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* Testimoni d’en Joan Serra, persona atesa al projecte de Feina amb Cor.
És una de les més de 1.000 persones que han aconseguit estabilitzar, novament, 
la seva vida després d’estar més de tres anys sense treballar.
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*UNA NOVA OPORTUNITAT
El Joan Serra Arnau és pare de família; té tres fills. És 
una de les més de 1.000 persones que han aconseguit 
estabilitzar novament la seva vida després d’estar més 
de tres anys sense treballar. Gràcies al programa Fei-
na amb Cor de Càritas, que dóna suport sobretot a les 
persones que es troben en situacions d’atur de llarga 
durada, el Joan torna a tenir feina. A dia d’avui, ha re-
cuperat l’esperança que havia perdut després de tants mesos buscant feina i 
afrontant el desert de no trobar oportunitats. Treballa des de fa dos mesos. 
Està content i molt emocionat de tenir una feina després de tant temps i desitja 
que “la sort que jo he tingut, que la tingui tothom”.

Benvolgut/da col·laborador/a, 

De vegades la vida és com el Joc de l’Oca on has de retrocedir a la 
casella de sortida i començar de nou. Això és el que els ha passat al 
60% de les persones que vam atendre el 2014, les quals en anys ante-
riors ja havien vingut a Càritas a demanar ajuda i s’han vist obligades 
a tornar. Aquesta i d’altres dades les trobarà en la memòria resum que 
li adjuntem amb motiu de la celebració de Corpus Christi, amb la qual 
volem rendir comptes amb transparència i proximitat de la tasca que 
hem desenvolupat.

Perdre la feina per la crisi econòmica, no poder pagar l’habitatge, per-
dre la confiança en un mateix i en les pròpies capacitats provoca que 
les vides de les persones es trenquin i no puguin avançar. Els treba-
lladors i els voluntaris de Càritas som companys de camí dels silencis 
d’aquestes persones, de les seves mirades i de les seves necessitats. És 
per això que ens esforcem per estar al seu costat i perquè CAIGUIN ON 
CAIGUIN puguem acompanyar-les i oferir-los les eines que els ajudin a 
recuperar l’autonomia, l’autoestima i la motivació. 

Tot això no ho podríem fer sense la seva col·laboració, perquè gràcies 
a vostè hem estat al seu costat, hi som i hi serem. El nostre desig és 
poder acollir i acompanyar totes aquelles persones que han de tornar 
a la casella de sortida. Confiem que ens pugui continuar donant el seu 
suport per poder fer-ho.

Cordialment,

Salvador Busquets
Director
Càritas Diocesana de Barcelona

Barcelona, 4 de juny de 2015

* Testimoni d’en Joan Serra,  
de Feina amb Cor
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MEMÒRIA 2014

Principals impactes de l’Acció social al 2014

ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

SALUT MENTAL

INSERCIÓ SOCIAL  
PENITENCIÀRIA

Acollim, escoltem i 
acompanyem.  
10.897 llars i  

23.546 persones

Orientem i assessorem 
jurídicament les persones 

quan arriben i donem suport 
a les comunitats d’origen. 

943 persones

Donem suport davant 
el patiment emocional. 

631 persones

Donem eines perquè 
comencin una nova vida.

31 persones

FORMACIÓ I INSERCIÓ  
SOCIOLABORAL
Orientem, formem i 

acompanyem en la cerca  
de feina.

10.722 persones

GENT GRAN MIGRACIÓ
Treballem perquè no 

estiguin soles i aïllades i 
visquin amb dignitat.  

780 persones

FAMÍLIES I INFÀNCIA
Potenciem  

les capacitats  
i la vinculació afectiva. 

2.424 persones

AJUDA A NECESSITATS  
BÀSIQUES

Donem resposta 
econòmicament o en 

espècie a les necessitats. 
14.585 persones

SENSE LLAR  
I HABITATGE 

Vetllem perquè no perdin 
l’habitatge i la llar sigui 
adequada, assequible i 

segura.
2.709 persones

AJUDA A NECESSITATS BÀSIQUES

4,1M€ invertits en necessitats bàsiques dels quals 
2,2M € han anat a ajudes econòmiques en metàl·lic a 
2.300 llars (5.316 persones).
Els diners destinats als subministres bàsics s’han 
multiplicat per 14 amb relació al 2009.
Cada mes donem 33.556 àpats a 1.362 adults o infants.

FAMÍLIES I INFÀNCIA

691   infants cada dia esmorzen i/o berenen als nostres 
serveis materns infantils, centres oberts o reforços 
educatius.

460  infants han rebut reforç educatiu fora de l’escola.

SALUT MENTAL

631  persones (adultes i infants) han rebut atenció 
psicològica.

SENSE LLAR I HABITATGE

277  pisos unifamiliars i 53 centres residencials 
i pisos compartits amb un total de 1.131 
places.

2.800  persones han rebut ajut econòmic per 
conservar l’habitatge habitual.

199  desnonaments evitats.

FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL

1.232  persones s’han inserit al mercat de 
treball. 

1.549  persones han participat en cursos 
d’aprenentatge de la llengua.



4

ACAVE s’uneix al projecte Feina amb Cor
L’Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) es compro-
met a contribuir en un projecte que ajuda persones en situació d’atur de llarga 
durada que han esgotat la prestació o estan a punt de fer-ho i que estan buscant 
feina.

En l’acte de signatura, el President de l’Associació, Martín Sarrate, va destacar que “aquest tipus d’accions 
són avui més importants que mai veient les dades d’atur al nostre país i són una bona eina per a aquelles 
persones que porten anys aturades i que cada cop els és més difícil tornar a treballar”. Agraïm a ACAVE la seva 
col·laboració i el seu compromís social.

Notícies • Inserció laboral • Feina amb Cor

Una pissarra és una placa on s’hi pot dibuixar amb una 
barreta de guix i on, així mateix, es pot esborrar i tor-
nar-hi a escriure. Això és el que fan al projecte Feina 
amb Cor quan una persona troba feina: elles mateixes 
canvien el número de persones inserides quan acon-
segueixen aquesta fita.

Es tracta d’un projecte gratuït, en marxa des de fi-
nals de 2013, per acompanyar en la recerca de feina 
a persones que estan a l’atur des de fa temps, que 
han esgotat la prestació o estan a punt de fer-ho i/o 
tenen càrregues familiars.

A finals d’abril de 2015 ja són 1.000 les persones que 
ho han pogut fer. Per tant, un objecte tan senzill com 
és una pissarra s’ha convertit en un símbol del pro-

jecte i alhora un estímul per a les persones que cada 
dia passen per les oficines de Feina amb Cor.

Els voluntaris d’Entitats amb Cor han tingut un pa-
per clau a l’hora d’aconseguir ofertes de feina. Ells, 
juntament amb els gestors del projecte, han visitat 
empreses i entitats diverses per explicar-los el pro-
jecte i demanar-los que, abans que surti una oferta 
de feina, ens la comuniquin.

Volem donar les gràcies a totes les empreses i enti-
tats que s’han compromès amb aquest projecte que 
ajuda a recuperar persones!

A les últimes pàgines de l’Informatiu podreu trobar 
la relació completa d’entitats que han col·laborat.

Lunet manté el seu compromís amb Càritas
Un Nadal més, Lunet ha col-
laborat amb Càritas Diocesana 
de Barcelona. Com ja és habitual, 
l’empresa ha utilitzat la partida 
pressupostària reservada per a 
fer els regals nadalencs als seus 
clients per a fer un donatiu a fa-
vor de Càritas. És a dir, en comp-
tes de fer els regals, ens ha entre-

gat els diners que hagués gastat 
en els obsequis.

A més d’aquesta contribució eco-
nòmica, Lunet també ha fet difu-
sió de la nostra aplicació a través 
de la seva felicitació de Nadal, en 
la que convida la gent a descarre-
gar-se l’app de Càritas i fer un do-
natiu que es destinarà al projecte 
Feina amb Cor, al qual també s’hi 
han implicat inserint persones.

Per tot això, volem donar les grà-
cies a Lunet, qui any rere any ens 

demostra el seu compromís amb 
la nostra tasca.

Joan Miquel Carmona, director General de Lunet, Salvador Busquets, director de Càritas Dioce-
sana de Barcelona, i Xavier Carmona, director comercial de Lunet, durant l’acte d’entrega del xec

Felicitació de Nadal de Lunet

4
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Notícies • Inserció laboral • Feina amb Cor

La colla Engrescats va sorprendre els assistents amb 
una espectacular actuació castellera.

Aladino Cuervo, Montserrat Roger i Salvador Busquets

Celebració del primer any de funcionament de 
Feina amb Cor
El dia 30 de setembre de 2014 es va celebrar el primer any de 
funcionament del projecte Feina amb Cor i més de 550 persones 
es van reunir al Museu d’Història de Catalunya per celebrar un 
berenar de tota la família de Feina amb Cor.

L’acte va comptar amb el testimoni de cinc persones en representa-
ció de tota la comunitat que ha fet possible la posada en marxa de 
Feina amb Cor. En primer lloc, va intervenir Paco Torras, voluntari 
d’Empreses amb Cor, que va destacar la implicació dels voluntaris 
d’Entitats amb Cor amb el projecte. Per la seva banda, Antonina 
Shutova, gerent de El Triangle i en representació de l’empresa 
CBRE, va donar el punt de vista de les empreses que contracten, 
ja que El Triangle va ser la primera empresa que va inserir una 
persona del programa. Shutova va destacar l’interès i l’actitud de 
la persona contractada: “Estem encantats amb ell! A més, des de 
Càritas la gestió va ser molt ràpida, és un gran projecte”.

Aladino Cuervo, participant del projecte, va aconseguir feina fa 
uns mesos. El seu testimoni va il·lustrar el camí cap a l’esperança 
i la recuperació de la dignitat de molts dels participants en el pro-
jecte: “Estic molt agraït per haver trobat feina però sobretot per 
l’acompanyament que m’han fet des del programa”. Una peça clau 
del projecte són els assessors, que acompanyen durant 6 mesos als 
participants en tot el procés de recerca de feina. Montserrat Roger 
va donar el seu testimoni: “Avui només puc fer present el nom de 
cadascuna de les persones del projecte que assessorem. Fem un 
gran equip al servei dels altres”.

Finalment, Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de 
Barcelona, va agrair la participació de totes les persones que fan 
possible Feina amb Cor: “Berenar és quelcom molt propi de Càri-
tas, i el fet de trobar-nos ens diu que formem una gran comunitat, 
enhorabona a totes les persones que formeu Feina amb Cor”.

L’acte va seguir amb una sorpresa, l’actuació castellera de la colla 
Engrescats, formada per estudiants de la Universitat Ramon Llull. 
Els Castells van ser el símbol escollit per posar de manifest la im-
portància de treballar tots junts, fent pinya, per construir des de 
baix una nova realitat. També hi van participar The Homlesspro-
ject, amb el Mag Óscar i el Mag David, que van fer una actuació amb la que van demostrar que, creient, la 
màgia és possible. Finalment, l’acte es va tancar amb un pastís amb 542 espelmes, el número de persones 
que havien trobat un lloc de treball fins a aquell moment.

L’acte va ser possible gràcies a la col·laboració desinteressada de moltes entitats i empreses com el Museu 
d’Història de Catalunya, StereoRent, Grup Sagardi, Fundació Formació i Treball, La Bolsera, Distridam, Ve-
rema i Collita, la Colla Castellera Engrescats i The Homeless Project. Moltes gràcies! 
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En el decurs de l’any 2014, més de 170 empreses, escoles, universitats, clubs esportius i entitats culturals han fet 
recollides d’aliments que s’han destinat a les persones ateses pel magatzem de Càritas, les parròquies i centres 
de distribució d’arreu de la Diòcesis.

També hem comptat amb més de 300 col·laboracions en espècie i de prestació de serveis: caixes de cartró 
per les recollides d’aliments, acords amb companyies de subministraments per abaratir rebuts o berenars 
per a projectes de Càritas. Per la gestió interna de l’entitat, hem rebut suport per trobar un nou proveïdor 
informàtic, ens han construït una base cartogràfica a nivell de parròquies per tal d’analitzar les dades. I per 
la realització de l’Informatiu de les Entitats amb Cor, comptem amb la col·laboració d’una empresa que ens 
cedeix el paper. Podríem posar molts més exemples de compromís.

