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EL TESTIMONI D’UN COMPROMÍS   
Les Taules Rodones de Bones Pràctiques en RSE de Càritas Diocesana 
de Barcelona conviden a empreses i entitats a donar el seu testimoniatge.

Rosa Llamas Fernando Porta Eva Perea Carles Cabrera

“Amb l’euro 
solidari donem 
suport als projectes 
de Càritas”  

“Feina amb Cor 
ens ha permès 
inserir 27 persones 
en situació 
d’exclusió social”         

“Des d’Universitats 
amb Cor contribuïm 
a la sensibilització 
social dels 
estudiants”

“Apostem per 
l’excel·lència 
social dels nostres 
estudiants”

“Treballem 
per mesurar 
l’impacte social 
de les empreses 
i les entitats”
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A les últimes pàgines hi trobareu la llista de les Entitats amb Cor que van col·laborar l’any 2015
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Enguany el programa Entitats amb Cor ha consolidat diferents activitats, realitzades 
conjuntament amb les Entitats amb Cor, els voluntaris d’aquest programa i els 
professionals de Càritas, que han generat un impacte social molt positiu en les 
persones que atenem.

Les 1.841 persones contractades durant els dos anys i mig de funcionament del 
programa Feina amb Cor (545 persones contractades a través de la tasca que 
realitzen els gestors i els voluntaris d’Entitats amb Cor); els 100 nens i nenes que 
han pogut gaudir fent esport amb les 340 estades esportives de l’estiu; les 100 
xerrades de sensibilització que hem fet a les escoles i a les universitats, que ens 
han permès arribar a més de 4.000 estudiants (primària, secundària i universitaris); 
les donacions de cotxets de nen per part de les diferents Escoles amb Cor o la 
implicació d’una clínica en l’extracció d’una berruga a la cara d’un nen són exemples 
que generen gran impacte social.

Durant el curs 2016-17, per valorar i poder explicar tota la feina que duem a 
terme, ens hem proposat fer una anàlisi SROI-Retorn social de la inversió- amb 
la col·laboració de l’Institut Cerdà per tal d’explicar l’impacte social de l’activitat 
realitzada per les Entitats amb Cor.

Un any més, amb aquest Informatiu els volem agrair el compromís de les 763 
Entitats amb Cor que any rere any ens ajudeu a ajudar!

Per acabar voldria mencionar el següent fragment de la Bíblia que defineix molt bé 
les Entitats que teniu un SÍ per a les persones més desfavorides de la nostra societat: 
“Pels seus fruits els coneixereu” (Mateu 7,16).

Cordialment,

 

Salvador Busquets i Vila

Director de Càritas Diocesana de Barcelona

Foto portada: 
Taula rodona de bones pràctiques en responsabilitat social empresarial  
a la Universitat Abat Oliba CEU.
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MEMÒRIA 2014

ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

SALUT MENTAL

Acollim, escoltem i 
acompanyem.  
26 projectes

Donem suport 
davant el patiment 

emocional. 
6 projectes

INSERCIÓ SOCIAL  
PENITENCIÀRIA
Donem eines perquè 

comencin una nova vida. 
1 projecte

FORMACIÓ I INSERCIÓ  
SOCIOLABORAL
Orientem, formem i 
acompanyem en la 

cerca de feina. 
57 projectes

MIGRACIÓ
Orientem i assessorem 

jurídicament les persones 
quan arriben i donem suport 

a les comunitats d’origen. 
4 projectes

GENT GRAN
Treballem perquè 
no estiguin soles i 

aïllades i visquin amb 
dignitat. 

47 projectes

FAMÍLIES I INFÀNCIA
Potenciem  

les capacitats  
i la vinculació afectiva.

62 projectes

AJUDA A NECESSITATS  
BÀSIQUES

Donem resposta econòmica 
o en espècie a les 

necessitats. 
86 projectes

SENSE LLAR  
I HABITATGE 

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

31 projectes

Memòria 2015

3

1.167
persones han 
trobat feina

4.592
persones han participat 

en algun dels 382 
cursos de formació 

ocupacional o 
d’aprenentatge de la 

llengua

4,2 M €
d’inversió en ajudes a necessitats 
bàsiques, de les quals 2,4 s’han distribuït 
directament des del servei d’ajudes 
econòmiques per pagar factures

3.200
persones han 
pogut accedir 

o mantenir 
l’habitatge amb 

ajuts econòmics, 
de mediació, etc.

