als assistents sobre la nostra 
organització i atendre els possibles 
oferiments de voluntariat.

De la mateixa manera que es va 
fer amb la UPF, l’acte de signatura 
del conveni amb la Fundació Poli-
tècnica, que va tenir lloc el passat 
28 d’abril, va servir per entregar 
la placa.

La darrera en rebre·la va ser la 
URL, el passat 11 de juny. Tot i 
que el conveni ja s’havia signat, 
es va decidir convocar de nou 
una trobada per tal d’entregar la 
placa.

Des de Càritas agraïm a aquestes 
universitats la seva col·laboració.

NOTÍCIES
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Pere Vendrell, Enric Muchart, Montse Padilla, Jose Agustí i Jorge Agustí

La Fundación Ramón Molinas allarga el seu 
compromís amb Càritas 3 anys més
La Fundación Ramón Molinas 
va renovar la seva col·laboració 
amb Càritas. D’aquesta manera, 
la Fundación manté la seva vin-
culació amb la nostra organitza-
ció durant 3 anys més.

En l’acte de signatura, que es va 
celebrar el passat 22 de maig, es 
va anunciar que l’aportació eco-
nòmica de l’any 2014 anirà des-
tinada al Matern Infantil Rull de 
Ciutat Vella.

Moltes gràcies a la Fundación Ra-
món Molinas pel seu compromís 
amb la nostra tasca. 

Pilarín Bayés, Toni Serés i Jan Grau creen 
l’Auca de Càritas
Inspirats en els nois i noies del Centre Obert de Glam-
paretes i ens els educadors socials que els acompanyen, 
Pilarín Bayés, Toni Serés i Jan Grau han elaborat l’Auca 
de Càritas. Es tracta d’una eina pedagògica destinada 
a als alumnes, i que els voluntaris d’Escoles amb Cor 
i Educació amb Valors podran utilitzar quan visitin les 
escoles.

Pilarín Bayés, dibuixant i caricaturista, s’ha encarregat del 
disseny de les vinyetes, mentre que el text l’han realitzat 
Toni Serés i Jan Grau, guionistes de Cavall Fort. L’objectiu 
és explicar els valors de Càritas a través de la història que 
han creat.

S’han realitzat dues versions d’Auca. Una destinada als 
estudiants de secundària, i una altra als de primària. La 
diferència d’aquests dos models rau en el llenguatge que 
s’ha utilitzat. 

Des de Càritas volem agrair a Pilarín Bayés, Toni Serés i 
Jan Grau el seu esforç i la seva implicació en l’elaboració 
de l’Auca.

NOTÍCIES NOTÍCIES
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Torneig solidari al Club de Golf El Prat
El passat 27 de maig es va celebrar un torneig de golf 
solidari al Reial Club de Golf El Prat. Part del preu de 
la inscripció va anar destinat a Càritas. Les empreses 
que van patrocinar el campionat van ser Lacoste i el 
Grup Mahou–San Miguel.

48 jugadors de 6 clubs diferents van participar en 
una activitat que va transcórrer en un ambient festiu 
i de germanor. Després de la competició, va tenir lloc 
un aperitiu i es va organitzar una tómbola entre els 
participants. A més, Mario Pons, voluntari de Clubs 
amb Cor, va fer el lliurament del 1r premi a Merce-
des Fontanals, guanyadora del torneig.

Agraïm al Club de Golf El Prat, a Lacoste i al Grup Ma-
hou·San Miguel la seva generositat, i donar les grà-
cies a tots els participants per la seva col·laboració.

Mario Pons, Voluntaris de Club amb Cor, entrega el 1r premi a Merce-
des Fontanals, guanyadora del torneig.

NOTÍCIES

Els treballadors de l’Espanyol cuinen per 
més de 30 usuaris de Càritas
Els treballadors del RCD Espanyol 
van organitzar, el passat dijous 12 
de juny, una jornada solidària per 
als usuaris de Càritas del Centre 
Aurora, dels Habitatges tutelats 
de l’Almeda i d’Orientació laboral 
Barcelonès Sud. Tots ells van tenir 
l’oportunitat de visitar les instal-
lacions de l’estadi de Cornellà-El 
Prat, trepitjar la gespa, accedir 
als vestidors i conèixer la zona de 
premsa de l’equip blanc·i·blau.

Després de la visita, van ser convi-
dats a dinar a la zona VIP de l’es-
tadi. La preparació i el servei del 
menjar va córrer a càrrec dels tre-
balladors de l’equip espanyolista, 
els quals van preparar més de 30 
menús per als usuaris de la nostra 
organització. Tant petits com grans 
van gaudir d’una experiència inobli-

dable. Per un dia van posar·se a la 
pells dels futbolistes, entrenadors i 
directius, i van poder fotografiar·se 
a les diferents zones de l’estadi.

En nom dels nostres usuaris, vo-
lem donar les gràcies al RCD Es-
panyol per aquesta iniciativa tan 
solidària.

Els usuaris de Càritas van poder trepitjar la gespa de l’Estadi de Cornellà-El Prat
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NOTÍCIES

IES Pablo Ruiz Picasso, Centre Cruïlla, 
Casal de Joves Llops del Taga i  
SUBWAY organitzen una jornada 
futbolística
El passat 20 de març, el Casal de Joves Llops 
del Taga va organitzar un torneig de futbol sala 
dirigit als joves de la zona Nord de Barcelona. 
L’Institut IES Pablo Ruiz Picasso, el Centre Cruï-
lla, el Casal de Joves Llops del Taga i l’empresa 
d’alimentació SUBWAY van fer possible la cele-
bració d’aquesta activitat. 

L’Institut IES Pablo Ruiz Picasso va oferir les seves 
instal·lacions, el pla comunitari va prestar l’equip de 
so, i el Centre Cruïlla i el Casal de Joves Llops del Taga 
van posar els dos àrbitres. A més, també es va comp-
tar amb la implicació d’un grup de joves del Casal.

En l’activitat van participar joves de l’IES Pablo Ruiz 
Picasso, del Centre Obert de Torre Baró, del Centre 
Cruïlla i del Casal de Joves Llops del Taga. Es van 
establir dues categories: una de 14 a 16 anys i una 
altra de 17 a 20 anys. En total es van inscriure 6 
equips de la primera categoria i 5 de la segona. A 
cada participant se li va lliurar un entrepà i una 
beguda que va subministrar l’empresa SUBWAY.  
A més, des d’Empreses amb Cor també es van 
aconseguir 8 dispositius USB i 8 Mp3 que vam po-
der lliurar a l’equip guanyador de cada categoria.

La jornada va ser un èxit de participació i en tot 
moment va predominar l’esperit esportiu. És per 
això que volem agrair a totes les empreses que 
van col·laborar en la realització d’aquesta activi-
tat la seva generositat i solidaritat. 

Alguns dels nois que van participar en el torneig de futbol sala que  va 
organitzar el Casal de Joves Llops del Taga

NOTÍCIES

ISS Facility Services s’involucra 
en el projecte ‘Feina amb Cor’
ISS Facility Services s’uneix a la família de ‘Feina 
amb Cor’. El passat 31 de març la companyia líder 
en la integració de serveis generals va anunciar 
que contribuiria amb aquest projecte de Càritas 
oferint la possibilitat d’inserció laboral. L’acord de 
participació estableix que ISS ajudarà a inserir les 

persones en el món laboral. Tot i que ‘Feina amb 
Cor’ fou llençat a finals de l’any 2013, ja s’està pen-
sant en l’ampliació del projecte.

En nom de tots els membres que hi participen, vo-
lem agrair la col·laboració d’ISS Facility Services.
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NOTÍCIES

Intel entrega 6 ordinadors portàtils  
a Càritas a través de la Fundació del  
FC Barcelona 
El passat 5 de maig Intel, patrocinador del FC Barcelona, va donar 6 ordinadors portàtils a Càritas. L’acció 
va néixer arrel de la campanya “1 gol – 1 ordinador” que aquesta empresa va llençar a través de la Fun-
dació del FC Barcelona, i que va durar des del 14 de desembre fins el 9 de febrer, un període dins el qual 
els blaugrana van disputar 14 partits.

L’acció consistia en què Intel en-
tregava cada partit a la Fundació 5 
ordinadors + 1 per cada gol marcat. 
Passats els dos mesos, Intel va do-
nar un total de 111 ordinadors (ta-
blets, portàtils i de taula), a raó dels 
41 gols marcats + els 5 ordinadors 
de base per partit. La donació de 
cadascun dels 14 partits es va des-
tinar a una organització humani-
tària diferent. En el cas de Càritas, 
la Fundació va adjudicar de forma 
aleatòria el partit contra el Llevant 
del 19 de gener, en el qual el Bar-
ça va marcar 1 gol. Per tant, Càri-
tas va rebre 6 ordinadors portàtils  
(5 de base + 1 pel gol marcat).

Des de la nostra organització volem 
agrair tant a Intel com a la Fundació 
del FC Barcelona aquest donatiu.