A continuació n’expliquem alguns:

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

L’any 2014, es va renovar aquest acord de col·laboració i IMOI va decidir ampliar en un 20% la quantitat d’in-
fants atesos en el seu centre mèdic. És per això que des de Càritas volem agrair un any més la seva generositat.

Notícies • Donacions en espècie i prestació de serveis

El Palau Robert acull l’exposició “Càritas: un 
NO per a ningú. 70 anys.” 
Amb motiu dels 70 anys de Càritas Diocesana de Barcelona, el Palau Robert de Barcelona va acollir l’exposició 
“Càritas: un NO per a ningú. 70 anys” a la Sala Cotxeres durant dos mesos, del 3 de març al 27 d’abril de 2014. 

Durant aquest període, centenars de persones van apro-
par-se a aquesta mostra gratuita, inaugurada pel Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. La expo-
sició constava de nombrosos panells informatius sobre 
l’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona en totes 
les seves vessants (pobresa infantil, habitatge, salut men-
tal, acompanyament de persones grans, etc). També hi ha-
via tres projeccions de realitat augmentada que posaven 
els visitants en la pell de persones en situació d’exclusió 
social, per tal d’empatitzar una mica més amb aquestes 
realitats. 

Des de Càritas agraïm a la Generalitat de Catalunya-Palau 
Robert de Barcelona la seva col·laboració acollint aquesta 
exposició. També volem agrair la col·laboració de les se-
güents empreses i entitats: Zinebi, Vueling, Hotel Silken 
Indautxu, Panasonic, KPSports i Cartonajes Petit. 
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COMART, Empresa amb Cor, cedeix 
paper a Càritas
COMART ha facilitat, un any més, el paper per a 
la revista El Batec de Càritas Diocesana de Bar-
celona i l’Informatiu de les Entitats amb Cor.

El Batec explica als socis, voluntaris i donants, 
l’actualitat dels projectes de Càritas a través de 
diferents reportatges, entrevistes i notícies breus.

L’Informatiu, en canvi, arriba a les més de 2.000 
entitats que han col·laborat en algun moment 
de la història del projecte Entitats amb Cor.

Per aquest motiu, Càritas va entregar la placa 
“La nostra és una Empresa amb Cor” a CO-
MART. Els hi volem agrair la seva generositat, 
gràcies a la qual imprimim de forma gratuïta 
les edicions d’aquestes publicacions.

Notícies • Donacions en espècie i prestació de serveis

Joaquim Giménez, Voluntari de Càritas, Lluís Mª Ginjaume, Fundador 
de Comart S.A., i Ernest Ginjaume, Director de Comart S.A.

Software ARC-GIS de l’empresa ESRI

L’empresa ESRI i l’ICGC col·laboren amb Càritas
L’Empresa ESRI, subministradora de solucions informà-
tiques en l’entorn dels Sistemes d’Informació Geogràfi-
ques, col·labora per quart any consecutiu amb Càritas 
Diocesana de Barcelona.

Aquesta col·laboració consta d’un subministrament 
totalment gratuït de llicència anual del programa 
informàtic ArcGis, software amb el què Càritas fa un 
anàlisi geogràfic de la pobresa, dels socis, donants 
i voluntaris, és a dir, una sèrie de mapes elaborats 
que faciliten la visualització geogràfica de les dades. 
Des de Càritas Diocesana de Barcelona agraïm un 
any més a aquesta empresa la seva solidaritat amb la 
nostra organització.

El mes d’abril de 2015 l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, de mans del seu Director General, el 
Sr. Jaume Miranda i de la Cap de Cartografia, la Sra. 
Isabel Ticó, va entregar a Càritas el projecte d’elabo-
ració d’una base cartogràfica parroquial. L’objectiu 

és permetre l’anàlisi de la informació i la elaboració 
de mapes a partir d’una base parroquial i arxiprestal. 

Moltes gràcies a les dues entitats pel seu compromís!
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Cartells de Càritas a El Corte Inglés
Amb aquesta exposició Càritas Diocesana de Barcelona convidava a fer un viatge per la història del patiment 
de moltes persones en situació d’exclusió social.

Durant el mes d’abril de 2015 es van 
poder veure cartells de les campa-
nyes institucionals que Càritas ha 
elaborat al llarg dels seus 70 anys, 
per sensibilitzar i denunciar les situa-
cions de pobresa. Uns missatges que 
ens recorden que la solitud, l’atur, la 
por, l’exclusió i la incertesa són en-
cara, malauradament, protagonistes 
del dia a dia de moltes persones que 
tenim a tocar, al nostre costat.

Per una altra banda, el dia de Sant 
Jordi l’autor del llibre 70 vegades 7 
va signar el llibre a El Corte Inglés de 
Francesc Macià i Portal de l’Àngel. Sala d’exposición de El Corte Inglés al Portal de l’Àngel

CIPDI, una Empresa amb Cor
L’empresa CIPDI que es dedica al tractament de la informació i a la protecció de dades (LOPD), des de fa un 
any ha passat a ser una Empresa amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona.

Arribat aquest punt, desitgem que aquesta col·laboració solidària continuï en el temps i aporti noves iniciati-
ves en el marc d’Empreses amb Cor.

Sala d’exposicions del Convent

L’Estudi Ferran Sendra col·labora en el disseny 
de l’exposició del Convent de Sant Benet
L’Estudi Ferran Sendra, Empresa amb Cor que col-
labora amb Càritas Diocesana de Barcelona, ha disse-
nyat l’espai de l’exposició en motiu del 50è aniversari 
del Taller de Ceràmica de la comunitat benedictina 
de les monjes de Montserrat.

Gràcies a l’Estudi Ferran Sendra per dedicar el seu 
temps, coneixement i material per aquesta exposició, 
única.

Notícies • Donacions en espècie i prestació de serveis
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La Fundació Claror renova el 
conveni de col·laboració amb Càritas
El Sr. Carlos Cano i Sangüesa, director executiu de la 
Fundació Claror, i Sr. Salvador Busquets, director de 
Càritas Diocesana de Barcelona, van ser els encarre-
gats de tancar l’acord.

L’entitat esportiva renova aquest conveni i es com-
promet a regular la cessió d’espais dels Clubs Claror 

per a infants i joves del Centre Obert Glamparetes, 
un centre que Càritas gestiona a la Barceloneta i que 
aplega una cinquantena de nens i nenes del barri, 
d’entre 5 i 16 anys.

Celebrem aquest acord de col·laboració i agraïm a la 
Fundació el seu compromís amb la nostra tasca.

H10 Hotels contribueix amb els 
regals dels nens de PAIDÓS
La companyia H10 Hotels va fer una donació a favor 
de Càritas Diocesana de Barcelona, per tal de col-
laborar en els regals que, el passat Nadal, van rebre 
els nens i nenes que participen en el projecte PAI-
DÓS, de prevenció de la pobresa infantil.

Gràcies a la solidaritat d’H10 Hotels, les famílies, 
amb fills i filles de a 0 a 6 anys, ateses als cinc centres 
PAIDÓS, van poder gaudir dels presents que se’ls hi 
van entregar al llarg de les festes nadalenques.

Notícies • Donacions en espècie i prestació de serveis

Fujifilm i Videolab, dues Empreses 
amb Cor compromeses
L’empresa Fujifilm, que porta uns quants anys col-
laborant amb nosaltres, ha fet entrega aquest any 
d’una càmera de fotos professional per al Departa-
ment de Comunicació de Càritas Diocesana de Bar-
celona. 

D’altra banda, l’empresa Videolab, enguany ens ha 
donat cinc tauletes electròniques per als usuaris del 
Casal de Joves Llops del Taga, de mà del seu propie-
tari Sr. Pere Tresserra. 

Desde Càritas volem agrair a Fujifilm i a Videolab la 
seva col·laboració solidària amb Càritas. 

Moltíssimes gràcies! Eduardo López, Núria Orce, Montserrat Navarro i Ferran Casamitjana, 
durant l’entrega de la càmera. 
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La Unitat de Convivència Sant Camil celebra el 
dinar de Nadal amb la col·laboració de Frigicoll
Gràcies a la col·laboració de l’empresa Frigi-
coll, vint-i-dos usuaris, un voluntari i l’equip 
de professionals del centre van gaudir d’un 
dinar molt especial. El Sr. Oriol Robleda, cap 
de comunicació de Frigicoll, va voler com-
partir les postres i els cafès amb els usuaris. 
Després de xerrar amb ells, durant una es-
tona, i abans d’acomiadar-se, els va dedicar 
unes paraules de suport.

Donem les gràcies a Frigicoll per permetre 
que els assistents gaudissin d’un àpat excep-
cional. Els usuaris, durant el dinar

Notícies • Donacions en espècie i prestació de serveis

El Fornet d’en Rosend prepara 
entrepans pel Centre Obert Torre Baró
El passat divendres 19 de desembre de 2014 es va 
celebrar el berenar de Nadal al Centre Obert Torre 
Baró. El Fornet d’en Rosend va preparar i servir els 
entrepans als 40 adults i 40 joves que van participar 
a la trobada. Tots ells van gaudir d’una jornada festi-

va i de germanor, que va servir per acomiadar l’any 
2014 i agafar forces de cara al curs vinent.

En nom dels usuaris, moltes gràcies a “El Fornet d’en 
Rossend” per la seva solidaritat.

Les famílies del Centre Obert Torre Baró 
gaudeixen d’una barbacoa
El mes de juny del 2014 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 Xar-
cuters de Barcelona i Província, i el Gremi de Car-
nissers-Cansaladers i Xarcuters de Catalunya. Entre 
tots ells varen donar més de 200 quilos de carn. El 

pa de pagès va córrer a càrrec de l’empresa Jaime 
Bou S.A. En nom dels nostres usuaris, moltes gràcies 
a tots per la vostra col·laboració.
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Fernando Riera, Albert Figueres, Jordi Nadal, Cardenal Arquebisbe de Bar-
celona Lluís Martínez Sistach, Mn. Salvador Bacardit i Salvador Busquets

Sala de projecció de Cinesa Diagonal

Més de 350 voluntaris i treballadors de 
Càritas participen en la presentació el llibre 
“70 vegades 7” i a la projecció de la pel·lícula 
SAMBA a Cinesa Diagonal
L’acte va tenir lloc al Cinesa Diagonal de Barcelona, 
que va cedir la sala de cinema. Per una banda, es 
va presentar el llibre “70 vegades 7. 7 dies en els 70 
anys de Càritas”, que narra al voltant de 20 històries 
de persones que han estat ateses a l’entitat. També 
es va poder veure la premier de la pel·lícula SAMBA, 
cedida per la productora A contracorriente films.

Fernando Riera, de A contracorriente films, distri-
buïdora de la pel·lícula, va agrair l’oportunitat de 
poder sumar-se a un acte com aquest: “SAMBA és 
una pel·lícula molt adient per la tasca que realitzeu a 
Càritas: és una història d’ajuda mútua”. Finalment, el 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona i el President de 
Càritas Diocesana de Barcelona, Mons. Lluís Martí-
nez Sistach, va dirigir-se a tots els assistents: “Càritas 

és una organització madura i alhora és jove: madura 
perquè ja té 70 anys d’història, i jove perquè sempre 
respon i actualitza les respostes d’ajuda als altres”. 
Sistach també va recordar les tres dimensions de 
l’Església: “Anunciar la paraula de Déu, la celebració 
dels sagraments i el servei de la caritat. L’església, en 
tant que comunitat, ha de posar en pràctica l’amor, 
i l’amor necessita una organització com a servei pels 
altres. Càritas és una obra de l’Església, però és més 
que això, Càritas és l’Església”. En acabar, el director 
de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Bus-
quets, va agrair l’assistència a tots: “Avui és el pri-
mer dia dels propers 70 anys de Càritas. Per això, 
cal tenir una mirada agraïda dels 70 anys de la insti-
tució, i alhora esperançadora per tot el que vindrà”, 
va concloure.

Notícies • Donacions en espècie i prestació de serveis

La Fundació MRW col·laborarà en el programa 
d’atenció especial a infants amb 
problemes psicològics greus
Aquest programa, a on hi participaran infants de primària d’una escola de la ciutat de Badalona, permetrà fer 
un seguiment acurat i personalitzat de cada nen i nena, amb un psicòleg que anirà a l’escola.