21 %
de les ajudes relacionades 
amb l’àmbit sanitari són 
per a atenció psicològica

5.690
persones han rebut 

ajudes econòmiques, 
el 26 % de les quals 

han correspost a 
aliments i el 53 % a 

habitatge

1.292 places
d’habitatge en 309 pisos unifamiliars 
i 55 centres residencials i pisos 
compartits

629
persones ateses 
que procedeixen 

de països en 
conflicte

Principals impactes de l’Acció social al 2015

Hem atès 23.913 persones (un 2 % més que el 2014) i 11.843 
llars. Aquestes persones han rebut 47.017 serveis des dels 
320 projectes que estan distribuïts per tota la diòcesi

ACCIÓ SOCIAL
2015
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En el transcurs de l’any 2015, han col·laborat amb nosaltres 167 Entitats amb Cor (empreses, clubs esportius, escoles, 
universitats i entitats culturals) fent recollides d’aliments que s’han destinat a les persones ateses pel magatzem de 
Càritas, les parròquies i/o centres de distribució d’aliments de la Diòcesi.

També hem comptat amb més de 250 entitats, que han contribuït amb altres donacions en espècie, prestació de serveis o 
fent difusió de l’acció de Càritas. Per exemple, ens han donat mobles, cotxets i cadiretes per a nens, colònies/fragàncies per 
a les persones grans, entrades d’oci per a les persones ateses, tauletes electròniques i material informàtic per als centres 
de Càritas, llicències informàtiques, etc. També hem rebut el suport d’empreses de neteja, d’enginyeria o de tractament  
de la informació.

Per altra banda, diversos mitjans de comunicació, empreses, clubs esportius, gremis o col·legis professionals ens aju-
den difondre la nostra tasca social a través dels seus canals de comunicació.

A continuació podreu veure alguns exemples d’aquest tipus de col·laboració:

El 5 de novembre, l’em-
presa Videolab va rebre 
la placa “La meva és una 
Empresa amb Cor”, des-
prés de molt de temps de 
col·laboració amb Càritas. 

La voluntària de Càritas, 
Montserrat Navarro, va 
entregar la placa al Sr. 
Pere Tresserra i a la Sra. 
Marta Tresserra, com a 
culminació de la contínua 
col·laboració de l’empresa, que ha transformat tots els vídeos antics de 
Càritas a formats actuals. A més, han ajudat d’altres maneres, com per 
exemple amb la donació de tauletes electròniques per al centre Llops 
del Taga o projectors pels equips i projectes de Càritas. 

L’empresa de logística i transport MS Service va rebre, després de diver-
ses col·laboracions amb Càritas, la placa que la reconeix com a “Empre-
sa amb Cor”. Ha facilitat el transport de diverses recollides d’aliments, 
de trofeus solidaris, campanyes en favor de Càritas...

L’entrega de la placa va 
tenir lloc el divendres 6 
de novembre. Els Srs. 
Mario Pons i Josep 
Ferrer, voluntaris de 
Clubs amb Cor, van 
entregar la placa al Sr. 
Lluís Vial, director ge-
neral d’MS Service. 

Notícies • Donacions en espècie, prestació de serveis, difusió

Pere Tresserra, Montserrat Navarro i Marta Tresserra 
durant l’entrega de la placa

Mario Pons, Lluis Vial i Josep 
Ferrer.

Videolab, reconeguda com a Empresa amb Cor

Avant Grup, autocars 
solidaris amb Càritas
Des de fa anys, l’empresa de mobilitat 
Avant Grup facilita el desplaçament 
de les persones ateses per Càritas que 
realitzen diverses activitats. Per exem-
ple, el passat estiu Avant Grup va oferir 
transport gratuït als infants i adoles-
cents del Centre obert Torre Baró que 
van anar a unes colònies a Cambrils, 
i també als nens de Glamparetes, Ca-
sal de Joves i Casal d’Adolescents per 
gaudir d’unes colònies a Sant Miquel 
de Capmajor. Més recentment, aquest 
darrer mes de març 54 infants i 17 
monitors del Centre d’Esplai Lluís Ma-
ria Chanut van anar de colònies a Oso-
na gràcies a l’ajuda d’Avant Grup. 

MS Service rep la placa d’Empresa amb Cor
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L’estiu passat, CaixaFòrum va acollir 
l’exposició “Som migrants”, un viatge al 
drama de milers de persones que creuen 
fronteres en busca d’una vida millor a tra-
vés d’una sèrie d’impactants fotografies. 