Neus Munté, Javier Lubelza, Josep Maria Bartomeu, Antoni Izquierdo, Conxita Ribas i Norberto 
Mateos

IMOI incrementa la seva 
col·laboració amb Càritas
Des de fa anys IMOI col·labora amb Càritas en el tractament d’ortodòncia d’infants que estan assistits per 
la nostra organització. S’encarreguen d’atendre aquells casos que presenten un diagnòstic més complicat.

Enguany, s’ha renovat aquest acord de col·laboració, i a més, IMOI ha decidit ampliar en un 20% la quantitat 
d’infants que atendrà en el seu centre mèdic.

És per això que els donem les gràcies un any més per la seva generositat. 
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La Generalitat rep el premi de Publicitat de 
La Vanguardia i el destina a Càritas 
El passat divendres 14 de març Josep Martí, secretari de Comuni-
cació del Govern de la Generalitat, va rebre el premi de Publicitat 
de La Vanguardia i va anunciar que el destinaria de forma íntegra 
a Càritas. Això ens va permetre inserir un anunci de Càritas a La 
Vanguardia. 

En la 25ª edició dels premis de Publicitat que entrega La Vanguar-
dia, la Generalitat de Catalunya va obtenir el màxim guardó en 
l’apartat d’acció social per la seva campanya per evitar els trastorns 
en conductes alimentàries. Després de rebre el premi, el Govern va 
comunicar que destinaria la totalitat de l’import a Càritas. Gràcies a 
la cessió d’aquest espai, la nostra organització va disposar de forma 
gratuïta de tota una pàgina en el diari per posar un anunci de Càri-
tas Diocesana de Barcelona.

Volem agrair a la Generalitat de Catalunya la seva generositat i el 
seu compromís amb l’acció solidària. 

Anunci que Càritas va posar a La Vanguardia

NOTÍCIES

L’ Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya s’uneix a Càritas
El passat 19 de maig l’Associació d‘Enginyers Industrials de Catalunya va signar un conveni de col·laboració 
amb Càritas, d’acord amb el qual es compromet a difondre la importància de la solidaritat. A més, aquest 
acord obre la possibilitat que l’Associació col·labori amb el projecte ‘Feina amb Cor’ de Càritas.

En l’acte de signatura van estar 
presents el President de l’Asso-
ciació, el Sr. Jordi Renom, i el 
President de l’Acció Social, el Sr. 
Pere Girau, i per part de Càritas 
el Director, el Sr. Jordi Roglá, i el  
Sr. Ramon Bretcha, voluntari 
d’Empreses amb Cor.

Des de la nostra organització 
celebrem aquest conveni de col·
laboració i agraïm a l’Associació 
d‘Enginyers Industrials de Catalu-
nya el seu compromís social.

Jordi Renom, President de l’Associació d’Enginyers Industrial de Catalunya, i Jordi Roglá, Director 
de Càritas 
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Taula de bones pràctiques en RSC durant 
el ‘Talent Fair’ a La Salle-URL
El passat 15 de maig es va realit-
zar, a La Salle – Universitat Ra-
mon Llull, una Taula Rodona de 
Bones Pràctiques en Responsa-
bilitat Social Corporativa (RSC). 
La ponència, que va estar adre-
çada als alumnes de quart any 
d’Enginyeria i de primer any de 
Comunicació i Ètica Empresarial 
d’Administració i Direcció d’Em-
preses (ADE), es va emmarcar 
dins el ‘Talent Fair’.

Uns 45 alumnes van assistir a una 
xerrada que es va realitzar en an-
glès. Abans d’iniciar la taula rodo-
na Paco Torras va explicar la tasca 
que es realitza des d’Empreses 
amb Cor. Seguidament, es van 

anunciar els convidats: Modesto 
Botí, Retail portofolio Manager 
Deka Centros Comerciales; Ana 
Bustamante, Coordinador del 
Programa Caixa Proinfància; Edu-
ard Sans, Patró de la Fundació FC 
Barcelona. Tots tres van explicar 
als assistents la política de RSC 
que es fa des de la seva entitat tot 

posant exemples pràctics, i van 
explicar el tipus de col·laboració 
que mantenen amb Càritas.

Des de la nostra organització do-
nem les gràcies a La Salle – URL 
per la seva implicació en la nostra 
tasca, i agraïm als alumnes la seva 
assistència a la xerrada. 

Eduard Sans, Ana Bustamante, Modesto Botí, Aida C. Rodríguez i Larisa Tatge

Càritas participa a la Màster Class de ioga 
LOLË WHITE TOUR 
Càritas va voler col·laborar en la Màster Class de ioga que l’empresa LOLË va oferir el passat 12 d’abril al Palau 
Nacional del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). 600 dones van gaudir d’una sessió gratuïta d’una 
hora i mitja de ioga. 

20 voluntàries de Càritas van estar ajudant du-
rant tot el dia a muntar la logística necessària 
per a celebrar l’esdeveniment. A més, també es 
va col·locar una paradeta a les portes de la sala 
on es realitzava la sessió, en la qual s’oferien per 
un preu simbòlic alguns dels nostres productes. 
A canvi, LOLË destinarà a la nostra organització 
un percentatge dels beneficis que obtingui de la 
seva nova línia de roba. 

L’activitat es va emmarcar dins la LOLË WHITE 
TOUR, una ruta que l’empresa canadenca està 
realitzant per diferents ciutats del món en les 
quals repeteix aquesta mateixa acció.

Moltes gràcies per la seva col·laboració!
Albert Espanyol, Ferran Casamitjana, Manuel de Tord, Pol Frias, Montserrat 
Monferrer i Lourdes Llorens

NOTÍCIES
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Ainhoa Arteta entrega una espectacular 
mona de Pasqua a Càritas
La soprano Ainhoa Arteta va entregar per Setmana Santa una gran mona de Pasqua per a tots els nens i 
nenes del projecte PAIDÓS, de prevenció de la pobresa infantil. Des del Reial Club de Polo de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, a través del projecte esportiu, social i cultural Equestrian Challenges va voler que 
aquesta Pasqua Càritas Diocesana de Barcelona rebés una mona gegant i solidària.

Els nens i les nenes que Càritas acompa-
nya i que participen en projectes com el 
PAIDÓS (d’eradicació de la pobresa infan-
til) i els centres oberts han pogut gaudir 
de l’original mona de Pasqua. Els respon-
sables del Reial Club de Polo van  visitar 
el centre de la Barceloneta de Càritas 
Diocesana de Barcelona per entregar la 
mona i per conèixer de primera mà els 
projectes PAIDÓS i del centre obert, que 
representen part de la tasca que duem a 
terme en l’àmbit de la Infància. 

I és que la situació econòmica actual ha 
portat a moltes empreses i entitats pú-
bliques i privades a col·laborar amb Cà-
ritas i a ser solidàries amb les persones 
que més pateixen. Els infants són uns 
dels més castigats per la crisi i per això 
des de Càritas esmercem part dels nos-
tres esforços en oferir·los recursos per-
què tinguin més oportunitats de futur. Mona entregada als nens i nenes de PAIDÓS

La Fundación de la Mutua 
General de Seguros entrega la 
donació anual a Càritas
La Fundación de la Mutua General de Seguros (MGS) 
va entregar, el passat 19 de març, la donació de l’any 
2013 a Càritas, en la qual van col·laborar uns 800 
empleats. El donatiu es repartirà entre els menjadors 
socials de Càritas per on hi ha delegacions de MGS.

En l’acte d’entrega van estar presents, per part de la 
Fundació, el President, el Sr. Heliodoro Sánchez, la 

Directora de RRHH i Patrona de la Fundació, la Sra. 
Araceli Ruiz, i el Sr. Germán Martínez, de l’Àrea de 
Comunicació. Per part de Càritas van assistir Jordi 
Roglá, Director de l’organització, i Fernando Porta, 
voluntari d’Empreses amb Cor.

Moltes gràcies tant a la Fundación com als empleats 
per la seva solidaritat.

NOTÍCIES NOTÍCIES
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El Clínic Dunlop recull 3.500 litres de llet 
a favor de Càritas en el Barcelona Open 
Banc Sabadell - Trofeu Comte de Godó
El passat 20 d’abril, diumenge de Pasqua, es van recollir 3.500 litres de llet a favor de Càritas en la 62ª edició 
del Barcelona Open Banc Sabadell–Trofeu Comte de Godó. Com ja és habitual, Dunlop va organitzar un Clínic 
al Reial Club de Tennis Barcelona, emmarcat 
dins les jornades preliminars de l’Open Banc 
Sabadell–Trofeu Comte de Godó, obert per 
a tots els nens de les escoles de tennis de 
Catalunya.

Des de fa 3 anys aquesta jornada té una ves-
sant esportiva i solidària. Cada nen va portar 
1 litre de llet, i a la vegada va poder gaudir 
d’una sessió d’entrenament a la pista Central 
amb jugadors de primer nivell com Nicolás 
Almagro, Tommy Robredo o l’austríac Jürgen 
Melzer.