Aquests nens i nenes amb problemes psicològics greus i de conducta importants, necessiten la valoració i 
l´atenció d´un especialista per treballar aspectes emocionals, relacionals i conductuals. Volem agrair a la Fun-
dació MRW el seu compromís en aquest nou programa que durarà tot el curs escolar 2015 - 2016.
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Notícies • Donacions en espècie i prestació de serveis

Edittec, suport incondicional a Càritas
Com ja és habitual, 
Edittec ha tornat a 
col·laborar amb Cà-
ritas Diocesana de 

Barcelona al llarg de l’any 2014. I és que des de fa cinc 
anys, l’agència de creativitat digital contribueix de for-
ma regular en aquelles tasques d’edició, maquetació i 
creació digital que els demanem. 

Enguany, el seu suport s’ha vist reflectit en la maque-
tació i la impressió de l’Informatiu d’Entitats amb 
Cor que anualment s’edita, en les millores i els canvis 

que hem anat realitzant en el blog digital d’Entitats 
amb Cor al llarg de l’any, en la creació de xecs virtu-
als de cartró, en la preparació de la newsletter per a 
la campanya de Nadal 2014, i en una infinitat d’ac-
cions més que sorgeixen de forma regular i que ens 
ajuden a solucionar.

Per tot això, volem fer especial èmfasi en aquesta 
empresa ja que, de forma desinteressada i total-
ment solidària, col·labora sempre amb la nostra or-
ganització. Des de Càritas us donem les gràcies pel 
vostre suport i compromís amb la nostra tasca.

Cartonajes Petit, solidari amb 
Càritas
L’empresa ha col·laborat, un any més, amb Càritas Diocesana de Barcelona. La seva contribució es basa en la 
cessió de caixes de cartró, gràcies a les quals podem realitzar infinitat de gestions que ens sorgeixen i reque-
reixen d’aquest suport material, com per exemple, les recollides d’aliments.

És per això que des de Càritas volem agrair a Cartonajes Petit la seva col·laboració habitual i desinteressada. 
Un gest solidari que demostra el seu compromís social.

Els deu joves del casal, acompanyats dels dos educadors

Biciclot organitza una sortida en bicicleta pel 
casal de joves Llops del Taga
A finals d’octubre de 2014 l’empresa 
Biciclot va organitzar una sortida en 
bicicleta pel casal de joves Llops del 
Taga. Deu joves, acompanyats de 
dos educadors, van gaudir d’aquesta 
activitat. 

Des del casal es valora la participa-
ció i la implicació en les activitats del 
joves. Aquesta excursió en bicicleta 
va suposar un reconeixement al seu 
esforç.

Per tot això, volem donar les gràcies a 
Biciclot per la magnífica passejada que 
van poder oferir als joves del casal.
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Fira de Barcelona amb Cor
Un any més, la Fira de Barce-
lona ha tornat a col·laborar 
amb Càritas Diocesana de 
Barcelona cedint-nos un es-

pai a les quatre fires a les que hem assistit al llarg 
del 2014: Expoquimia, Hostelco, SIL i Turisme. Grà-
cies a la seva contribució, hem disposat d’un estand 
en totes elles, fet que va permetre difondre la tasca 

de Càritas i contactar amb noves entitats que s’han 
unit a la nostra organització. A més, l’any 2015 hem 
estat presents a quatre fires més: Graphispag, His-
pack, Construmat i SIL.

Per tot això, agraïm a la Fira de Barcelona que any 
rere any ens cedeixi un espai per tal que puguem di-
fondre la nostra tasca.

Servis Complet participa en l’elaboració de 
l’estand de Càritas a Fira de Barcelona
Cada vegada que participem a un saló firal, l’empresa Servis Complet col·labora 
en el disseny, elaboració i col·locació dels elemens materials que configuren els 
estands que Fira de Barcelona ens cedeix.

Moltes gràcies a Servis Complet pel seu suport i compromís amb la nostra tasca.

Pierre Fabre Ibérica organitza un mercat solidari
Els laboratoris farmacèutics Pierre Fabre Ibérica han creat un mercat online, ‘Merca Ma-
ratón’, entre el seus treballadors. Des del dia 3 fins el 21 de novembre de 2014, els em-
pleats van anar penjant aquells objectes dels quals es volien desprendre. Un cop finalitzat 
el termini, l’empresa va posar un preu a cada objecte perquè els treballadors els com-
pressin. Els diners recaptats van anar de forma íntegra a Càritas Diocesana de Barcelona.

Aquests últims anys s’ha posat de 
moda l’anglicisme “crowdfunding”, 
que en català significa microme-
cenatge i descriu la cooperació, 
atenció i confiança col·lectiva de 
persones que treballen conjunta-
ment i inverteixen diners per donar 
suport als esforços iniciats per altra 
gent o organitzacions, normalment 
mitjançant Internet.

A través de les plataformes de 
crowdfounding solidari, persones 
físiques, clubs esportius o empre-
ses poden crear la seva iniciativa 
solidària i compartir-la amb els seus 

amics i familiars a través de les xar-
xes socials. Alguns exemples:

•  Reptes solidaris, com ara curses 
o esdeveniments esportius per 
als treballadors d’una empresa, 
o reptes de tipus individual.

•  Celebracions d’aniversaris, no-
ces o sopars amb amics en lloc 
de regals.

•  Adhesió a projectes concrets 
de Càritas.

 A Càritas fa temps que treballem 
amb la plataforma www.migra-
nodearena.org de la Fundación 

Real Dreams, a través de la qual 
les entitats poden proposar rep-
tes solidaris a favor de Càritas.

Des del 2012 s’han creat 14 reptes 
a favor de la nostra acció social.

Els treballadors de les empreses 
també tenen altres maneres de 
col·laborar, com per exemple:

Notícies • Fires amb Cor

Notícies • Microfinançament i accions dels treballadors
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Càritas és una entitat austera a l’hora de fer grans campanyes de comunicació. Normalment, al nostre públic hi 
arribem per capil·laritat amb els més de 80 voluntaris d’Entitats amb Cor, i a través dels mitjans de comunicació 
genèrics, el de les empreses, clubs esportius, gremis, col·legis professionals o les xarxes socials. És per això que 
si realitzem campanyes de gran impacte busquem acords de col·laboració amb diferents empreses del món de 
la comunicació i/o publicitat com és el cas de la campanya que Ogilvy & Mather ens va crear al Nadal de 2014.

Notícies • Difusió de l’acció de Càritas

15 entitats col·laboren en la campanya de Nadal 
“Mai no saps quan la vida et deixarà de somriure”

Fins a un total de 15 entitats han col·laborat de forma solidària i 
desinteressada en la campanya que vàrem crear amb l’agència de 
publicitat Ogilvy & Mather per aquest Nadal. Volem fer especial 
èmfasi a l’humorista i presentador Andreu Buenafuente, qui va 
mostrar el seu rostre més seriós, a la Productora El Terrat, i al pres-
tigiós fotògraf Jaume de Laiguana, encarregat de fer el reportatge 
fotogràfic de la campanya.

L’agència de publicitat Ogilvy & Mather va tornar a col·laborar amb 
la nostra institució. A més de preparar la campanya, va crear els 
espots televisius que es van emetre durant els dies de Nadal per 
TV3 i 8tv, dues cadenes que també ens han donat el seu suport ofe-
rint-nos emetre l’anunci en els horaris de màxima audiència.

Pel que fa a la difusió, volem agrair als diaris Ara, El Periódico, La 
Vanguardia, Mundo Deportivo i Sport la seva predisposició i gene-
rositat a l’hora de cedir-nos espais. Afegir el portal digital Catalunya 
Religió, on es va mostrar en forma de bàner interactiu.

En referència als mitjans radiofònics, volem donar les gràcies a les emissores Cope Catalunya, Ràdio Estel i 
RAC1. En totes elles va anar apareixent una falca amb el lema de la campanya: “Mai no saps quan la vida et 
deixarà de somriure. Aquest Nadal, ajuda’ns a ajudar”.

Per últim, volem mencionar l’Ajuntament de Barcelona, amb qui es va arribar a un acord per penjar les ban-
deroles del cartell a la via pública, i perquè va fer difusió de la campanya a través del seu lloc web.

Barcelona Turisme entra a formar 
part d’Empreses amb Cor
El conveni signat entre les dues entitats recull dife-
rents formes de col·laboració. Una d’elles ha estat la 
ubicació d’unes guardioles al centre de informació 
de Barcelona Turisme al soterrani de plaça Catalunya 
on, amb motiu dels 70 anys de Càritas Diocesana de 
Barcelona, s’ha dissenyat un missatge per recordar 
als visitants la tasca que fa l’entitat.

En paraules del Sr. Pere Duran, Director General de 
Turisme de Barcelona, el sector turístic ha de poder 
col·laborar amb entitats com Càritas que, sempre i 
molt especialment en aquests moments de crisi, tre-
ballen per les persones més necessitades amb l’ob-
jectiu de retornar-los la seva dignitat.
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El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona acull 
l’exposició “Càritas, un NO per a ningú. 70 anys”
Es tractava de la primera acció de col-
laboració que es realitzava amb el COMB 
des que a principis de maig de 2014 es sig-
nés el conveni de col·laboració amb aquesta 
institució. L’exposició va romandre al col·legi 
fins a finals de juliol.

En l’acte de presentació el Dr. Jaume Padrós, 
President de la Junta de Govern del COMB, 
va expressar la satisfacció de col·laborar 
amb una organització com Càritas. Àngels 
Valls i Ferran Casamitjana, responsables de 
Càritas, van agrair la sensibilitat del Col·legi 
pels temes socials. També es va aprofitar la 
inauguració per explicar el projecte Feina 
amb Cor. Des de Càritas donem les gràcies 
al COMB i al Grup MED pel seu compromís.

Inauguració exposició 70 anys de Càritas a la seu del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona 

Joan B. Casas, Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i Mossèn Salvador 
Bacardit, Delegat Episcopal de Càritas

El Col·legi d’Economistes de Catalunya signa 
un acord de col·laboració amb Càritas
El 10 juliol de 2014, el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya va signar un conveni de 
col·laboració amb Càritas Diocesana de Bar-
celona, amb el qual el Col·legi es compro-
metia a difondre la tasca que es fa des de la 
nostra Institució.

En l’acte de signatura van estar presents Joan 
B. Casas, Degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, i Mossèn Salvador Bacardit, De-
legat Episcopal de Càritas. Gràcies a aquest 
acord, el Col·legi donarà a conèixer de forma 
periòdica els diferents projectes, campanyes 
i activitats de Càritas a través de la seva pàgi-
na web, revistes, comunicats, etc.

Des de la nostra Institució celebrem aquest 
acord de col·laboració i agraïm al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya el seu compro-
mís amb la nostra tasca.

Notícies • Difusió de l’acció de Càritas
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Notícies • Finançament dels projectes

A Càritas, menys del 10% del finançament dels projectes és públic. Això vol dir que donem prioritat al finan-
çament privat, que representa més del 90%. Tal i com s’ha explicat abans, les entitats poden col·laborar de 
moltes maneres: en espècie, prestació de serveis, inserció laboral de persones ateses per Càritas, estades es-
portives, difusió de la tasca de Càritas, microdonacions dels treballadors o a través del finançament econòmic 
dels projectes, com per exemple:

La Fundación de la Mutua General de Seguros 
entrega la donació anual a Càritas
Gràcies a l’aportació de l’empresa i la donació dels 800 
treballadors, el donatiu de l’any 2014 es va destinar 
als projectes de distribució d’aliments que tenen les 
diferents Càritas diocesanes a on hi ha delegacions de 
la MGS arreu de l’Estat Espanyol. A l’acte hi van asis-
tir el Sr. Heliodoro Sánchez, President de la Fundació 

MGS, la Sra. Araceli Ruiz, Directora de RRHH i Patro-
na de la Fundació i el Sr. Germán Martínez, de l’Àrea 
de Comunicació. Per part de Càritas hi van assitir el 
Sr. Jordi Roglá, Director de Càritas, i Fernando Porta, 
voluntari d’Empreses amb Cor. Moltes gràcies tant a 
la Fundación com als empleats per la seva solidaritat.

Josep Oriol Sala, President de la Caixa d’Enginyers, i Montse Padilla, 
Secretària General de Càritas Diocesana de Barcelona.

La Fundació Caixa d’Enginyers continua donant 
suport
La Fundació Caixa d’Enginyers va renovar el conveni 
de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barce-
lona, que té per objectiu reforçar el seu compromís 
amb la inserció social i laboral de persones en risc 
d’exclusió per mitjà de la formació. Els encarregats de 
rubricar l’acord van ser Josep Oriol Sala, President de 
la Caixa d’Enginyers, i Montse Padilla, Secretària Ge-
neral de Càritas Diocesana de Barcelona. La Fundació 
també es compromet a difondre entre els seus tre-
balladors les diferents accions que realitza Càritas.