Stereo Rent ens va facilitar la projecció 
de la part audiovisual de l’exposició. 

Reebok va fer una donació de 12 caixes plenes de material esportiu, que 
es van destinar als diversos centres de Càritas Diocesana de Barcelona. Les 
caixes incloïen sabatilles esportives, roba d’esport i motxilles.

La coneguda empresa entrega periòdicament lots de productes per 
a diferents projectes de Càritas: Paidós, Alexandre Galí, Marialar, etc. 
Entre els productes s’hi trobaven, per exemple, trones, cotxets de nadó, 
escalfadors de biberons, joguines i llibres. Aquest material serà de mol-
ta ajuda per a tots els nens atesos pels projectes esmentats. 

Tecno-consultor  
i SGS Tecnos renoven 
la seva col·laboració
El 20 de juliol, es va renovar l’acord 
entre l’empresa Tecno-consultor i Cà-
ritas Diocesana de Barcelona. L’acord 
signat segueix en la línia de la pres-
tació de serveis professionals (asses-
soraments tècnics, legalitzacions...), 
en la quantitat i forma en que les dues 
entitats aniran acordant anualment. 

Per la seva part, SGS Tecnos SA va re-
novar el seu acord, que també segueix 
en la línia de la prestació de serveis 
professionals (certificats de conformi-
tat de les activitats i verificacions dels 
serveis dels habitatges i instal·lacions). 
A més, l’empesa va ajudar amb una re-
collida de material escolar. 

Fernando Porta, Montserrat Padilla,  
Cristina Casanovas i Sergi Bolea. 

CaixaFòrum i Stereo Rent, al costat dels migrants

Reebok fa una donació a Càritas

Gran festa intergeneracional de primavera

Prénatal fa una donació 
de productes a Càritas

Dia de la inauguració de l’exposició al CaixaFòrum.

Aquest mes de maig, la par-
ròquia de Sant Joan Bosco va 
acollir a més de 200 persones 
per a celebrar la 2a Festa inter-
generacional de primavera. A 
l’acte hi assistiren 100 perso-
nes grans ateses per Càritas, 
30 voluntaris que les acompa-

nyen diàriament i 80 alumnes de primària, ESO i batxillerat de diferents 
Escoles amb Cor. Tots units van gaudir d’una festa plena d’amor i d’alegria.

Des de Càritas volem agrair a tothom que va fer possible la celebració 
d’aquesta festa. A la Parròquia Sant Joan Bosco per oferir-nos les seves 
instal·lacions, a totes les Escoles amb Cor que han col·laborat aportant la 
seva alegria a la celebració i elaborant els diferents regals. També a Empre-
ses amb Cor com l’Hotel Arts, que va aportar el berenar i Stereo Rent, que 
va realitzar la sonorització de l’esdeveniment. I als voluntaris i professionals 
dels projectes ‘Veí m’acompanyes’, ‘Em dónes la mà’ i ‘Tramats’.



Notícies • Donacions en espècie, prestació de serveis, difusió

Moment de l’entrega de la donació.

El 23è Encuentro de Coros Rocieros por 
Villancicos, solidari amb Càritas

Recollida d’aliments al Circ de Catalunya

Aramark, constant compromís amb la nostra tasca

L’acte es va celebrar el dissabte 19 
de desembre al Centre Cívic Ciutat 
Meridiana de Barcelona. L’Hermandad 
Rociera Nuestra Señora del Rocío “Los 
Romeros” va organitzar la 23a edició, 
amb la participació de 9 Hermandades 
que, amb la seva cantada de 
“Villancicos”, van recollir 1.000 quilos 
d’aliments a favor de Càritas.

El Circ de Catalunya, ubicat a Can Dragó, va proposar a Càritas fer una 
recollida d’aliments, de manera que cada nen o nena que duia un quilo 
d’aliments o més podia assistir gratuïtament a la funció.

L’empresa Aramark, líder en servei professional, ha col·laborat 
amb Càritas en diverses ocasions i de formes ben diferents. Per 
exemple, al setembre va organitzar una recollida solidària de 
material escolar a favor dels centres de Càritas, com ara el 
Centre d’Adolescents de Barceloneta-Glamparetes, o bé Maria-
lar. Més endavant, es va encarregar del càtering de la Festa de 
Nadal del Centre obert Torre Baró, a la qual van assistir unes 
100 persones. 