Des de Càritas volem agrair a tots els nens 
participants, a la Diputació de Barcelona, al 
Reial Club Tennis de Barcelona i a Dunlop, la 
seva col·laboració, ja que gràcies a tots ells 
vam recollir 3.500 litres de llet. Albert Agustí, Josep Salom, Josep Ferrer, Ferran Casamitjana i Frederic Guallar

NOTÍCIES

Montse Padilla, David Forniés i Elisa Gil

El Club Atlètic Masnou signa un acord de 
col·laboració amb Càritas
El passat 4 de juny el Club Atlètic Masnou 
va signar un conveni de col·laboració amb 
Càritas. Es tracta del primer club de futbol 
que s’uneix al grup de Clubs amb Cor.

L’Atlètic Masnou és un club compromès 
amb el component social. Una bona mostra 
és la Campanya solidària de Nadal que fins 
ara destinaven a Creu Roja, però que arrel 
d’aquest acord de col·laboració també dona-
ran part a Càritas. A més, també estan pre-
disposats a fer recollides d’aliments. 

Des de Càritas agraïm al Club Atlètic Masnou 
la seva solidaritat i el seu compromís amb la 
nostra tasca.
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NOTÍCIES

Taula rodona de Bones Pràctiques en RSC 
a la Universitat Abat Oliba
El passat 1 d’abril va tenir lloc, a la Universitat Abat 
Oliba (UAO), la Taula Rodona de Bones Pràctiques 
en Responsabilitat Social Corporativa (RSC). La con-
ferencia va servir perquè els estudiants coneguessin 
la importància que les empreses col·laborin amb or-
ganitzacions com Càritas. Modesto Botí, Portofolio 
Manager · Retail CBRE · El Triangle, va destacar la 
necessitat que les empreses prioritzin l’aspecte de la 
Responsabilitat Social Corporativa. Recentment, El 
Triangle va cedir un espai a l’entrada del seu centre 
perquè Càritas pogués difondre la feina que fa. A 
més, recentment ha inserit a una persona del pro-
jecte ‘Feina amb Cor’.

Jordi Sala, responsable de Recursos Humans de l’Ho-
tel Arts, va explicar als assistents que la RSC de l’Hotel 
Arts es va iniciar fa molts anys. Actualment, col·labora 
de forma activa amb el Centre Obert Glamparetes 
de Càritas, que atén a infants d’entre 6 i 12 anys.

El darrer ponent va ser Jordi Alavedra, vicepresident 
de Ogilvy&Mather, qui va remarcar la RSC de la seva 
empresa, i va explicar que donen suport a Càritas en 
l’aspecte de la creativitat.

Moltes gràcies a tots aquells que vàreu poder assistir!

Estudiants de la UAO que van assistir a la ponència.

NOTÍCIES

La Universitat Pompeu Fabra i l’Institut 
Químic de Sarrià signen un acord de 
col·laboració amb Càritas
Durant el primer semestre d’aquest 2014 la Universi-
tat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut Químic de Sarrià 
han signat un conveni de col·laboració amb Càritas 
Diocesana de Barcelona. La finalitat d’aquests acords 
és apropar a la comunitat universitària l’experiència 
de Càritas des del punt de vista social, del voluntari-
at i de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). La 
primera en signar el conveni va ser la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF), el passat 30 de gener. La col·laboració 
es basa en organitzar xerrades i taules rodones en RSC, 
per tal de sensibilitzar als estudiants, que en el futur 
es dedicaran al món empresarial, de la importància de 
tenir una consciencia social en les seves tasques labo-
rals. A més, la trobada va servir per entregar la placa 
“La nostra és una Universitat amb Cor”. 

El 13 de febrer va tenir lloc la trobada amb l’Institut 
Químic de Sarrià (IQS). En l’acte de signatura, el Di-

rector General de l’IQS, el Dr. Pere Regull, va assegu-
rar que organitzaran activitats divulgatives i fomenta-
ran el voluntariat entre l’alumnat.

Des de la nostra organització volem agrair a la UPF i a 
l’IQS el seu compromís amb la nostra tasca.

Jaume Casals, Rector de la Universitat Pompeu Fabra, i Jordi Roglá, 
Director de Càritas 
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Atrápalo col·labora amb el Matern 
Infantil Mimos
La plataforma digital de promocions ‘Atrápalo’ 
va fer una donació econòmica al Matern Infantil 
Mimos, un projecte de Càritas que atén a dones 
joves amb fills d’entre 0 i 3 anys.

A més, també oferirà als usuaris de la nos·
tra organització, de forma periòdica, entrades  

gratuïtes per a espectacles d’oci que es facin a 
Barcelona. 

En nom dels nostres usuaris, donem les gràcies a 
‘Atrápalo’ per la seva col·laboració i el seu compro-
mís social.

El Col·legi de Censors Jurats 
s’involucra amb la tasca de 
Càritas i Entitats amb Cor
Càritas Diocesana de Barcelona va estar present en 
l’Assemblea del Col·legi de Censors Jurats que es va 
celebrar el passat 31 de març a l’Hotel Colón. Un dels 
punts de la reunió es va destinar a explicar la tasca que 
es realitza des de Càritas i Entitats amb Cor. Un cente-
nar de membres del Col·legi van estar presents a l’acte.

Ernesto Casa, conseller i voluntari de Càritas, i Fer-
ran Casamitjana, cap de l’Àrea de Captació de Re-

cursos i responsable del grup d’Entitats amb Cor, 
van donar a conèixer els diferents programes d’ac-
ció social de Càritas, i van explicar en què consisteix 
el grup d’Entitats amb Cor, així com els grups que 
l’integren. 

Des de Càritas volem agrair al Col·legi de Censors 
Jurats que ens cedissin part de la seva Assemblea 
per explicar la nostra tasca. 

Els treballadors de DABA 
Nespresso s’impliquen amb 
Càritas
Els treballadors de DABA, la distribuïdora exclusiva 
de productes Nespresso, han fet una donació econò-
mica a Càritas. La iniciativa referma la tendència que 
els treballadors de les empreses s’impliquen, cada 
cop més, en les tasques en Responsabilitat Social 
Corporativa.

Tot i el context de crisi actual, els empleats de DABA 
s’han volgut solidaritzar amb els més necessitats. És 
per això que volem agrair·los la seva solidaritat i el 
seu compromís social. 

NOTÍCIES
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La Universitat Abat Oliba celebra la segona 
edició del BCN Thinking Challenge
Durant els dies 8 i 9 d’abril es va 
celebrar la segona edició del BCN 
Thinking Challenge que organitza 
la Universitat Abat Oliba (UAO). 
Es tracta d’una iniciativa llença-
da per a joves emprenedors que 
estan estudiant, i que per un dia 
tenen l’oportunitat de presentar 
un projecte empresarial enfocat 
a resoldre un problema social. En 
l’edició d’enguany el tema girava 
en torn a les discapacitats. 

Van participar-hi sis grups, inte-
grats cadascun per sis i vuit es-
tudiants –no necessàriament de 
l’UAO–. Durant el primer dia es 
va celebrar l’acte d’apertura i va 
tenir lloc el que es coneix com el 
Hackaton Day, una jornada de 
treball que va durar unes vuit ho-
res a on els diferents grups han 
de dissenyar i proposar el seu 
projecte empresarial. Per a fer·
ho tots ells compten amb l’ajuda 
d’una persona experta del món 
empresarial, i de dos o tres tre-
balladors d’una empresa de con-
sultoria. A més, també disposen 

d’un suport extern fiscal i econò-
mic, i de rrhh. 

En acabar el dia, els grups van en-
viar els seus projectes als catorze 
membres del jurat, els quals es 
van reunir el dia següent per de-
liberar els guanyadors dels dos 
premis: un premi està destinat 
a aquell projecte empresarial 
més convincent, i l’altre al millor 
emprenedor. Abans d’anunciar 
els guanyadors, però, un o dos 
representants de cada grup van 
presentar els seus projectes als 
assistents. 

El guanyador del premi grupal 
va ser el projecte titulat ‘Urban 
Experience’. Un dels integrants 
d’aquest grup, va rebre també el 
premi al millor emprenedor. Un 
guardó que va ser entregat pel 
president de Càritas Diocesana 
de Barcelona, Jordi Roglá. Es trac-
ta d’un estudiant invident de La 
universitat Pompeu Fabra, que 
arrel d’una experiència personal, 
va plantejar, juntament amb els 

seus companys, un projecte real, 
senzill, innovador, i sobretot, eco-
nòmicament viable.

Des de Càritas volem felicitar a 
tots els joves estudiants que van 
participar en la segona edició del 
BCN Thinking Challenge, i donar 
l’enhorabona a aquells que van 
ser guardonats. 