Des de Càritas volem agrair a la Fundació Caixa 
d’Enginyers la seva implicació en la nostra tasca.

La Fundació Social Áurea col·labora 
amb el Servei d’Ajudes Econòmiques 
de Càritas a Ciutat Vella
Un any més, la Fundació Social Áurea ha fet una aportació econòmica per cobrir les necesitats bàsiques de 
les persones ateses per Càritas al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, per tal que puguem atendre les ne-
cessitats urgents, com per exemple, cobrir les despeses de lloguer, alimentació, subministraments, menjadors 
escolar, medicaments entre d’altres.

Des de Càritas, agraïm aquesta donació anual que té com a objectiu cobrir aquestes necessitats urgents que 
resulten determinants per millorar les condicions de vida de les persones. Moltes gràcies a la Fundació Social 
Áurea pel seu compromís i solidaritat.
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Notícies • Finançament dels projectes

Salvador Busquets, Director de Càritas, i Jordi Valmaña, Director Gene-
ral de Cementiris de Barcelona

Salvador Busquets i Marina Gallego, en el moment de 
la signatura del conveni

Cementiris de Barcelona renova l’acord de 
col·laboració amb Càritas
L’any 2014 vàrem renovar el conveni amb Cementi-
ris de Barcelona que, a més del donatiu que realitza 
anual ment, garanteix una sèrie d’avantatges per als 
usuaris de Càritas en els serveis que ofereix l’em-
presa.

En l’acte de signatura van estar presents el Director 
General de Cementiris, el Sr. Jordi Valmaña, el Direc-
tor de Càritas, el Sr. Salvador Busquets, i la voluntària 
d’Empreses amb Cor, la Sra. Maria Luisa Yzaguirre.

Volem agrair a Cementiris de Barcelona la seva impli-
cació en la nostra tasca.

La Fundació Privada Grup Qualitat s’implica 
amb Càritas
La Fundació Privada Grup Qualitat es torna a implicar amb 
Càritas renovant el conveni de col·laboració. En base a aquest 
acord la Fundació donarà suport al Servei de Mediació de 
l’Habitatge en l’ajut a les famílies amb deutes acumulats, en 
les despeses de subministraments bàsics i en la cobertura del 
diferencial de les despeses en qüestions de lloguer de pisos per 
a les persones ateses.

L’acte de signatura va comptar amb la presència de la Sra. Ma-
rina Gallego, en representació de la Fundació, del Sr. Salvador 
Busquets, Director de Càritas, i dels voluntaris d’Empreses amb 
Cor, Sr. Fernando Porta i Sra. Maria Luisa Yzaguirre.

Des de Càritas volem donar les gràcies a la Fundació Privada 
Grup Qualitat pel seu compromís social i per la seva solidaritat.

Atrápalo aposta pel Matern Infantil de 
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 
ens ajuda amb entrades per a les persones ateses 

per Càritas, que poden assistir als espectacles 
que s’ofereixen als teatres de la ciutat. En nom 
dels nostres usuaris, donem les gràcies a Atrápalo 
per la seva continuada col·laboració i el seu com-
promís social.
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Notícies • Accions solidàries dels Clubs amb Cor

El projecte de Clubs amb Cor nèix ara fa 6 anys amb 
l’objectiu d’implicar al món esportiu amb el desen-
volupament del benestar social, explicant la tasca 
que desenvolupa Càritas i trobant maneres conjun-
tes de col·laborar. Al llarg d’aquests anys (quan érem 
3 diòcesis) han estat més de 100 clubs els que ens 
han fet costat realitzant diverses accions.

Les primeres col·laboracions van ser recollides 
d’aliments que es destinaven (i es destinen) als 
magatzems de Càritas i parròquies més properes. 
Els concerts de captació de fons com els que fan el 
RCTBarcelona-1899 cada juliol o al C.T.Barcino per 
Nadal són altres exemple de col·laboració. Una altre 
activitat són les estades d’estiu que tenen un gran 

impacte social entre les famílies que atenem des de 
Càritas.

Aquests últims anys són els mateixos clubs els que 
ens proposen accions solidàries, com per exem-
ple el que, enguany, s’ha organitzat al Vall Parc, el 
torneig solidari de la Fundació Brafa que fa 2 anys 
que es realitza o la I Caminada Solidària organitza-
da per la Diputació de Barcelona, la FEEC i el C.E. 
Gràcia.

El món de l’esport sempre ha mostrat el seu esperit 
més solidari envers les persones més necessitades. 

Moltes gràcies per la vostra ajuda. Junts farem camí!

Estades esportives solidàries 
2014-15
Una de les accions amb més compromís per part dels Clubs amb Cor són les 
estades d’estiu que ofereixen a les famílies amb nens i nenes ateses per Càri-
tas. Aquesta col·laboració va començar com prova pilot l’any 2013 al CTBarcino 
i C.E. Laietà i l’any 2014 es va estendre a la resta de Clubs amb Cor de les tres 
diòcesis amb 90 nens i més de 250 estades. Enguany, 20 Clubs amb Cor de la 
diòcesi de Barcelona ens ofereixen més de 300 estades.

Anunci que vàrem publicar 
l’any 2014 a diversos mitjans de 
comunicació com a contraprestació

Sopar i concert solidari al Reial Club Tennis 
Barcelona-1899
Aquest esdeveniment, un any més, va deixar la seva empremta solidària, arribant a reunir a prop d’un miler 
de persones.

El grup de música “Por fin viernes”, liderat per Pau Molins, va fer ballar als 
assistents en una vetllada molt especial. Abans del concert, les persones que 
van accedir al club van poder delitar els plats a base de tapes i entrepans que 
va preparar el restaurant del club.

Els diners recaptats es van destinar a les tres entitats socials invitades pel RCT-
Barcelona-1899: Càritas Diocesana de Barcelona, Special Olympics i Fundació 
Auxilia Barcelona. 

En nom de Càritas volem agrair la implicació i la solidaritat del RCTBarcelo-
na-1899 i la del seu president, Sr. Albert Agustí. Enguany, el 2 de juliol Càritas 
tornarà a ser una de les entitats convidades d’aquest esdeveniment solidari.
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La Cursa de la Mercè 2014, solidària amb Càritas
Un any més, Càritas va estar present a la Cursa de la Mercè 
2014 que va tenir una participació de més de 18.000 corredors. 

Com ja és habitual, voluntaris de les universitats Blanquerna i 
Abat Oliba, juntament amb els voluntaris de Clubs amb Cor, van 
ser els responsables de fer la recollida de xips blancs en el punt 
d’arribada de la cursa. Per cadascun dels xips de lloguer que re-
collien, el corredor feia una aportació de 80 cèntims per Càritas.

Des de Càritas volem donar les gràcies a tots els participants, a 
l’Ajuntament de Barcelona, a l’empresa Championchip i a tots els 
voluntaris que van col·laborar, per fer possible aquesta bona acció.

Voluntaris d’Entitats amb Cor que van col·laborar en 
l’esdeveniment

Notícies • Accions solidàries dels Clubs amb Cor

Els voluntaris de Càritas que van recollir els xips dels corredors

Salvador Busquets i Josep Salom

Càritas recull xips solidaris a la Cursa dels 
Nassos 2014
L’últim dia de l’any se celebra a Barcelona la Cursa del Nassos, una prova de 10km que recorre alguns carrers 
de la ciutat. Com ja és tradició, Càritas Diocesana de Barcelona va tornar a estar present en la recollida dels 
xips solidaris gràcies a la generositat de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i a Championchip, 
l’empresa que subministra els xips als corredors amateurs. La 
col·laboració d’aquesta empresa va consistir a fer un donatiu 
per cada xip blanc recollit. La diferència entre els xips és que 
els de color groc són propietat dels corredors, mentre que els 
blancs els han de llogar els corredors amateurs.

La cursa va comptar amb la participació de més de 10.000 
persones que van voler acomiadar l’any fent esport. Des de 
Càritas Diocesana destaquem l’ambient festiu i de germanor 
que es va viure i donem les gràcies a l’Ajuntament de Barce-
lona i Championchip pel seu compromís amb la nostra tasca.

La Diputació de Barcelona i Càritas, juntes per 
fomentar l’esport solidari
El passat 12 de març de 2015, el diputat d’Esports de la Diputació 
de Barcelona, Sr. Josep Salom, i el director de Càritas Diocesana 
de Barcelona, Sr. Salvador Busquets, van renovar el conveni de 
col·laboració signat a finals de 2013 per a la difusió d’accions 
esportives solidàries a través del programa Clubs amb Cor.

L’acord adoptat entre les dues parts té com a finalitat esta-
blir la col·laboració de l’ens provincial, a través dels ajunta-
ments, per a la difusió d’accions solidàries organitzades per 
clubs i entitats amb Càritas, com ara la I Caminada solidària 
pel Parc Natural de la Serra de Collserola.
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El Torneig Solidari per la Pobresa Infantil al 
Vall Parc ha estat un èxit
El passat 29 de març es va celebrar el Torneig Solida-
ri per la Pobresa Infantil. Això va ser possible gràcies 
a la organització del Vall Parc, juntament amb Lluis 
Corretja i els voluntaris de Clubs amb Cor i Escoles 
amb Cor.

Des de Càritas volem agrair la generositat i el com-
promís social de totes les persones que hi van parti-
cipar, ja que la seva col·laboració desinteressada va 
permetre una gran recaptació que va ser destinada a 
diversos projectes que portem a terme per fer front 
a la pobresa infantil.

També volem donar les gràcies a Granier per col-
laborar amb les seves pastes i a Lluís Vial de MS 
Service per transportar-les fins al Vall Parc, a D.O. 
Catalunya per cedir-nos els vins, als mags Óscar i Da-
vid de The Homeless Project, a la banda The Band, 
a Coca-Cola, a Free Damm 0,0% d’Estrella Damm, a 
Josep Civit per la fruita, a tots els voluntaris d’Esco-
les amb Cor i Clubs amb Cor i als donant anònims.

Gràcies a la inscripció que els participants van fer 
prèviament, van tenir l’oportunitat de jugar a tennis, 
a pàdel, a tennis taula i de practicar fitness amb Ber-

tín Osborne, Gerard López, Gemma Mengual i Mar-
tina Klein, entre d’altres. També hi van col·laborar 
els ambaixadors de Càritas: Àlex Corretja, Jordi Ar-
rese, Carles Rexach i Enric Masip.

Durant l’acte, els nens i nenes van poder gaudir d’in-
flables i de la presència de mags. La música en di-
recte es va escoltar durant tota la jornada gràcies a 
la col·laboració de The Band. A més, es va fer una 
tómbola en la qual es sortejaven materials esportius, 
com, samarretes i pilotes signades per coneguts es-
portistes.

Participants del Torneig Solidari

Representants dels Clubs amb Cor

Reconeixement als Clubs amb Cor
El 15 d’abril de 2015 la seu d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona va acollir l’acte de reconeixe-
ment a la tasca impulsada per les entitats es-
portives que formen part del projecte Clubs amb 
Cor. Durant l’acte, el Director de Càritas, Salvador 
Busquets, va posar en valor el conveni que hi ha 
entre aquesta entitat i la Diputació, i també va 
agrair als clubs la seva tasca social i solidària amb 
aquelles persones necessitades, sobretot amb les 
estades d’estiu pels nens i nenes ateses per Càri-
tas. D’altra banda, el diputat d’Esports, Josep Sa-
lom va posar de relleu que accions com aquestes 
estan relacionades amb la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) a nivell esportiu. En aquesta lí-
nia, també va destacar el valor solidari de l’esport.



Campanya del Brick Solidari a favor de Càritas
En el decurs del Barcelona Open Banc Sabadell | 63º Trofeo Conde de Godó celebrat a les instal·lacions del 
RCTBarcelona-1899 entre el 16 i 24 d’abril es va organitzar la campanya del Brik Solidari. Aquesta campanya 
es va realizar a partir de la recaptació que s’obté de tres tipus de donants diferents: la Diputació de Barcelona, 
el Real Club de Tenis Barcelona-1899 i els donants particulars.

Dins dels donants particulars, hi va haver dues vies di-
ferents de recaptació: els nens i nenes dels clubs de 
tennis d’arreu de Catalunya que van participar al Clí-
nic Peugeot en el decurs del primer diumenge del tro-
feu, i el públic, que es va acostar al llarg de la setmana 
al punt d’informació del Fan Bulevard per comprar 
tiquets per un euro equivalents a un brick.