Jordi Roglá, Director de Càritas, entrega el 
premi al ‘Millor Emprenedor’ al noi invident 
guardonat

Els alumnes de la Universitat Pompeu Fabra 
coneixen l’Acció en Habitatge de Càritas
El passat 12 de maig Carme Trilla, 
responsable del Servei de Mediació 
a l‘Habitatge (SMH) de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, va explicar als 
estudiants de la Facultat de Ciènci-
es Econòmiques i Empresarials de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
l’Acció en temes d’ Habitatge que 
es fa des de l’organització.

Uns 40 alumnes de l’assignatura 
“Temes Actuals en comptabilitat de 
gestió” van assistir a una conferèn-
cia que es va emmarcar dins el pro-
grama d’activitat del curs acadèmic 
2013·2014 d’aquesta Facultat.

Des de Càritas volem agrair tant 
als assistents com a la Universitat 

Pompeu Fabra la seva implicació 
amb la nostra tasca.

NOTÍCIES NOTÍCIES
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El Grup Mémora contribueix en la lluita 
contra la pobresa infantil
El Grup Mémora i els seus treballadors col·laboren amb Càritas per tal de reduir l’impacte de la pobresa in-
fantil. La contribució de l’empresa funerària es fa a partir de la reducció de la composició del lot de Nadal que 
reben els treballadors i destinar l’import al Projecte PAIDÓS de Prevenció de la Pobresa Infantil de Càritas. 

La crisi econòmica actual ha accentuat la pobresa en la infància. Enmig d’aquest context, el Projecte PAIDÓS 
té per objectiu pal·liar i prevenir les conseqüències de la pobresa infantil crònica, i establir vincles afectius 
dins la família. 

Aquesta col·laboració arriba de mans del Grup 
Mémora, empresa líder a Espanya i Portugal 
de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i 
gestió de cementiris. A més, l’empresa també 
recolza altres institucions i associacions que 
es preocupen pel benestar de la població in-
fantil, com l’Associació de Familiars i Amics de 
Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). 

Amb aquesta acció, el Grup Mémora vol con-
tribuir i sensibilitzar la societat sobre un tema 
tan important com és la pobresa infantil i a la 
vegada, solidaritzar·se amb els sectors socials 
més vulnerables. 

J. Isern Patentes y Marcas manté la seva 
col·laboració amb Càritas
Com ja és habitual, l’empresa especialitzada en 
patents i marques, J. Isern Patentes y Marcas, 
continuarà col·laborant desinteressadament 
amb Càritas durant aquest 2014. 

Aquestes són algunes de les marques que 
l’empresa ha registrat darrerament a la Ofi-
cina de Patents i Marques del Ministeri d’In-
dústria: DISA Distribució Solidària d’Ali-
ments, Feina amb Cor, ...amb Cor, ...con 
Corazón, Un NO per a ningú, appambcor,  
caritasbcn, etc. En el decurs del mes de maig 
es va fer entrega de la placa que l’acredita com 
a Empresa amb Cor. 

De nou, agraïm la seva generositat.

Fernando Sánchez, Jordi Roglá, Eduardo Vidal i Maria Luisa Yzaguirre 

Enric Muchart, Pepe Isern i Albert Bonet 

NOTÍCIES
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Semillas Batlle entrega a Càritas 5 tones 
de llenties del seu Segon Hort Solidari
El passat 12 de març l’empresa Semillas Batlle va 
donar a Càritas Diocesana de Barcelona 5.000 qui-
los de llenties del segon Hort Solidari Batlle. Grà-
cies a aquesta acció es podran servir unes 50.000 
racions de menjar. Aquesta iniciativa va ser llençada 
per l’empresa fa dos anys, amb la finalitat primordial 
de conrear aliments i donar·los a Càritas perquè els 
pugui fer arribar a les persones necessitades. L’acte 
d’entrega va comptar amb la presència del director 
general de Semillas Batlle, Ramón Batlle, i de l’ex 
jugador de bàsquet Ferran Martínez, que actua com 
a Ambaixador de l’Hort Solidari per part de Càritas.

El projecte es recolza en la pàgina de facebook 
(www.facebook.com/huertosolidario), i en el com-
promís per part de Batlle de canviar els ‘m’agrada’ 
per llavors de llegums, que posteriorment planta en 
uns terrenys lleonesos de 10.000m2 que es destinen 
íntegrament a aquesta causa.

En la primera edició, l’Hort Solidari va aconseguir una 
collita de 2,3 tones de mongetes que van ser lliura-
des a Càritas. L’èxit de les dues edicions d’aquesta 
acció solidària avala la seva continuïtat. Tant és 
així que l’acte de lliurament de la segona collita va 
servir també de marc per a la renovació del conve-

ni entre Càritas i Semillas Batlle, i per fer pública la 
posada en marxa del tercer Hort Solidari Batlle.

Al finalitzar l’acte, Ferran Martínez i Ramón Batlle 
van agrair el suport de totes les persones que con-
tribueixen a fer realitat l’Hort Solidari, posant la seva 
llavor virtual amb un simple clic, i els van animar a 
repetir el seu gest solidari perquè la tercera edició 
culmini amb el mateix èxit que la primera i la segona.

Ramón Batlle, Contxita Ribas, Ferran Martínez i Joaquim Fita

NOTÍCIES NOTÍCIES

Penteo signa un acord de col·laboració 
amb Càritas
El passat 22 de gener Penteo va arribar a un acord 
de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barce-
lona. D’aquesta manera, l’empresa especialitzada 
en l’anàlisi de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) es converteix en una Empresa 
amb Cor.

Penteo donarà suport a Càritas en l’àmbit informà-
tic i de les noves tecnologies, permeten així mini-
mitzar els riscos, el temps i les despeses en la presa 
de decisions. 

Des de Càritas volem agrair la seva col·laboració. Josep Maria Guerra, Jordi Roglá, Antoni Guerra i Ferran Casamitjana
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ACSA Sorigué s’uneix a la 
família de ‘Feina amb Cor’
L’empresa ACSA Sorigué es va sumar el passat 3 de març al projecte ‘Feina amb Cor’ de Càritas. Amb aquest 
conveni de col·laboració, la constructora obre les seves portes a la contractació d’usuaris de Càritas a través del 
programa ‘Feina amb Cor’. Aquest projecte té per objectiu donar resposta a aquelles persones que estan a l’atur 
des de fa temps i han esgotat la prestació per desocupació o estan a punt de fer·ho. 

El grup Sorigué, propietari de l’empresa ACSA Sorigué, ha estat sempre vinculat a polítiques de responsa-
bilitat social. En aquest sentit, la Fundació Sorigué porta més de 20 anys desenvolupant activitats socials, 
educatives i culturals. 

Des d’aquí volem agrair la seva generositat. 

BBVA s’implica amb el programa 
‘Feina amb Cor’ de Càritas
El passat 20 de març es va signar un conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona i 
BBVA. L’acord estableix que aquest banc es compromet a pagar 1.500€ a les empreses que insereixin 
una persona amb un contracte d’un any, establint un màxim de 10 contractacions per empresa. 

Càritas col·labora amb BBVA donant a conèixer la campanya per a promoure l’ocupabilitat ‘YO SOY EMPLEO’. 
Aquesta iniciativa ofereix tant a empreses com autònoms suport en la selecció, suport directe en la contractació 
de personal i formació per al creixement. 

Moltes gràcies per la col·laboració.

SABA dóna suport a la Xarxa 
de Materns Infantils
Amb una nova aportació econòmica, SABA s’ha sumat a les empreses que aposten per donar suport a la Xar-
xa de Materns Infantils de Càritas. Aquests centres atenen mares amb nens/es de 0 a 3 anys. 

La tasca que es realitza des dels Materns Infantils permet el desenvolupament físic i emocional dels més pe-
tits. A més, també es treballa i es fomenta la creació de vincles familiars entre les mares i els fills.

Des de Càritas agraïm a l’empresa SABA la seva col·laboració amb la nostra tasca. 

NOTÍCIES
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Festa de la Pau a l’Escola Betània Cornellà
L’Escola Betania Cornellà va organitzar 
la darrera setmana del mes de gener la 
Festa de la Pau. Durant 7 dies es van 
poder celebrar diferents activitats grà-
cies a la implicació d’alumnes, profes-
sors i famílies.

En l’edició d’enguany, els alumnes van 
fer unes creus amb l’objectiu de vendre·
les entre els assistents i donar els diners 
recaptats al projecte PAIDÓS de Càritas.

La setmana festiva va començar el di-
lluns 27 de gener i el dijous 30 es va fer 
una Desfilada per la Pau que va comptar 
amb la participació de tots els assistents. 
En acabar, es va fer entrega del donatiu 
a les Voluntàries d’Escoles amb Cor de 
Càritas Diocesana de Barcelona.

Des d’aquí volem donar les gràcies a l’Es-
cola Betania Cornellà, i a tots aquells que 
varen participar en la Festa de la Pau, per 
col·laborar amb la nostra organització.

Els infants de l’Escola Betania Cornellà van gaudir de les activitats que es van organitzar 
al llarg de la setmana festiva

L’Escola Patufet i el Col·legi Canigó 
col·laboren a eradicar la pobresa infantil 
hereditària
L’Escola Patufet i el Col·legi Canigó han col·laborat amb Càritas fent una donació econòmica. S’han sumat al 
grup d’Escoles amb Cor amb l’objectiu de contribuir a eradicar la pobresa infantil hereditària.

Aquesta aportació ha anat destinada al projecte PAIDÓS de prevenció de la pobresa infantil, el qual dóna 
suport a famílies amb fills i filles de 0 a 6 anys que es troben en risc d’exclusió social.

En nom dels nostres usuaris, donem les gràcies a aquestes dues escoles per la seva solidaritat i el seu com-
promís amb la nostra tasca.

NOTÍCIES NOTÍCIES
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Ruth Travel referma el seu 
compromís amb Càritas
Ruth Travel ha decidit augmentar el seu compromís amb Càritas. A més de la seva aportació econòmica anu-
al en tant que empresa col·laboradora, també posarà a l’abast de Càritas els seus mitjans per fer difusió de la 
nostra organització, a través de la seva revista i altres mitjans.

D’aquesta manera, l’empresa es compromet a publicar un article sobre la tasca de Càritas a la seva revista.

Volem agrair a Ruth Travel la voluntat de refermar la seva col·laboració amb la nostra organització.

Casa Jové revisarà les calderes dels 
pisos de Càritas
A principis de maig Casa Jové va oferir revisar gratuïtament les calderes dels pisos dels projectes de Càritas. 
A més, també va proposar fer les reparacions adients a un preu especial, ja que les peces de substitució les 
facturarien a preu de cost, i en cas que fos necessari substituir la caldera o l’escalfador seria per un aparell 
nou.

D’aquesta manera, l’empresa de manteniment de calderes que enguany complirà 140 anys d’existència, pas-
sarà a formar part del nostre grup d’Empreses amb Cor. 

És per això que des de Càritas volem agrair a Casa Jové la seva generositat i el seu compromís social.

La Universitat Abat Oliba 
organitza una conferència 
sobre el mercat laboral  
i ‘Feina amb Cor’ 
El passat 17 de març Àngels Valls, responsable del departament de Formació i inserció sociolaboral, va realit-
zar una conferència sobre ‘El mercat laboral’ i ‘Feina amb Cor’ a la Universitat Abat Oliba. Valls va explicar 
als alumnes de tercer grau d’Administració i Direcció d’empreses les accions que des de Càritas s’estan realit-
zant en l’àmbit laboral. 

La presentació de l’acte la va fer Carmen Parra, Secretària General de la UAO, qui va explicar que la conferèn-
cia formava part de l’Acord de Col·laboració entre la UAO i Càritas. La presentació de la ponent, Àngels Valls, 
i un breu resum d’EaC i d’UaC va córrer a càrrec d’en Roberto Coll·Vinent.

Des de Càritas celebrem l’Acord de Col·laboració i agraïm l’assistència a tots aquells que van poder estar pre-
sents a la conferència. 

NOTÍCIES
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Formació i Treball i Càritas donen les claus 
per treballar per un món millor
Sota el títol Vols un món millor? el passat 31 de gener 
Albert Alberich, director de Formació i Treball, i Car-
me Trilla, responsable d’Acció Social de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, van explicar com afronten, des 
de les organitzacions que lideren, certes problemàti-
ques socials actuals, com per exemple l’exclusió social.

En una xerrada realitzada a la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), tots dos van voler sensibilitzar els as-
sistents sobre aquesta realitat social i orientar així 
l’alumnat davant possibles sortides laborals de ca-
ràcter social, com el voluntariat.

Carme Trilla, economista i experta en temes d’ha-
bitatge, va explicar en què consisteix el servei de 
mediació de l’habitatge que desenvolupa Càritas 
i, en concret, el pla de prevenció per lluitar contra 
l’exclusió social. 

Per la seva banda, Albert Alberich va aprofundir en 
el risc que pateixen moltes persones de caure en 
l’exclusió social. En aquest sentit, va destacar que 

des de Formació i Treball, entitat promoguda per 
Càritas, estan “convençuts que el treball i la for-
mació són la millor alternativa per lluitar contra 
l’exclusió social”.

Finalment, Alberich va parlar del Programa d’Entre-
ga Social (PES) que gestiona l’abastament de roba, 
mobles i equipament de la llar a famílies amb pocs 
recursos i que vénen derivades de diferents serveis 
socials, com Càritas, ajuntaments i altres entitats.

Albert Alberich, director de Formació i Treball, i Carme Trilla, 
responsable d’Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona

Autocars Font transporta les famílies de la 
Casa d’acollida Marialar a la neu
L’empresa Autocars Font va permetre que les mares i els fills/es de la Casa d’acollida Marialar gaudissin 
d’una jornada a la neu el passat 29 de març. La companyia va posar a disposició de Càritas un autocar per 
transportar·les des de Barcelona fins a Ribes de Freser al matí, i esperar·les fins que tornessin de Núria a la 
tarda per portar·les de nou cap a Barcelona.

Un cop allà, l’estació d’Esquí de la Vall de Núria es va fer 
càrrec de comprar els bitllets del cremallera, primer, i del 
telefèric després, que els va portar fins al Santuari de Núria. 

D’aquesta manera, les 32 persones d’aquest centre (15 adults i 
17 nens/es d’1 a 14 anys) van viure una experiència inoblidable 
ja que per primer cop van poder tocar la neu. L’ambient festiu va 
regnar en una activitat que es va allargar fins les 17h de la tarda.

Des de Càritas volem agrair a Autocars Font i a l’Estació d’Es-
quí de la Vall de Núria la seva generositat.

NOTÍCIES NOTÍCIES
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Les famílies del Centre Obert Torre Baró 
gaudeixen d’una barbacoa
El passat 17 de maig les famílies del Centre Obert 
Torre Baró van participar en una jornada festiva i de 
germanor a la naturalesa. Al migdia van gaudir d’una 
barbacoa, mentre que per la tarda es va organitzar una 
gimcana, en la qual pares i fills van poder jugar plegats. 

La sortida amb famílies és una activitat que el Centre 
Obert realitza des de fa quatre anys. Aquesta iniciati-
va va néixer amb l’objectiu de trobar un espai distès 
de relació entre les famílies. 

En aquesta 4ª edició hi varen col·laborar el Gremi de 
Cansaladers i Xarcuters de Barcelona i Província, i 
el Gremi de Carnissers-Cansaladers i Xarcuters de 
Catalunya. Entre tots ells varen donar més de 200 
kg. de carn. El pa de pagès va córrer a càrrec de l’em-
presa Jaime Bou.

En nom dels nostres usuaris, moltes gràcies a tots 
per la vostra col·laboració.

Naturaleza y Vida manté la seva 
col·laboració amb Càritas
Naturaleza y Vida, empresa de cosmètics naturals 
que prioritza el benestar i una vida saludable, ha re-
novat la seva col·laboració amb Càritas. D’aquesta 
manera, prolonga un vincle que manté amb la nostra 
organització des de l’any 2012. 

Durant el transcurs d’aquest període, Naturaleza 
y Vida ha atès les necessitats higièniques de més 
de 1.000 persones de la província de Barcelona. En 
aquest sentit, l’empresa pretén continuar donant su-
port a la nostra organització per tal d’ajudar aquells 
sectors més desafavorits de la nostra societat.

Naturaleza y Vida atorga una gran importància al 
programa de Responsabilitat Social Corporativa, 
ja que sempre ha estat sensible a les necessitats 
del seu entorn, tant de les persones com del medi 
ambient. Exemple d’això és l’entrega que fa de pro-

ductes d’higiene corporal i capil·lar de forma bi-
mensual a la nostra organització. 

En nom dels nostres usuaris, donem les gràcies a Natu-
raleza y Vida per la seva implicació en la nostra tasca.

Tant petits com grans van gaudir d’una jornada festiva a la naturalesa

NOTÍCIES
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Habitatge, Treball i Suport Infantil, els 
temes del cicle de xerrades de Càritas a 
l’Orfeó Gracienc
El passat mes de febrer es va ini-
ciar el cicle de xerrades ‘Reptes 
i tendències socials: debats per 
tocar de peus a terra’. Aquesta 
iniciativa, organitzada per Càritas 
i l’Orfeó Gracienc, consistia en re-
alitzar tres xerrades en les quals 
s’analitzés la realitat social que 
ens envolta, i com podem nosal-
tres influir·hi. 

En la primera conferència es va 
voler sensibilitzar els assistents 
de la importància de garantir un 
habitatge digne per a totes les 
persones. Sònia Lacalle i Àngel 
Làzaro, tècnica i voluntari, res-
pectivament, del Servei de Me-
diació en Habitatge, van ser els 
encarregats d’explicar el passat 
13 de febrer que una de les prio-
ritats de Càritas es lluitar perquè 
aquelles i aquells que són més 
vulnerables tinguin accés a un 
habitatge digne. 