En el acte d’entrega del Brick Solidari hi van assistir 
Josep Salom, Diputat d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Albert Agustí, president del RCTBarcelo-
na-1899, Joan Maria Tintoré, voluntari d’Empreses 
amb Cor de Càritas i Ferran Casamitjana, responsa-
ble de Captació de Recursos i Sistemes de la Informa-
ció. La donació va ascendir a un total de 3.000 litres 
de llet.

I Caminada Solidària de la Diputació i la FEEC 
a favor de Càritas
El dissabte 24 de maig va tenir lloc la 
I Caminada Solidària “Càritas: Clubs 
amb Cor”. L’activitat va consistir en 
una excursió suau de 5,2 quilòmetres 
pel cor de la Serra del Collserola. Van 
participar-hi més de 800 persones. La 
caminada va ser tot un èxit.

La Diputació de Barcelona, la Federa-
ció d’Entitats Excursionistes de Cata-
lunya (FEEC) i el Club Excursionista de 
Gràcia van organitzar aquesta camina-
da amb l’objectiu de recaptar fons a 
favor del programa Paidós de Càritas.

Des de Càritas volem agrair la partici-
pació de tots els caminadors i cami-
nadores i a les entitats organitzado-
res per la seva solidaritat! 

Moltíssimes gràcies a tots!

Notícies • Accions solidàries dels Clubs amb Cor

Albert Agustí, Ferran Casamitjana, Josep Salom, Joan Maria Tintoré 
i Albert Costa

Diferents moments de la I Caminada Solidària 

21



22

La Fundació BRAFA organitza el II Trofeu 
Solidari de Futbol
El 10 de maig de 2015 es va celebrar el torneig soli-
dari en la modalitat de Futbol Sala sobre gespa. Els 
diners de les inscripcions d’aquesta competició es 
van destinar al programa Paidós de Càritas. La jorna-
da va comptar amb diverses activitats pels més me-
nuts. Els mags de The Homeless Project van oferir 
un espectacle molt divertit i participatiu. A més, la 
Diputació de Barcelona va proporcionar inflables i 
jocs. També hi va haver una gimcana que va estar 
organitzada per les voluntàries d’Escoles amb Cor. 

Panrico i el Frankfurt Pedralbes també van col-
laborar amb el trofeu .

Al migdia es van repartir medalles als guanyadors 
de cadascuna de les lliguetes i un Trofeu pels tres 
equips més solidaris. El sorteig de la Tómbola Soli-
dària va posar fi a la diada.

Gràcies amb cor a tots els que van fer possible aquest 
dia tant especial!

Notícies • Accions solidàries dels Clubs amb Cor

El Centre Moral i Instructiu de Gràcia, 
solidari amb Càritas
El diumenge 4 de gener es va fer, al Centre Moral i Ins-
tructiu de Gràcia, la representació teatral d’Els Pas-
torets. Gràcies a la solidaritat d’aquest centre, Càritas 
Diocesana de Barcelona va poder estar present a la jor-
nada. Àngel Lázaro i Rodolf Hortal, voluntaris de Cultu-
ra amb Cor, van col·locar un estand de Càritas a l’entra-
da del recinte on s’informava de la feina que fa Càritas. 

Abans que comencés l’obra, Mercè Darnell, cap de 
Programes i Serveis de Càritas Diocesana de Barcelona, 
va tenir l’oportunitat d’explicar als assistents els dife-
rents projectes que duem a terme des de Càritas.

Volem agrair al Centre Moral i Instructiu de Gràcia 
la seva col·laboració amb la nostra tasca.

La Hermandad Ntra. Sra. del Rocío ‘Los 
Romeros’ recull aliments a favor de Càritas
Com ja és habitual des de fa 22 anys, el dia 22 de desembre, la Hermandad Ntra. 
Sra. del Rocío ‘Los Romeros’ va tornar a mostrar la seva solidaritat amb Càritas 
Diocesana de Barcelona. 

En aquesta jornada, es va demanar als grups participants i als assistents que por-
tessin aliments. Es van aconseguir recaptar més de 1.000 kg que es van repartir als 
diferents centres de distribució d’aliments de Càritas. En l’acte van estar presents 
Montse Padilla, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona, i Ferran Ca-
samitjana, cap de Captació de Recursos i Sistemes de la Informació. Tots dos van 
agrair a la Hermandad els 22 anys de col·laboració ininterrompuda amb Càritas.

Volem donar les gràcies a la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío ‘Los Romeros’ per la 
seva solidaritat i el seu compromís social.

Notícies • Cultura amb Cor
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Sembrar, sembrar i sembrar en valors és el que fan les voluntàries i els voluntaris d’Escoles amb Cor-Eduació en 
valors. Si aconseguim que els nens i nenes i el jovent es formin a les escoles com a persones, a més d’adquirir 
eines per ser bons professionals, estarem més a prop de viure en una societat realment cohesionada, en la 
qual es prioritzin els valors de la solidaritat i la igualtat. Conscients de la importància de l’ensenyament, des de 
Càritas tenim el projecte Escoles amb Cor-Educació en Valors, amb el qual volem sensibilitzar en valors als 
alumnes de primària i de secundària.

Durant l’any 2014 s’han realitzat 35 xerrades a 25 escoles i s’ha aconseguit arribar a més de 1.900 alumnes 
de primària i secundària. Els hem parlant sobre la pobresa i l’acció social de Càritas, dels nous horitzons del 
voluntariat, dels reptes de la immigració i de l’aventura d’envellir.

Les escoles també realitzen recollides d’aliments i fan accions per recaptar fons a favor del projecte Paidós. 
Moltes gràcies tant a les escoles com als alumnes pel seu gran compromís!

Notícies • Escoles amb Cor – Educació en Valors

Kids&Us realitza una gimcana solidària amb Càritas
L’escola d’idiomes Kids&Us va organitzar, el dissabte 20 de desembre, una 
gimcana al Jardins dels Infants, a Can Bruixa, per tal que els alumnes, jun-
tament amb les seves famílies, gaudissin d’una jornada festiva i solidària. 
Un dels requisits per poder participar en aquesta activitat era portar ali-
ments per a Càritas. Gràcies a la generositat de tots ells, vam rebre nom-
broses quantitats d’aliments i donatius econòmics. La gimcana va trans-
córrer en un ambient de germanor i alegria, i és que a més de les diferents 
proves que havien de realitzar els participants, també es va organitzar una 
xocolatada i els professors del centre van cantar nadales en anglès.

Moltes gràcies per la col·laboració i enhorabona per l’èxit de la jornada!

Festa Primavera 2015
El 14 de maig, la parròquia de Sant Joan Bosco va acollir més de 100 persones a la 1a Festa de Primavera Inter-
generacional. Aquesta celebració va unir persones de diferents generacions: gent gran, voluntaris, treballadors 
de Càritas, estudiants de primària, ESO, batxillerat i universitaris que van compartir alegria, companyia, abra-
çades, poemes, regals, cançons, balls i berenar, i també gràcies a la Editorial Claret per l’obsequi dels llibres.

La festa va ser un èxit rotund. Es van sobrepassar amb escreix totes les expectatives. Hi va haver de tot: lectura de 
poesies i repartiment de regals per part d’alumnes de les Escoles amb Cor; Fedac Horta i Jesús-Maria Claudina 
Thévenet, aquests últims també van realitzar una actu-
ació musical. Cal destacar, també, que molts dels regals 
van ser fets per alumnes d’escoles que són “Escoles 
amb Cor”: Abat Oliba-Loreto, Arrels, Betània Cornellà, 
Canigó, Dominiques de l’Ensenyament, L’Horitzó, La 
Salle Bonanova, Mare de Déu del Roser, Mary Ward 
Barcelona,   Patufet, Sagrat Cor- Besòs (Grup Barat), 
Sagrat Cor- Sarrià, Sant Miquel i Teresianes Ganduxer. 
Gràcies a l’Hotel Arts els assistents van poder gaudir 
d’un suculent berenar. I, per tancar la festa, l’actuació de 
la Tuna de la facultat d’Economia i Empresa de la UB, 
¡esplèndida! Moltes gràcies a tots per la vostra ajuda!

Voluntàries d’Escoles amb Cor a la taula 
informativa

Tuna de la facultat d’Economia i Empresa de la UB
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Notícies • Universitats amb Cor

Durant l’any 2014 el projecte d’Universitats amb Cor ha continuat sembrant i sensibilitzant als alumnes de 
les universitats de Barcelona en temes relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa i l’acció social de 
Càritas mitjançant taules rodones en RSC i xerrades.

Enguany hem arribat a gairebé 400 alumnes i hem continuat signant acords de col·laboració amb les dife-
rents universitats, facultats, escoles de negocis i centres universitaris de Barcelona. Actualment tenim relació 
amb 13 universitats.

Conferència de Salvador Busquets a la UPF
Amb l’objectiu de conscienciar als alumnes de periodisme 
de la realitat social que s’està vivint actualment, el dia 24 de 
febrer del 2015, Salvador Busquets, va explicar l’acció social 
de Càritas.

Des de Càritas volem agrair el compromís i disposició del pro-
fessor David Caminada i dels alumnes per la seva implicació, 
ja que van fer moltes preguntes.

Salvador Busquets explicant l’acció social de Càritas als 
alumnes de Periodisme.

Taula Rodona de Bones Pràctiques en RSC a 
La Salle-URL
El 6 de maig de 2015 va tenir lloc, a La Salle-URL, una 
Taula Rodona de Bones Pràctiques en Responsabili-
tat Social Corporativa, feta en anglès, per als alum-
nes de darrer any d’Enginyeria i de primer any de 
Comunicació i Ètica Empresarial d’ADE. El Professor 
Sr. German Aragón va obrir l’acte i la Professora Sra.
Larisa Tatge va presentar als ponents. A continuació, 
el Sr. Paco Torras va presentar Càritas Diocesana de 

Barcelona i Entitats amb Cor. Després, el Sr. Jordi 
Sala, Director de RR HH de l’Hotel Arts, va comen-
tar l’acció social que desenvolupen. Finalment el Sr. 
Eduard Sans, Patró de la Fundació FC Barcelona, va 
explicar els valors que expliquen als infants.

Des de Càritas volem agrair a La Salle-URL la seva 
col·laboració acollint aquesta taula rodona.

La UAO celebra el III BCN Thinking Challenge
Aquesta tercera edició va tenir lloc els dies 28 i 29 
d’abril del 2015. Va presidir el Rector, el Dr. Carlos Pérez 
del Valle, qui va felicitar al Club d’Emprenedors per la 
constància en la celebració d’aquest acte. A continua-
ció, el Sr. Fernando Porta va parlar sobre Entitats amb 
Cor i sobre la pobresa i la seva repercusió en el fracàs 
escolar. La presidenta del Club d’Emprenedors, la Sra. 
Maria Andreu, va detallar el programa del “Hackathon 
Day”. El “Business Case” d’enguany va ser “El Fracàs 
Escolar” i es demanava trobar una solució per a dismi-

nuir-lo. El Sr. Salvador Busquets, director de Càritas va 
entregar el premi al millor emprenedor i es va dirigir 
a tots els participants per animar-los a ajudar a totes 
aquelles persones que es troben en situacions socials 
precàries. Finalment, el Rector va cloure la III edició del 
BCN Thinking Challenge.

Agraïm al Club d’Emprenedors i a la Universitat Abat 
Oliba la seva constància en la celebració del BCN  
Thinking Challenge. Moltes gràcies!
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ESADE i Càritas caminen junts
L’acord signat el 16 de setembre de 2014 promourà, 
entre els alumnes, el coneixement de la realitat social 
que es viu avui dia, així com els projectes que Càritas 
ofereix per donar servei als més desfavorits. En aquest 
sentit, des de la universitat es vol sensibilitzar els alum-
nes sobre la importància de la Responsabilitat Social 
Corporativa en les empreses. Càritas també s’ha con-
vertit en l’entitat de referència del programa d’Acció 
Social d’ESADE a Barcelona els anys 2015 i 2016 i es 
compromet a posar a disposició de Càritas la seva xar-
xa, tant d’estudiants com de professors, per vincular 
i involucrar a persones i grups de la seva comunitat 
amb diferents possibilitats de col·laboració amb Cà-
ritas: voluntariat, formació, consultoria, participació 
en campanyes, etc.