El Servei de Mediació en Habi-
tatge ha atès 6.256 persones 
el 2013. Gràcies a la seva tasca, 
s’han evitat 455 desnonaments 
i 59 llars han obtingut ajuts eco-
nòmics directes per pagar fiances 
de lloguer.

Un mes després, el 13 de març, 
l’Àngels Valls, responsable del 
departament de Formació i in-
serció sociolaboral, i la Coro 
Querejeta, voluntària del depar-
tament de Formació i inserció 
sociolaboral van donar a conèi-

xer les accions que des de Càri-
tas s’estan realitzant en l’àmbit 
laboral. En aquest sentit, Valls 
va explicar que el projecte ‘Fei-
na amb Cor’ proporciona les 
eines necessàries per tal que 
les persones puguin trobar fei-
na, i és que l’objectiu principal 
que es persegueix és millorar la 
ocupabilitat, és a dir, millorar 
les capacitats dels usuaris per-
què aconsegueixin feina per si 
mateixos. 

Cada usuari rep un diagnòstic 
inicial, se li dissenya un pla de 
treball personalitzat i se li re-
alitza un seguiment intensiu 
durant tot el procés. L’objec-
tiu inicial del 30% d’inserció 

laboral és possible que se su-
peri.

Aquest cicle de xerrades va con-
cloure el dijous 10 d’abril amb 
la tercera conferència que duia 
el títol “Pobresa Infantil”. Mar-
ta Caramés, responsable del 
projecte PAIDOS i Albert Frago, 
treballador social de Càritas Di-
ocesana de Barcelona, van ex-
plicar als assistents un projecte 
destinat a prevenir la pobresa 
infantil.

Des de Càritas, volem agrair a l’Or-
feó Gracienc la seva col·laboració 
i donem les gràcies a tots els as-
sistents que van estar presents en 
aquests seguit de xerrades.

Xerrada a l’Orfeó Gracienc amb Sonia Lacalle i Ángel Lázaro.

NOTÍCIES NOTÍCIES
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CLUBS AMB COR
A
Academia Sánchez Casal 
Áccura
Ajuntament de Barcelona·
Regidoria Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports
Associació Catalana de Pitch 
& Putt
A.E. Corredors.cat
Atlètic Terrassa Hockey Club

B
Bac de Roda Sport
Bonasport

C
Centre Excursionista de Ca-
talunya
Cercle Sabadellés 1856
Champion Chip
Chip Timing SL
Club de Golf Can Cuyàs 
Club de Golf Sant Cugat
Club de Tennis Andrés Gimeno 
Club de Tennis Barcelona·Teià
Club de Tennis de La Salut
Club de Tennis Horta 
Club de Tennis Masnou
Club de Tennis Montbui
Club de Tennis Sabadell
Club de Tennis Vilanova i la 
Geltrú
Club Deportiu Terrassa Hoquey
Club Egara
Club Esportiu Hispano·Francés 
Club Esportiu Laietà
Club Esportiu Mas Ram Ba-
dalona
Club Natació Atlètic Barcelo-
neta
Club Natació Sabadell

Club Natació Sant Andreu
Club Natació Terrassa
Club Nautic Garraf
Club Náutico El Balís
Club Tennis Barcino
Club Tennis Castelldefels 
Club Tennis La Salut
Club Tennis Natació Sant Cugat

D
Diputació de Barcelona·Es-
ports

E
Escola de Golf HCP1 Pitch & 
Putt

F
Federació Catalana de Ci·
clisme
Federació Catalana de Pitch 
& Putt
Federació Catalana de Tennis·
Vall d’Hebrón
Fundació Claror
Fundació del Bàsquet Català
Fundació Futbol Club Barce-
lona
Fundació Privada RCD Espanyol
Fundación Real Dreams

G
Gaudium Sports

I
Ibercaja

L
Linia 22
Lliga Catalana de Tennis
Lliga del Baix Llobregat

M
Malibú Esportiu
Mesnousport,SL
Mundial de Natació de Bar-
celona (Ajuntament de Bar-
celona)

N
Nick Esport 

O
Obra Social Club Natació Bar-
celona

P
Pitch & Putt Vallromanes
Pitch & Putt Barcelona·Teià
Pitch & Putt Sant Cebrià 
Play & Help

R
Real Club de Polo de Barce-
lona
Reial Club de Tennis Barcelo-
na 1899
Reial Societat de Tennis Pom-
peya

S
Seven Marketing On Sports 
& Leisure
Set Ball Tennis 

T
T.C. Badalona

V
Vall Parc SA
Volta Ciclista a Catalunya

COL·LEGIS PROFESSIONALS, PATRONALS, GREMIS
A
Ascen · Asociación Catalana 
de Limpieza

C
Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya
Col·legi d’Enginyers de Ca-
mins Canals i Ports

Comerciants i Travessers de 
Rambla Catalunya
Consell de Col·legi de Metges 
Catalunya
Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya
Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona

I
Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona

G
Gremi d’Instal·ladors d’Elec-
tricitat i Fontaneria

CULTURA AMB COR-ENTITATS AMB COR 
A
AA. Cultural Instituto de Sa-
lud y Conciencia
Associació Artistica Airgela
Associació Caliu·Congrés
Associació Família Jesús·Maria

Associació “El Colomar”
Associació Amics de La Jota
Associació Catalana del SÍn-
drome Sjögren
Associació Juvenil Mà Ober-
ta·Cor Obert Valldemia

Associació Jubilados y Pre-
jubilados de Hec Grupo  
Enher
Associació Jubilats Olivetti·
Abat Odo 71

AGRAÏMENTS

2013

Des de Càritas volem expressar el 
més sincer agraïment a les més 

de 550 Entitats amb Cor que a 
través de diferents possibilitats 

de col·laboració (inserció laboral, 
donacions econòmiques, voluntariat 

corporatiu, donació i producte, 
cessió de serveis, màrqueting amb 

causa, sensibilització dels seus  
col·lectius , etc.) ens han donat 

suport durant l’any 2013
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EMPRESES AMB COR 
A
Abk Riesgos & Seguros
Abertis Telecom
AC Marca SA
Adding Plus Logistics SL Adding 
Plus
Adiquímica SA
Agencia Representación Co-
mercial Hequip 2 SL
Agud Peritos SL
Aki Brolatge
Alberto Roca Deu SL
Aldicer Capital SL
Alfa Consulting SL
All About Success SL
Almond Blue SL
Alonso y Carrera Arrendamientos
ÀLTIMA Serveis Funeraris Integrals
Altran
Antonio Puig SA
Angelini Lab Farmacéutica
Aquagrif SL
Aquarium Barcelona
Arrendadora Inmobiliaria Ca-
talana SA
Arrendadora Vallesana de 
Inmuebles SL
Asesoría Cardellach Panadés SL

Asesoría Financiera SA
Asesoría Jurídica y de Inversio·
nes SL
Avis Contact Centres SA
Autocares R. Font SA
A. Ybar SL

B
Bar La Bolsa
Barcinova de Transports SCCL
Barclays
Barnices Valentine Sau
Basf Construction Chemicals 
España SL
Basf Española SL
Basf Poliuretanos Iberia SA
Bayer Material Science
Bblp
BBVA
Bcn Trastassartexpo SL
Bioibérica SA
Brudy Technology SL
BSM
Busquets Gálvez Consultores 
Inmobiliarios Madrid

C
Caffe D’Autore SL

Calagran SA
Can Xiol SL
Cargotransports SL
Carnicería Cerdanya
Casa Gimeno
Castan
Català·Cabanellas
Catalana de Transport de Vehi-
cles SCCL
Catalunya Cristiana
Catalunya Ràdio
Cbre·Centre Comercial “El 
 Triangle”
Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals·CCMA
Cementiris de Barcelona SA
Checkpoint Systems España SL
Ciments Molins Industrial SA
CÍrculo Inmobilaria Meridiana
Circutor SA
Claribo Abogados SLP
Clasificación y Lavaje de Lanas 
SA
Codi Gràfic SL
Codinach Palou, SCP
Cogespar SA
Cohere SA
Colt Telecom

Columna Integral SL
Comercial Lanera SL
Comercial Química Jover
Compañía Sales Work Ibérica SL
Comporresín SL
Compte y Rivera SA
Connociam Consulting SL
Consum S Coop V
Construmat 
COPE
Corporación Cervino
Corporación Medichem SL
Cosel SA
Cotravic Societat Cooper. Cata-
lana Limitada
Cottet SA
Crescendo SL
Criadores de Cala SL
Cubí Patrimonio SL

D
Dainver Inversiones SL
Dalix Consulting SL
Dalla Corte Ibérica SL
Dap Solutions SL
Ddlab IGDP
Dentimagen SL
Depaul University

AGRAÏMENTS

Associació Treballadors de Ai-
gües de Barcelona (ATAB)
Ateneu Barcelonès

C
Centre Cultural “La Casa Elizalde”
Centre Moral de Gràcia
Centre Passatge
Comunidad Ancora
C.P.A. Pensionistas