Des de Càritas volem agraïr a ESADE el seu compro-
mís social!

Representats d’ESADE i Càritas en el moment d’entregar la placa de 
reconeixement “Som una Universitat amb Cor”

Notícies • Universitats amb Cor

L’IESE s’uneix a Càritas
L’IESE va signar, el passat 6 de 
novembre, un conveni de col-
laboració amb Càritas Diocesana 
de Barcelona, gràcies al qual 

contribuirà a sensibilitzar els seus alumnes de l’acció 
social de Càritas i de la importància de la Responsa-
bilitat Social Corporativa en les empreses. En l’acte 

van estar presents el Sr. Fernando Peñalva, Secretari 
General d’IESE, i Sr. Salvador Busquets, Director de 
Càritas, i els voluntaris Sr. Fernando Porta i Sr. Joan 
M. Tintoré. El Sr. Busquets va aprofitar la trobada per 
lliurar la placa “Som una Universitat amb Cor”.

Agraïm a l’IESE la seva col·laboració.

Càritas i la UB signen un conveni de col·laboració 
i celebren una jornada amb motiu del Dia 
Internacional de l’Eradicació de la Pobresa
Més de 80 persones van assistir el divendres 17 d’oc-
tubre de 2014 a la taula rodona “Educació, econo-
mia i pobresa” que va tenir lloc a l’Aula Magna de 
la Universitat de Barcelona amb la intervenció de 
Germà Bel, catedràtic d’Economía de la UB, i Grego-
ri Luri, pedagog i filòsosf.

Abans de la taula rodona, el rector de la Universitat 
de Barcelona, Dídac Ramírez, i Salvador Busquets, 
director de Càritas Diocesana de Barcelona, van sig-
nar un conveni de col·laboració que respon a la vo-
luntat de la UB de sensibilitzar els diferents sectors 
de la comunitat universitària amb la realitat social 
del país i del moment. El conveni estableix que les 
dues institucions treballaran coordinadament per 
dur a terme accions que serveixin per millorar la si-

tuació dels col·lectius en risc d’exclusió social ate-
sos per Càritas, oferint, per exemple, atenció bàsica 
odontològica o podològica gratuïta, o amb un cost 
molt reduït, per a aquestes persones. Del 13 al 17 de 
octubre, la galería del Paraninf del’Edifici Històric de 
la UB va acollir l’exposició dels 70 anys de Càritas. 

Entrega de la placa d’Universitat amb Cor
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La UAO acull una nova Taula Rodona de 
Bones Pràctiques en RSC
El 19 de març 2015 va tenir lloc una nova Taula Rodo-
na de Bones Pràctiques en RSC a la Universitat Abat 
Oliba. La taula rodona, presidida per la Dra. Eva Pe-
rea, es va adreçar als alumnes de quart curs d’ADE de 
l’assignatura de Direcció Estratègica.

El Sr. Fernando Porta, voluntari d’Universitats amb Cor, 
va explicar l’acció social de Càritas i el programa d’Entitats 
amb Cor. Va destacar que hi ha bosses de pobresa dintre 
de les societats acomodades. Va desmuntar el tòpic que 
l’exclusió afecta principalment als forans, ja que el 49% 
de les persones ateses per Càritas són de nacionalitat es-
panyola. Per tant, des de Universitats amb Cor es tracta 
de conscienciar els futurs universitaris d’avui perquè si-
guin els “futurs empresaris amb cor” del demà.

El Sr. Joan Miquel Carmona director general de Lu-
net, va ressaltar l’origen personal del compromís so-
cial de les empreses, ja que l’acció social forma part 
de la mateixa essència de la companyia. El Sr. Manu-
el Giraldo, Director de Desenvolupament Sostenible 
d’Aigües de Barcelona, va parlar del compromís amb 

el desenvolupament sostenible que hi ha a la seva 
empresa i que inclou programes per afavorir a perso-
nes i famílies en dificultats econòmiques. 

Per la seva banda, el Sr. Eduard Sans, Patró de la Fun-
dació del FC Barcelona, es va referir al potencial del 
FCB i dels seus jugadors per projectar valors en la so-
cietat, per la qual cosa molts dels seus plans d’actua-
ció van dirigits als nens.

Des de Càritas agraïm a la Universitat Abat Oliba, un 
cop més, la seva col·laboració amb aquesta Taula Ro-
dona, així com a tots els ponents. Moltes gràcies!

Notícies • Universitats amb Cor

La URL i Càritas aborden el problema de la 
fractura social
El 13 d’abril de 2015 la Facultat de Comunicació de 
la Blanquerna va acollir la Jornada sobre la Fractura 
Social organitzada per la URL i Càritas. 

Els experts de Càritas, Mercè Danell, Cap de Progra-
mes i Serveis, i de la URL, Òscar Mateos, professor i 
vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca de la 
Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-
URL, Àngel Castiñeira, professor d’ESADE-URL, i Al-
bert Florensa, professor d’IQS-URL, van explicar que la 
fractura social és una realitat tranversal no resolta tot 
i els signes de recuperació econòmica. Per això, cal un 
canvi estructural del model econòmic i social. Es va fer 
aquesta advertència en el marc de la Jornada sobre 
la Fractura Social. Francisco Lorenzo, coordinador del 
Equipo de Estudios de Cáritas Española i la Fundació 
FOESSA ha afirmat que “quan la gent em pregunta si 

hem sortit de la crisis els dic que no hi ha una respos-
ta monosil·làbica, ja que la realitat és molt comple-
xa”. Mercè Darnell va intervenir a la taula rodona i va 
denunciar que per culpa de la crisi les persones més 
vulnerables reben ajuts fragmentats que no contribu-
eixen a que puguin recuperar la seva autonomia.

Eduard Sala i Francisco Lorenzo durant la jornada de la Fractura Social

Manuel Giraldo, Fernando Porta, Eva Perea, JM. Carmona i Eduard 
Sans 
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EMPRESES AMB COR
#
16Nou serveis audiovisuals SL1

2003 Grup centre clínic SL1,3

8 Tv1

A
A. Gratacos SA3

A. Ybar SL3

A contracorriente Films1

Aacni SLP3

Abb Asea Brown Boveri SA3

Abellan Pintors SLU3

Abelló Linde SA2

Abertis Infraestructuras SA2

AC Marca SA1

ACAVe14

Acciona Multiservicios2

Acciona Facility Service2

Acsa Sorigué2

Actual Capital Advisors SL3

Adding Plus Logistics SL3

AddVANTE Economistas y 
Abogados2

Adiquimica SA3

Advisory Board Architects Euro3

Afablescom2

Agencia Representación 
Comercial Hequip 2 SL3

Air Cargo Club3

Airfarm Group1

Ajuntament de Barcelona-BCN 
[ESPAI] Solidari1

Alberto Roca Deu SL3

Aldicer Capital SL3,4

Alfa Consulting SL1,3

All About Success SL3

Altima Serveis Funeraris 
Integrals2

Altran1

Altrans Fast Cargo SA2

Ancladen SL3

Andilana SL2

Angelini Lab Farmacéutica1

Antigua Casa Jove1

Aon1

Apartamentos Ganduxer SA3

Aparthotel Silver. Proyectos e 
Inmuebles SA3

Aramark2

Arrendadora Inmobiliaria 
Catalana SA3

Arrendadora Vallesana de 
Inmuebles SL3

Ascen - Asociación Catalana de 
Limpieza1

Asesoría Cardellach Panadés SL3

Asesoría Financiera SA3

Asesoría Jurídica y de 
Inversiones SL3

Asistencia Dental Europea SA3

Asociación AXA de Todo Corazón3

Ass. de Treballadors de Aigües 
de Barcelona (ATAB)1

Associació Catalana d’Agències 
de Viatges1

Associació Catalana de Vending1

Atrápalo SL1,2,3

Autocars Font1

Autos Selikar SL3

Aviamics EFIT3

Avis Contact Centres SA1

B
Bañacril SA3,4

Barcelona Activa1

Barcelona Asistencial2

Barcelona de Serveis
Barcelona Serveis Municipals2

Barcelona Turisme3

Barcino Pack SA1

Basf Española SL1,4

Basi SA 1,3,4

BBVA1

BCN Trastassartexpo SL3

Bebé Due España SA1,3

Becom Retail-Benetton2

Behq SL2,4

Bernad Consultores SL3

Biciclot1

Bo k Bo2

Bofill & Arnan SA1

Bosanova2

Brl Bearings SL3

Brudy Technology SL3

Bufete Miralles SLP3

Bureau Veritas Inversiones SL1,3

C
Caff1

Can Xiol SL3

Capgemini España1

Caprabo SA2

Cargotransports SL3

Cartonajes M. Petit SA1,4

Carumanda Desde Lejos3

Casa Gimeno3

Casa Santiveri2

Castan3

Cat Real Estate SL3

Catalunya Religió1

CATEC1

CBRE-Centre Comercial 

Diagonal Mar2

CBRE-Centre Comercial El 
Triangle2

Cementiris de Barcelona SA2,3

Cementos Molins Industrial SA1,4

Centro de Diagnóstico por la 
Imagen3

Centro de Investigación y 
Publicaciones de Idiomas SL 
(Editorial Pons)1

Cinesa2,4

Círculo Inmobilaria Meridiana SL3

Claribo Abogados SLP3

Clasificación y Lavaje de Lanas SA3

Clece Serveis Integrats2

Clime SA1,4

Clínica de Nostra Senyora del 
Remei Residència Religiosa1

Coalision Inc3

Cohere SA1

Comart SA1,4

Comercial Química Massó1

Comsa Emte2

Comunidad de Vecinos 
Ganduixer, 222

Comunitat de Veïns Felip 
Bertran Güell 33

Condis Supermercat SA2

Connecta2

Consorci El Far1

Consum S Coop V1,2

COPE CATALUNYA1

Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA)1

Corporación Medichem SL 1,3

Cottet SA3

Crescendo SL3

CTC Externalización2

Cubí Patrimonio SL3

D
Dainver Inversiones SL3

Daleph2

Dalix Consulting SL3

Dentaid SL1

Deretil SA3

Despatx Olivares3

DHL Supply Chain (Carrefour)1

Diagonal Informática y 
Comunicaciones SL1,3

Diari ARA1

Diari Sport1

Dicoinsa SL3

Direcció General de Turisme14

Diseño y Textura SA3

Disimob 2000 SL3

Distribuidora de Productos 
Naturales SA (Disna) 1,3

Distridam SA1

Diversia Facility Services2

Dober Import Export SL1,3

Domestics Services2

Dracco Candy SLU1 

Dronas 2002, SL Unipersonal 
(NACEX)3

AGRAÏMENTS

2014

Des de Càritas volem expres-
sar el més sincer agraïment 
a les gairebé 700 Entitats 
amb Cor que ens han donat 
suport durant l’any 2014 a tra-
vés de diferents possibilitats 
de col·laboració: inserció la-
boral, donacions en espècie, 
prestació de serveis, donaci-
ons econòmiques, difusió de 
l’acció de Càritas, etc.