E
El Gran Dictat (TV3)

F
Festa Major de Sarrià
Fundació Privada Festa Major 
de Gràcia

H
Hermandad Nuestra Sra. del 
Rocío “Los Romeros”
Hijos de Caín

I
Institució Josefa Maresch Servet

J
Jutjat d’Intrucció Nº 7

L
Lluïsos de Gracia

O
Orfeó Gracienc
Orquestra Simfònica del Vallès

N
Noves Generacions Barcelona
Nutrició Sense Fronteres

S
Sarrià Gospel Choir
Sebap · Amics del País

T
Toni Clapés

Teatre Victoria – Feina amb Cor 
Janot Caba (Periodista/Pre-
sentador), Antònia Castelló 
(Locució Videos), Jordi Cor-
tada (Tenor), José Menor 
(Pianista), Eva de La Torre 
(Violoncel·lista), Manuel 
Ruiz (Pianista), Alba Llibre 
(Cantant)

Santqband:
Quim Simó (Metall), Àngel 
Blázquez (Baix), Guillem de 
La Torre (Bateria), Guillem 
Simó (Guitarra) i Bárbara 
Granados (Piano)

Societat Coral La Lira de Sant 
Cugat del Vallès
Bocins de Gospel de La Salle 
Bonanova
Alumni Escola de Teatre 
Nancy Tuñón
Emotions Plus Concept
Stereo Rent
Audenis
Bonsostudi
Sonostudi
Cpworks

Tècnics:
Claudia Medina (Realit-
zació Vídeo), David Sardà 
(Muntatge Vídeo), Regí 
Diéguez (Tècnic Vídeo Di-
recte), Roger Blavia Narcís 
Vidal, Josep Gomariz, Àn-
gel Blázquez I Bárbara Gra-

nados (Músics D’estudi), 
Tomi Pérez (Disseny de So), 
Pol Gironés (Ajudant de 
Producció), Gonçal Ramos 
(Disseny Il·luminació), Rafa-
el Moll (Producció Musical), 
Albert de La Torre (Guió), 
Juli Modesto (Producció i 
Coordinació Tècnica).

Estudi Bárbara Granados
Dagoll Dagom 
Teatre Victoria

Miserere
Lluis Sintes (Baríton), Carles 
Cosias (Tenor), Oriol Rosés 
(Contratenor), Karl Svens-
son (Baix), Àngel Vilagrasa 
(Direcció i Concertació), 
The Ripieno Consort, Marga 
Gratacós (Violí Solista), Pau 
Damià Riera (Harmònium), 
Cor Vivace, Tomàs Rosado 
(Direcció Cor), Palau de La 
Música Catalana.
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Deretil SA
DHL (Magatzem Carrefour)
Diagonal Informática y Comu-
nicaciones SL
Dicoinsa SL
Dicostock SL
Discoteca La Cova
Diseño y Textura SA
Distribuidora de Productos Na-
turales SA (Disna)
Districenter SA
Dober Import Export SL
Dracco Candy SLU

E
Editorial Marcombo
Edittec
El Fornet d’en Rossend
El Mundo Deportivo
El Periódico de Catalunya
El Punt Avui
Electro Arévalo SL
Elysius Europa SL
Emotion Plus Concept SL
Empleats Deutsche Bank
Enjatesa SL
Epson
Esin Tres SL
Estabanell y Pahisa SA
Establiments Viena SA
Estels, 98 SL
Estructuras y Organización 
Barcelonesa SL
Estudi Bárbara Granados (EBG)
Estudi Ferran Sendra
Eurofins Service
Eurotrònix SA
Evicla SL
Ex Com Management Comer-
cial SL
Expohogar

F
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC)
Finques Masachs SL
Fira de Barcelona
Foix de Sarrià SL
Foment del Reciclatge
Foment del Treball Nacional
Forn de l’Arseni
Fortex Carton SA
Forwarding Catalunya SL
Fotobit SCP
Freigel Food Solutions
Frigicoll SA
Fujifilm España

G
Gabinet J&A Garrigues
Geinse SA
Gendre Pinto SL
Gerpoba SL
Gesbío SL
Gestora Vértice de Inversiones SL

Ginés Sánchez
Global Post & Security Solu·
tions SL
Goed Comunicació SL
Gomarfo SL
Grasver SL
Grup Agbar
Grup Inmobiliari 52 Gumper SL 
Grup Med
Grupo Antolin Martorell SA
Grupo de Fe Sant Crist
Grupo Eulen
Grupo Galilea
Grupo Godó
Grupo Menarini SA
Grupo Serhs 
GVC Gaesco Holding SL

H
Hermex Ibérica SA
Hero España SA
Hispart SA
Holdfood SL
Honeywell Fricción España SL
Hotel Andante
Hotel Arts Barcelona
Hotel Hilton Diagonal Mar
Hotel Neri

I
Ibero Rex Sales SL
Illa Fantasia
Ilurorètols, SCP
Incobar SA
Industrial Gradhermetic SAE
Industrias Ramon Soler
Infojobs.net
Ingeniería Técnica de Manteni-
miento SA (Inteman)
Inmadisa SA
Inmuebles y Fincas Doga SAU
Inoxidables Cober SL
Instalaciones Cinema Bel SL
Institut Agrícola Sant Isidre
Institut Auditiu Salesa
Institut Cartogràfic de Catalu-
nya (ICC)
Institut Ildefons Cerdà
Instituto Mediterráneo de 
Odontología e Implantología · 
Clínicas (IMOI)
Inter Partner Assistance
Inver R.S.R. SL
Inversiones Puigdrau SL

J
J&A Garrigues
J. Isern Patentes y Marcas
Jaime Bou SA
Jazz Telecom SA
Jbc Soldering SL
Joan Griso SL
Jorarcas SL
Junca Constructors SLL

K
Kao Corporation SA
Keisy Supermercats
Kenogard SA
Kingsbrook, S.l
Klein Ibérica SA
Knaug
KPSPORT

L
La Bolsera
La Vanguardia
Laboratorio Jaer SA
Laboratorios Dr. Esteve SA
Laboratorios Vilardell SA
Laboratorios Viñas SA
Larson Martin Logistics SL
Lasenor Emul SL
Les Gunyoles Esgl. Immaculat 
Cor de Maria
Linktax Asesores Tributarios
Llamazares Pomés Arquitec-
tura
Llevinac SL
Llibreria Mizar
Luis Jover SA
Lugupell SL
Lunet SL

M
M. Paz Rivero y Asociados SL
Maden SA
Maha Data Center SL
Manipulados y Acabados 
Metálicos SL 
Manteniment Energètic Eficient
Manufacturas Clima SA
Martí & Román SL
McNeel Europe
Mediona Pq. Santa Maria de 
Mediona
Merchlinceo SL
Metamorfosis Arquitectes Slp
Metropolis Cet
Mina Pública Aigües de Terras-
sa SA
Modelar Centro de Salud Inte-
gral
Montajes Industriales Lleca SA
Montsunt SL
MP Plus Const Metálicas SL
MS Service
Muscius Cent SL

N
NACEX
Natura Bissé International SA
Nau Argos SL
Nescafé
Ninabcn SL
Norte·Eurocao SL

O
Odiseus Inmuebles y Consul-
ting SA
Ogilvy & Mather
Oltra Arbona Abogados Cb
Omega Pharma
Orase SL
Orfomel SL
Orona Barcelona SA
Oto SL
Overseas Asset Management 
SL
Oyambre

P
P. Guiza
Panasonic España SA
Partnerwork Solutions SL
Patrimonial Galcera Tarrago
Pavlov SL
Penteo
Pérez Salamero Asesores SA
Pharmore Research SL
Pioneer Electronics
Piscines Barcelona
Planchistería Industrial Josma SA
Proenecon
Promosit Inversiones SL
Promotora Barcelonesa SA
Promotora Maresma SA
Publifestival
Publiservei
Puig SL

Q
Quaderns Crema SA
Quesos Corcuera SL.