AGRAÏMENTS 2014

1.  Donació en espècie, prestació de serveis i/o 
difusió acció de Càritas

2.  Inserció laboral - Feina amb Cor
3. Donació econòmica
4. Fires amb Cor
5.  Estades Esportives amb Cor

6.  Accions Esportives Solidàries
7.  Xerrades Escoles amb Cor-Educació en 

Valors
8.  Xerrades i Taules Rodones de Bones 

Pràctiques en RSC a les Universitats
9. Altres
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E
EBA Vallcarca SLP3

Ecoveritas SA1

Ediciones Primera Plana SA1

Edicions 62 SA3

Edittec1

Educa Borras1

El Corte Inglés SA1,2

El Fornet d’en Rossend1,2

El Mundo Deportivo1

El Periódico de Catalunya1

El Punt Avui1

El Terrat de Produccions1

Elosa SA2

Email Vision1

Emergia Contact Center SL2

Empleats AKI Bricolaje España SA1

Empleats Deutsche Bank3

Enjatesa SL3

Envase Gráfica Industrial SA3

Esmyc2

Esri España Geosistemas SA1

Estabanell y Pahisa SA3

Estels 98 SL3

Esteve SA3

Estructuras y Organización 
Barcelonesa SL3,4

Estudi Ferran Sendra1

Estudio Jurídico Pérez Almansa SL3

Eurofragance SL3

Eurotronix SA3

Ex Com Management Comercial SL3

Explotación Hotelera EXPO SA3

Expo Hotels & Resorts2,3

F
FCC2

Felac1,4

Ferrer Internacional2

Ferri SL3

Fira de Barcelona1,4

Fischer Iberica SAU3

Fluidra SA2

Foix de Sarrià SL3

Foment del Treball Nacional1

Forn de l’Arseni SL3

Forwarding Catalunya SL3

Freigel Food Solutions1

Frigicoll SA14

Fujifilm España1

G
GAES1,2

Garrigues Advocats i Assesors 
Tributaris1

Gas Natural Fenosa SA1

Gases Research Innovation 
Technolosy SL3,4

Gesbío SL3

Gestora Vértice de Inversiones SL3

Gestoría Arnal1

Goed Comunicació SL3

Golden Gekko Spain SL1

Gomarfo SL3

Gopa Consulting SL3

Gran Hotel Catalunya SA3

Grasver SL3

Green Wash2

Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB)1

Ground Force2

Grup Cacheiro2

Grup Focomin SL3

Grup Inmobiliari 52 Gumper SL3

Grup Serhs SA2,4

Gruparpa SL3

Grupo Avanza2

Grupo BN Facility Service2

Grupo Damm2

Grupo Eulen2

Grupo Godó1

Grupo Konecta Bto.1

Grupo Metropolis CET2,3

Grupo Norte1

Grupo Sagardi2

Grupo Serhs1,4

Grupo Sifu2

GVC Gaesco Holding SL1,3

H
H10 Hoteles3

Hard Rock Cafe Barcelona1

HCC Global Financial Products SL3

Heladería María Fernanda Illescas 
Ros2

Hercanc SA Sociedad 
Inmobiliaria3,4

Hermes Editora General SA3

Hermex Ibérica SA3

Hesperia Tower (NH Hoteles)2

Hijos de Caín1

Hipertin1

Hispano Llacunense SP3

Holdfood SL3

Hospital Clínic Barcelona2

Hospital de Barcelona/SCIAS1

Hotel Arts Barcelona2,3

Hotel Hilton Diagonal Mar2

Hotel Melià Barcelona2

Hotel Princesa Sofía SL3

Hotel Silken Indautxu1

I
ID Grup SA3

Ikar Engineering SL3

Iliadas Team SL2

Ilurorètols SCP3

Impact Media1

Impresión Offset Derra SL3

Incobar SA3

Industrias Plásticas Triana SA3

Infojobs.net1

Inforpress Grupo3

Ingeniería Técnica de 
Mantenimiento SA (INTEMAN)3

Ingesan (Grupo OHL)2

Inmediate Servicenter SL3

Inmuebles y Arredenciales SL3

Inmuebles y Fincas Doga Sau3,4

Innopro Global Service3

Instituto Mediterráneo de 
Odontología e Implantología- 
IMOI1

Institut Agrícola Català Sant Isidre1

Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC)1

Institut Dexeus2

Instituto Ciencias Médico 
Jurídicas3

Intercook Solutions1

Inver R.S.R. SL3

Ipsos1

Isdin1,4

ISS Facility Services2

J
J Puy Papereria1

J&A Garrigues1

J. Isern Pat. y Marcas D SL1,3

Jaime Bou SA1

Jané SA1

JBC Soldering SL3

JDV Valls Abogados SLP3

Jorarcas SL3

K
Kalura Forest2

Kananga - Ambarviajes2,4

Kao Corporation SA3

Kenogard SA1

Kingsbrook SL3

KPSports1

L
La Bolsera1

La Vanguardia1

Laboratiorios Hipra SA3

Laboratorio Jaer SA3

Laboratorios Alter1

Laboratorios Viñas SA3

Larson Martin Logistics SL3

Lasenor Emul SL3

Ledandgo SL1

LIDL2

Limpiezas Prior2

Limpiezas Rojas2

Limpser2

Linktax Asesores Tributarios3

Llevinac SL3

Lorefar SL3

LR Clean2

Luis Jover SA3

Lunet Facility Services SL 2,3,4

M
M.Paz Rivero y Asociados SL3

Macrisil2

Mango MNG Holding SL2

Manipulados y Acabados 
Metálicos SL. M.A.M. SL3

Manohay Dental SAU3

Manteniment Energètic Eficient3

Mantylim2

Martí & Roman SL3

Martiderm2

Masia Cabot SL Sociedad 
Unipersonal3

Mcm Projectes i Serveis2

MCneel Europe SL3,4

Mecalux SA2

Memora Sevicios Funerarios3

Mercadona1

Mercury Capital SL3

Meritem SA Paellador1

Mesalut1

Mestre Ferré Edificios en Renta SA3

Metamorfosis Arquitectes SLP3

Metropolitan2

Microsoft Iberica SRL1

Mina Pública Aigües de Terrassa SA3

Mirror SA1

Molins Tres SL3

Montajes Industriales Lleca SA3

Moventia2

MS Service1

Mundiglobo1

Muscius Cent SL3

Mútua General de Seguros3

N
Nau Argos SL3

Ninabcn SL3,4

Niverplast Ibérica2

Norte-Eurocao SL3

Nortia Corporación2

Nutrexpa SA2

O
Ocean Renting Service SL3

Offerum SL1

Ogilvy & Mather1

Onebox2

Optima Facility2

Optima Network SLU3

Orase SL3

Organ3

Oto SL3

Overseas Asset Management SL3,4

P
Palub Desarrollos2

Panasonic España SA1

Panxa del Bou Radio Difusió 
Española SA3

Parc d’Atraccions Tibidabo SA 
(PATSA)2

Pavlov SL3

Pelegrin Alquileres C.B.3

Peliman2

Penteo SA1

Perfiles Welser SL3,4

Pierre Fabre Ibérica SA9

Planchistería Industrial Josma SA3

Plataforma de la onstrucción2

Popular Gestión Privada SGIIC SA3,4

Promociones Carrencá SA3

Promotora Barcelonesa SA3
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Promotora Maresma SA3

Proquip SA3

Puig SA2

Q
Qliktech Ibérica1

Quaderns Crema SA3

Qualitats d’Alimentació SL1

Quimidroga SA2

R
RAC11

RACC2,3

Radio Estel1

Rambla 90 SL3

Rango 102

Red Eléctrica de España1

Reiter Systems SA3

Reparalia SA (Delegació de 
Barcelona)1

Restaurant La Paradeta 
(Meridiana)2

Restaurant La Paradeta (Sitges)2

Restaurante La Rosi2

Ricardo Molina SAU1

Ricoh España SLU2

Rocket Whoosh Creativity SL3

Rodha 5000 SL3

Rometa SA3,4

Royconsul SL3

Ruthtravel SL3,4

S
Saba Infraestructuras SA2

Sadeca Sistems SLU3

Saica Natur2

Sal Costa1

Salkinver SA3

SAR Quavitae Servicios a la 
Dependencia2

Sawes SL1,3,4

Schneider Electric España SA3

Scias Grup Assistència (Hospital 
de Barcelona)1

Seguros Catalana Occidente SA3

Selecta2

Semillas Batlle SA1

Sermaco2

Serunion2

Serveis de Comunicació 
Empresarial 1060 SL1

Service Complet1,4

Servicios Comerciales Papeleros 
SL Secopa3

Servicios de Ingenieria y  
Montajes SA3

Servicios e Instalaciones Aldago2

Servo Recambios SA3,5

Sigma Systems SA3

Sindicato Trabajadores3

Sistemas e Imagen Publicitaria SL1,3

Skeyndor SL3

Social Car2

Social Point SA1

Societat Gral. d’Aigües de 
Barcelona SA - Agbar1

Soluciones Logísticas XXI SL1

Sony España SA1

Stereo Rent1

Sugar Valley SL2,4

Suit Hoteles2

Sunway SL3

T
Tadis, SCCL2

Talleres Guinardo (Centro Especial 
de Empleo)2

Técnica de Fluidos3

Tedera SA2

Televisió de Catalunya (Tv3)1

Telvent Arce Sistemas SA3

Telvent Energia SA3

Telvent Git SA3

Telvent Servicios Compartidos SA3

Telvent Tráfico y Transporte SA3

Teodoro González SA-TEGONSA3,4

Termisa Energía SA3

Terpvet Osona SL3

Tomates Fritos Zalea SL3

Torras Junoy1

Torroglosa SL1

Tpartner Ribas Xarrie SL3

Tractax 2 SL3,4

Transnatur SA3

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)1

Transports Montsants2

Tyco Electronics1

U
Upcnet1

Uson Assessors SL3

V
Verema i Collita1

Veritas2

Vidal i Porta SL3

Vidal Serveis d’Assessorament i 
Gestió SLP3

Videolab SA1

Vilalta Gil2

Vileda Ibérica SA1

Villafranca Ortodoncia SLP3

Vinca, Equipos Industriales SA3,4

Viqufa 4 SL3

Vosseler Abogados2

Vueling Airlines1

W
W Hotel Barcelona2

W. M. Bloss SA3

X
Xavcoma SL3

Y
Ybn Inversiones SL3

Ysab SA3

Z
Zambra SL34

Zarteli SL3

Zinerbi1

Zohar3

Zurich España, Compañía de 
Seguros y Reaseguros2

FUNDACIONS

Fundació Abadia de Montserrat 
20253

Fundació Agrupació Mutua2

Fundació Bancària ”la Caixa”3 
Fundació Empresarial Catalana3

Fundació ESADE3

Fundació FAD2 

Fundació Formació i Treball1

Fundació Futur i Futur Just2

Fundació Francesc Carbó Cotal3

Fundació Jesús Serra3

Fundació Junta Constructora del 
Temple Expiatori de la Sagrada 
Família3

Fundació Jaume Bofill3

Fundació Miguel Torres3

Fundació Mutuam Conviure3

Fundació Privada Caixa d’Enginyers3

Fundació Privada Claror2,3

Fundació Privada Creatia3

Fundació Privada dels Notaris de 
Catalunya3

Fundació Privada Grup Qualitat3

Fundació Privada Jaume Espona3

Fundació Privada Josep Moncusí 
Castells3

Fundació Privada Llars 
Compartides3

Fundació Privada Nou Mil·leni3

Fundació Privada Roca i Pi3

Fundació Privada Sant Llorenç3

Fundació Roviralta3

Fundació Sant Pius X3

Fundación Asproseat1 

Fundación Educativa FEDAC2

Fundación Deloitte3

Fundación Integra2

Fundación Konecta1

Fundación Mutua General de 
Seguros3

Fundación Privada Carmen y 
Maria José Godó3

Fundación Privada Matías Gomá3

Fundación Privada Miarnau3

Fundación Privada Ramón Pla 
Armengol3

Fundación Privada San Joaquin3

Fundación Ramón Molinas3

Fundación Royán Villar3

Fundación Social Áurea3

Fundación Universia2

Fundación Zamorano Biedma3

Institució Josefa Maresch Servet3

Institut Ildefons Cerdà3

1.  Donació en espècie, prestació de serveis i/o 
difusió acció de Càritas

2.  Inserció laboral - Feina amb Cor
3. Donació econòmica
4. Fires amb Cor
5.  Estades Esportives amb Cor

6.  Accions Esportives Solidàries
7.  Xerrades Escoles amb Cor-Educació en 

Valors
8.  Xerrades i Taules Rodones de Bones 

Pràctiques en RSC a les Universitats
9. Altres
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COL·LEGIS PROFESSIONALS I GREMIS

Associació Enginyers Industrials de Catalunya1

Col·legi d’Actuaris de Catalunya1

Col·legi d’Enginyers Tècnics Ind de Barcelona1

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona1,9

Consell de Col·legi de Metges Catalunya3

Gremi de Carnissers i Xarcuters de Bcn i Província1,2

Gremi de Carnissers i Xarcuters de Catalunya1,2

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona1

CLUBS AMB COR

A
Academia Sánchez Casal1

Áccura1

Ajuntament de Barcelona 1,3,6

As. Catalana de Pitch & Putt 3,6

Associació del Personal de la Caixa 
(La Soci)1

Atlètic Terrassa Hockey Club 1,5

B
Bac de Roda Sport1

Blanquiazul Sants3

C
CEM Sant Andreu5

Cercle Sabadellés 18565

Championchip3

Clínic Peugeot6

Club Atlètic Masnou1,3

Club de Tenins de la Salut1,5

Club de Tennis Andres Gimeno 1,3,5

Club de Tennis Barcelona-Teià1

Club de Tennis Barcino 1,2,3,5,6

Club de Tennis La Genera1

Club de Tennis Masnou3

Club Egara1,3,5

Club Esportiu Hispano Francès1,5

Club Esportiu Laietà1,5

Club Esportiu Mas Ram 
Badalona1,3,5

Club Esportiu Valldoreix5

Club Natació Atlètic-Barceloneta1,5

Club Natació El Masnou1

Club Natació Sabadell1,5

Club Natació Sant Andreu 1,5

Club Tennis Castelldefels1

Club Tennis Llavaneras1

Club Tennis Natació Sant Cugat1,5

ClubTennis Premià de Dalt1

Club Tennis Premià de Mar1

Club Tennis Sabadell1

Club Tennis Sant Adrià1

Club Tennis Vilanova1,5

Club Turó Blanc1,5

Cursa Jean Bouin3

D
David Lloyd Club Turó1,5

Diputació de Barcelona (àrea 
d’esports)1,6

E
Escola Nacho Solazabal1

F
F.S.C. Manresa Club3

Federació Catalana de Pitch & 
Putt3

Federació Catalana de Tennis-Vall 
d’Hebrón1,3

Federació Catalana de Vela5

Fundació Brafa1,3,5,6

Fundació Club Natació Barcelona3

Fundació Futbol Club Barcelona1,3

Fundació Privada RCD Espanyol6

Fundación Real Dreams3

L
Línia 221

Lliga Catalana Baix Llobregat de 
Tennis1,3

M
Mossos d’Esquadra1

N
Nick Esports1

P
Pàdel Mongat1

Pitch & Putt Barcelona-Teià1,6

Pitch & Putt Sant Cebrià1,6

Pitch & Putt Sant Cugat1,6

PLAY AND HELP1,6

R
Real Club de Golf El Prat 1,3,6

Real Club de Polo de Barcelona1,3,5

Real Club Náutico de Barcelona1,3

Real Federación Española de Tenis1

Reial Club de Tennis Barcelona 
18991,3,6

Reial Club Tennis Pompeya1

S
Set Ball Tennis1,3,5

Seven Marketing 1,3

T
Tennis Club Badalona1,5

Torribera Complex Esportiu1

V
Vall Parc 1,2,5

UNIVERSITATS AMB COR

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU1,3,8

UNIVERSITAT DE BARCELONA1,8

Facultat de Dret
Facultat d’Economia i Empresa
Col·legi Major Sant Raimon de Penyafort
Col·legi Major Montserrat
Col·legi Major Ramon Llull

UNIVERSITAT POMPEU FABRA1,8

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Comunicació

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA1,8

Facultat d’Humanitats.
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses.
UNIVERSITAT RAMON LLULL1,8

ESADE 
La Salle
Institut Químic de Sarrià
Fundació Blanquerna
Facultat de Comunicació i Relacions 

Internacionals.

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i 
de l’Esport.

Facultad de Ciències de la Salut

*FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA1

IESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA1

EADA1,8

TOLOUSE BUSINESS SCHOOL-BARCELONA1

*  Volem agraïr a la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) la cessió de les seves aules per poder formar al personal de Càritas amb el nou software 
informàtic NAV-CRM.

AGRAÏMENTS 2014
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ESCOLES AMB COR – EDUCACIÓ EN VALORS

A
Acadèmia Kids&us1

C
Centre Garcilaso - Alc Stronghold1

Centre d’Estudis Cedesca (Centre 
d’Estudis Catalunya)1,3

Col·legi Immaculada Concepció7

Col·legi Inmaculada Concepció 
Horta1

Col·legi Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi1

Col·legi Jesus Maria de St. Andreu7 
Col·legi La Salle Bonanova1,3,7

Col·legi La Salle Gracia7

Col·legi Mary Ward Barcelona 
(BIENAV.V.M.) 1,7

Col·legi Reial Monestir Santa 
Isabel1,7

Col·legi Sant Antoni Maria Claret7

Col·legi Sant Josep Carmelites 
Missioneres 1,7

Col·legi Sant Josep Carmelites 
Missioneres1

Col·legi SantaTeresa Ganduxer1,7

Col·legi Shalom Esclaves del 
Sagrat Cor1,7

Col·legi Loreto Abat Oliba1,3

Col·legi Mare de Déu del Roser1

Col·legi Singuerlin Sta.Coloma7

Col·legi Sagrat Cor de Sarrià 1,3,7

Col·legi Padre Damian Sagrados 
Corazones1,7

Col·legi Lestonnac1

Col·legi Canigó 1,3

Col·legi Escola Pia Nostra Senyora7

Col·legi Maristes La Inmaculada7

E
Escola Jesus Maria Claudina 

Thévenet1,3

Escola Arrels7

Escola Betània Cornellà 1,3

Escola Escoles Joan Roca 
-Guipúscoa1

Escola Escoles Joan Roca 
-Meridiana1

Escola Dominiques de 
l’Ensenyament/Ntra.Sra.del 
Rosari7

Escola Escola Infant Jesús7

Escola Ipsi1

Escola Josep Tous7

Escola l’Horitzó (1/2)
Escola Marillac7

Escola Palcam 1,3

Escola Patufet1

Escola Perez Iborra1

Escola San Gabriel7

Escola Sant Medir7

Escola Mare de Déu de 
l’Assumpció1,3

Escola M.D. de la Merced1,7

Escola La Sedeta7

Escola Betlem7

Escola Centre d’Estudis Roca1

Escola Técnica Professional Xavier1

Escola Bresol l’Aliança1

Escola Prof. Salesians Sarrià7

Escola Técnica Professional Xavier1

I
IES Les Corts7

Institut Eduard Fontseré7

Instituto Franciscanas 
Misioneras I.C.3

LL
Llar d’Infants Oikia1

CULTURA AMB COR – ENTITATS AMB COR

A
Associació de Viudes de Barcelona3

Associació Caliu-Congrés3

Associació Amics “La Violeta”1

Associació Cívica La Nau1

Associació de Veïns del Carrer 
Joan Blanques3

Associació de Veïns del Carrer 
Verdi “Sant Maties”3

Associació de Veïns Travessia de 
Sant Antoni3

Associació Gent Gran Bac de 
Roda3

Associació Veïns i Comerciants 
Carrer Providència3

Asociación Fun Pensionistas ML 
Barna3

Asociación de la Solidaridad 
Global3

Association des Amis de l’Alsace 
Catalogne3

C
Castellers Vila de Gràcia3

Caixaforum1 

Centre Moral Instructiu de Gràcia1

CETA-Escuela Universitaria de 
Turismo3 

Ciutadans1

Ciutadans pel Canvi1

Colla Castellera “Els Engrescats”-
URL1

Col·legi Major Mater Salvatoris3

Comissió de Festa del Carrer de la 
Llibertat3

Comissió de Festa Major del 
Carrer Mozart3

Comissió de Festes del Carrer 
Progrés3

Comunitat Jesuïtes de l’Institut 
Químic de Sarrià3

Cosmocaixa1

D
Districte de Gràcia (Aj. Barcelona)1

E
Escuela de Danza “Amparo Ruiz”1

Estudi de Música Tri-tó1

F
Federació de Col les de Sant 

Medir1

Fundació Castells Culturals de 
Catalunya1

Fundació de la Festa Major de 
Gràcia1

G
Generalitat de Catalunya - Palau 

Robert1

Guardia Civil1

H
Hermandad Ntra. Sra. de las 

Angustias1

Hermandad Nuestra Sra. del Rocío 
los Romeros1

LL
Lluïsos de Gràcia1

M
Magdanza Escola de Dansa1

Museu de la Cera1

Museu de la Migració1

Museu d’Història de Catalunya1

Museu Marítim1

N
Noves Generacions del Partit 

Popular de Catalunya3

O
ONCE1

Orfeó Gracienc1

P
Primavera Sound1

R
Residència M. Caterina - Gnes. 

Josefines3

T
The Homlessproject1

1.  Donació en espècie, prestació de serveis i/o 
difusió acció de Càritas

2.  Inserció laboral - Feina amb Cor
3. Donació econòmica
4. Fires amb Cor
5.  Estades Esportives amb Cor

6.  Accions Esportives Solidàries
7.  Xerrades Escoles amb Cor-Educació en 

Valors
8.  Xerrades i Taules Rodones de Bones 

Pràctiques en RSC a les Universitats
9. Altres

AGRAÏMENTS 2014



amb  
veu pròpia

l’informatiu
Via Laietana, 5, entl.
08003 Barcelona
Tel.: 93 344 69 00
empresesambcor@caritasbcn.org
clubsambcor@caritasbcn.org
firesambcor@caritasbcn.org
escolesambcor@caritasbcn.org
universitatsambcor@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org
ES85 2100 0965 5002 0011 0175www.facebook.com/caritasbarcelona twitter.com/caritasbcn entitatsambcor.org

Fes ara la teva 
donació a 
través de l’app 
de Càritas. 
Descarrega’t 
aquí l’aplicació

CBRE, PRIMERA EMPRESA QUE VA APOSTAR PER FEINA 
AMB COR

Parli’ns del Centre Comercial El Triangle i 
del grup al que pertanyen.
El Centre Comercial El Triangle i les seves 
oficines - Plaça de Catalunya 1 - és un edifi-
ci molt significatiu a la ciutat de Barcelona. 
CBRE és l’empresa líder mundial en consulto-
ria immobiliària. Porta més de 10 anys ges-
tionant aquest edifici. Jo treballo per a CBRE 
dins del departament de Retail Asset Servi-
ces, on ens dediquem a la gestió de centres 
comercials. Gestionem 24 centres a tot Espa-
nya. A Barcelona,   a més d’El Triangle, por-
tem la gestió de Diagonal Mar i Heron City.

Quins són els eixos principals de la política 
de Responsabilitat Social Corporativa que 
duen a terme?
CBRE és una empresa amb presència a més 
de 60 països i més de 400 oficines, amb un 
equip que supera els 40.000 professionals. 
A Espanya, a nivell de RSC, treballem tres 
àrees: sostenibilitat, solidaritat i compilan-
ce / ètica professional. En el nostre cas, des 
del departament de Retail proposem tots 
els anys una acció conjunta de solidaritat 
per realitzar en els centres comercials.

Per què va decidir sumar-se al projecte Fei-
na amb Cor, sent a més el primer en fer-ho?
Al 2013, tot l’equip ens vam posar un repte 
com a acció anual conjunta: crear més de 
10 llocs de treball arreu el territori nacional. 
Havien de ser llocs de treball reals i que es 
cobrissin amb aturats de llarga durada. Per 
això vam pensar en col·laborar amb les dife-
rents Càritas Diocesanes de cada província. 
L’equip d’El Triangle ens vam seure amb els 
promotors de Feina amb Cor i els vam expli-
car el que volíem fer. Quina va ser la nostra 
sorpresa quan vam veure que les dues co-
ses encaixaven perfectament. Al 2014 ens 
vam posar en marxa.

Què ha suposat per a l’empresa contractar 
un usuari de Càritas com a treballador?
Hem volgut que el procés sigui totalment 
normal, com qualsevol altra contractació: 
acollida, presentació a l’equip, formació, 
seguiment, valoració ... Tot l’equip va com-
prendre de seguida que qualsevol podem 
veure’ns en una situació similar i que tota 
persona mereix aquesta segona oportunitat 
que de vegades sembla no arribar.

En quina mesura recomanaria a altres em-
preses que es sumessin a la iniciativa?
Des CBRE tenim molt clara la responsabili-
tat de la nostra empresa amb l’entorn social 
i difonem entre els nostres equips que cal 
fer coses per millorar aquest món en què 
vivim. Hem de ser bons professionals, ètics, 
amb la filosofia de la sostenibilitat sempre 
en ment. Ajudar els que estan desprotegits 
socialment és una forma de tallar proble-
mes que després es convertiran en molt 
greus. Crec que les empreses han d’establir 
estàndards de bones pràctiques en temes 
de contractació. A CBRE, a més de temes 
puntuals com Feina amb Cor, treballem per 
la incorporació laboral de persones dismi-
nuïdes psíquiques en les nostres plantilles. 
Ho recomano enormement, perquè més 
enllà dels resultats que se’ns exigeixen, 
aportar el nostre granet de sorra a aquestes 
causes socials dóna una visió molt positiva 
de que el treball que realitzem dia a dia 
transcendeix més enllà de simples núme-
ros o resultats.

Modesto Botí, Coordinador de Procesos i 
Handovers a CBRE

Entrevista realitzada per Josepmaria Anglès