R
RAC-1
Radio Barcelona (Panxa del Bou)
Ràdio Estel
Radio Watt SA
Rambla 90 SL
Red Oficinas Correos
Reiko Asociados 21 SA
Reiter Solutions SL
Remitsa Invest SL
Rental Online SL
Reparalia SA (Delegación de 
Barcelona)
Restauració La Lloca
Revista Fomento de La Cons-
trucción
Ricardo Molina SAU
Rittal Disprel SA
Rius Acon SL
Rocket Whoosh Creativity SL
Rolser SA
Rometa SA
Roque Advocats
Rovisofor SL
Ruthtravel SL

AGRAÏMENTS
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S
Salkinver SA
Schneider Electric España SA
SCIAS Grup Assistència (Hospi-
tal de Barcelona)
Seguros Santa Lucía SAC
Semillas Batlle SA
Serveis Globals per l’Autònom 
SCCL
Serveis Professionals de Sonor 
Tour Serveis
Servicetonic SL
Servicios Comerciales Papele-
ros SL
Servicios de Ingeniería y Mon-
tajes SA
Servo Recambios SA
SGS
Sigma Systems SA
Simon SA

Sistemas e Imagen Publicitaria SL
Skeyndor SL
Smibh Vitkovici,SL
Soalin SA
Sony España SA
Sport
Srs. Boada i Soler Scp
Subarna, Subhastes de Barce-
lona SA
Successors de J. Moncunill SL

T
Talent Finders & Recruiters SL
Talner Concept
Tecnoconsultor
Tegonsa
The Eat Out Group SL
Tibidabo
TMB
Tomates Fritos Zalea SL
Torras Junoy

Transnatur SA
Transports Montsant
Treballadors del Banco Santan-
der
Tres Per 3 SA
Triacom Audiovisual SL
Trimestre 2006 SL
Troquel Servis SA
Tyco Electronics

U
Unilever
Upcnet
Uson Assessors SL

V
Vandemoortele Ibérica SA
VIAempresa SA
Viajes Cum Laude SL
Videolab SA
Vinca, Equipos Industriales SA

Vodafone
Voluntariat

W
W.M.Bloss SA
Wavecontrol SL

X
Xiloca SL

Y
Ybn Inversiones SL
Yustos de Roa SL.

Z
Zambra SL
Zinebi
Zoo Barcelona
Zurich Global Corporate Spain

FUNDACIONS AMB COR
Fundació Affinity
Fundació Foment Europeu 
AEFE
Fundació Navegació Oceànica 
Barcelona
Fundació Agbar
Fundació Caixa d’Enginyers 
Fundació ESADE
Fundació Francesc Carbó Cotal
Fundació Institut Industrial i 
Comercial
Fundació Josep Botet
Fundació Marató TV3
Fundació Miguel Torres
Fundació Mutua General de 
Seguros (MGS)

Fundació Orfeó Català·Palau 
de la Música Catalana
Fundació Pedro Salesa Cabo
Fundació Pere Tarrés
Fundació Politècnica de Cata-
lunya (FPC)
Fundació Privada Creatia
Fundació Privada dels Notaris
Fundació Privada Grup Qualitat
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Joaquim Mo-
lins Figueres
Fundació Privada Josep Mon-
cusí Castells
Fundació Privada Manyanet
Fundació Privada Miarnau

Fundació Privada Nou Mil·lenni
Fundació Privada Sant Llorenç
Fundació Privada Terrassenca 
Sant Galderic
Fundació Roviralta
Fundació Sant Llorenç
Fundació Universitat I Tecnolo-
gia (FUNITEC)
Fundació Valldejuli
Fundación Amancio Ortega 
Gaona
Fundación Axa·Winterthur –
Axa de Todo Corazón·
Fundación Barclays
Fundación de Fomento Eu·
ropeo AEFE

Fundación Deloitte
Fundación ICIL
Fundación Jesús Serra
Fundación la Caixa
Fundación Privada Carmen y 
Maria José Godó
Fundación Privada Matías 
Gomá
Fundación Privada Ramón Pla 
Armengol
Fundación Ramón Molinas
Fundación Royán Villar
Fundación Social Áurea
Fundación Zamorano Biedma
Ibercaja Obra Social 
Intervida

UNIVERSITATS AMB COR
Universitat Abat Oliba
Universitat Abat Oliba CEU

Universitat de Barcelona
Safor Facultat d’Economia i 
Empresa UB

Universitat Pompeu Fabra
Facultat Ciències Econ. i 
Empresa
Facultat Comunicació

Universitat Ramon Llull
Facultat de Comunicació 
Blanquerna
Institut Químic de Sarrià·IQS
La Salle

AGRAÏMENTS

ESCOLES AMB COR
A
AMPA Petit Estel La Nova

C
Centre d’Estudis Roca
Centre Educatiu Jesús Maria 
Claudine Thèvenet
CFP Pejoan SL (Escola Francesc 
Pejoan)
Col·legi de L’infant Jesús Cen-
tre Educatiu

Col·legi Jesús Maria de Sant 
Gervasi 
Col·legi Lestonnac
Col·legi Major Mater Salvatoris
Col·legi Mary Ward Barcelona
Col·legi Sagrat Cor Sarrià 
Col·legi Sant Josep Carmelites 
Missioneres 
Col·legi Santa Teresa Ganduixer
Col·legi Shalom·Esclaves del 
Sagrat Cor de Jesús

E
Escola Anna Ravell
Escola Betània Cornellà 
Escola Bressol l’Aliança
Escola Bressol l’Oreneta
Escola Hortizó
Escola Ipsi 
Escola Minguella
Escola Patufet

I
Institut Batxillerat La Sedeta

LL
Llar d’infants Dídac
Llar d’infants Oikia

AUCA Pilarín Bayés, Jan Grau i Toni Serés
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Fes ara la teva 
donació a 
través de l’app 
de Càritas. 
Descarrega’t 
aquí l’aplicació

“ESCOLTAR ÉS L’EINA D’INFLUÈNCIA I MOTIVACIÓ MÉS 
IMPORTANT”

Fa set anys Enrique Sanz es va convertir en 
el gerent del Centre DHL Supply Chain –lo-
gística–. En el transcurs d’aquest temps ha 
estat, al costat del seu equip, el precursor 
de la transformació d’operacions inefici-
ents en operacions que avui dia represen-
ten un model de gestió basat en l’orien-
tació a resultats i la implicació de tot un 
equip.
Quin és el secret del seu èxit?
Vaig ser molts anys mosso de magatzem en 
una cadena de supermercats. Durant aquest 
temps vaig aprendre que les persones treba-
llen millor i s’impliquen més quan se senten 
valorades i reconegudes. El principal canvi que 
cal realitzar en operacions crítiques és impli-
car els equips en el treball que realitzen. Si això 
no s’assoleix és impossible millorar. 
Com s’aconsegueix?
Centrant tots els nostres esforços a millorar 
l’actitud que esperem dels nostres treballa-
dors. És l’engranatge principal que fa que tota 
la resta funcioni a major rendiment. Actual-
ment els nostres equips senten que se’ls té 
en compte, que se’ls escolta. A més tot això, 
també hem aplicat un mètode de gestió em-
presarial inspirat en la filosofia Lean.
En què consisteix aquesta filosofia?
En aconseguir que les persones s’involucrin 
en la consecució dels objectius, i això només 
és possible si s’estableix un marc de comuni-
cació constant entre els equips i els coman-
daments. La major motivació per a ells és 
veure que les seves idees aporten. Escoltar 
és la eina d’influència i motivació més im-
portant. Si una persona amb el seu talent 
és capaç de crear i transformar, quan és tot 
un equip el qual s’uneix a això és relativa-
ment fàcil millorar l’eficiència d’un procés.

Fa anys que el vostre centre col·labora amb 
Càritas, quin tipus d’ajuda proporcioneu?
Cada mes lliurem a Càritas aliments i produc-
tes higiènics. Des del nostre magatzem prepa-
rem els productes en palets i els distribuïm pels 
diferents formats de botiga que té l’empresa 
de gran distribució a la qual donem servei. 
Alguns dels productes que van en els palets 
cauen al transportar-los, de manera que ja no 
es poden distribuir al centre. No obstant això, 
l’aliment o producte higiènic en qüestió està 
en perfectes condicions. És per això que, en lloc 
de llençar-lo, el que fem és donar-lo a Càritas.
Anna Gimeno, responsable de RRHH a Ca-
talunya, assegura que des DHL es dóna una 
gran importància a la RSC.
Col·laborem amb diverses associacions d’àm-
bit local. Oferim diferents tipus d’ajuda, com 
per exemple orientació professional a perso-
nes en situació d’exclusió social, suport en la 
rehabilitació de centres, recollida d’aliments i 
joguines, etc. El nostre compromís és tan ele-
vat que, fins i tot, tenim una àrea dedicada 
a fomentar de forma interna aquest tipus de 
pràctiques en Responsabilitat Social Corpora-
tiva (RSC).
Com acullen els treballadors aquestes inici-
atives solidàries?
El nostre objectiu és que tots puguem parti-
cipar en accions solidàries que ajudin d’una 
manera o altra. La realitat és que un cop els 
treballadors han participat en aquest tipus 
de pràctiques tenen la sensació que poden 
ser útils per als altres, i això els enganxa.

Entrevista realitzada per Lluís Anglada, 
voluntari d’Empreses amb Cor, i Pol Frias, 

membre del Departament de Comunicació  
i Captació de Recursos de Càritas.

Anna Gimeno, responsable de RRHH de DHL a Catalunya, i Enrique Sanz, Gerent del Centre DHL Supply Chain

Nota informativa: el servei d’Ad-
ministració ubicat a Plaça Nova 1 
(Barcelona) estarà tancat tempo-
ralment per obres durant els me-
sos de juliol i agost. Durant aquest 
període per efectuar donatius pot 
adreçar·se a Via Laietana 5, entre-
sòl, de 8 a 14h. Disculpi les mo-
lèsties.