Gràcies als mitjans de 
comunicació que ens 
han ajudat!
Des de Càritas volíem aprofitar aquest 
espai per agrair als mitjans de comu-
nicació la cobertura mediàtica i els es-
pais publicitaris gratuïts que ens han 
permès explicar la nostra tasca social 
i els nostres esdeveniments: La Van-
guardia, El Periódico, l’Ara, El Punt 
Avui, Catalunya Cristiana, Catalu-
nya Ràdio, COPE, RAC 1, RAC 105, 
TV3, 8TV i la Xarxa de Comunicació 
Local. 

Educa Borrás, jocs i 
diversió per als nens 
atesos per Càritas 
L’empresa de jocs educatius va fer 
una donació de 2 palets plens de jocs 
de taula per a nens i nenes atesos 
per Càritas Diocesana de Barcelona, 
que van anar destinats als centres de 
reforç del Barcelonès Nord, on Càri-
tas atén a uns 
100 nens i 
nenes de di-
verses edats.

6
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Puig, colònies per a la 
gent gran de Càritas
Per al Nadal de 2015, l’empresa de fra-
gàncies Puig va fer una donació de co-
lònies d’home i de dona, per tal que la 
gent gran dels centres de Càritas Dio-
cesana de Barcelona pogués gaudir-ne.

Pans Granier, gràcies per ser amb nosaltres durant el 2015
Durant l’any 2015, Càritas Diocesana de Barcelona ha pogut 
desenvolupar diversos esdeveniments gràcies a la col·laboració 
de Pans Granier.

Entre ells, podríem destacar el torneig solidari de tennis i pà-
del al Vall Parc, on l’empresa va oferir un aperitiu als més de 
200 participants. També va col·laborar en la celebració dels 
25 anys de la Fundació Habitatge Social, on van oferir pas-
tes als 100 assistents que hi van assistir, o el còctel que ens 
van preparar després del col·loqui al Círculo Ecuestre, on vam 
explicar el projecte de Feina amb Cor a un grup d’empresaris i 
socis d’aquesta entitat.

Celebració dels 25 anys de la FHS al Museu d’Història de Catalunya

NACEX, un any més al costat de Càritas

L’empresa logística NACEX porta 
molts anys ajudant a Càritas, es-
pecialment, amb les campanyes 
de Nadal de recollida d’aliments.

L’empresa s’ha fet càrrec en nombroses ocasions del transport dels 
aliments recollits a diverses Escoles amb Cor i Clubs amb Cor fins al 
magatzem de Càritas Diocesana de Barcelona, on es guarden recursos 
en espècie per a persones en risc d’exclusió social. A més, la mateixa 
NACEX ha dut a terme una campanya de recollida d’aliments a favor 
de Càritas. Aquest any també ha fet la recollida de medicaments a un 
total de 14 farmàcies en el decurs de la Jornada de Banc Farmacèutic. 

La Bolsera, fidel a Càritas durant el 2015
La Bolsera SL porta molts anys col·laborant de forma desin-
teressada amb Càritas Diocesana de Barcelona. La seva col-
laboració durant l’any 2015 ha anat en benefici del magatzem 
diocesà, els DISA (Distribució Solidària d’Aliments) i la parrò-
quia de Sant Miquel dels Sants.

El GCB, donació de carn per als centres de Càritas

Durant el Nadal de 2015, el Gremi d’Empresaris de Carnissers i Xarcuters de Bar-
celona i Província va posar nombroses guardioles a les botigues dels seus agremiats. 
Els diners recollits es van traduir en quilos de carn, que van anar destinats als centres 
de Càritas Diocesana de Barcelona.

7
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La Caixa fa una donació de joguines per a Càritas

Com en els darrers dos anys, la Fundació Bancària 
“la Caixa” va fer la campanya de donació de jogui-
nes dels seus treballadors per Reis. Van donar un 
total de 305 joguines noves. Les joguines recollides 
es van destinar als centres Paidós i als materns infan-
tils de Càritas Diocesana de Barcelona.

Les joguines destinades al centre Paidós Porta.

Abacus, joguines solidàries amb Càritas

El passat 23 de desembre, tota la xarxa d’establiments Abacus 
es va bolcar en una recollida de joguines destinades a ONG, entre 
elles Càritas Diocesana de Barcelona. Per cada joguina que els 
clients d’Abacus compressin per a aquesta causa, aquesta coo-
perativa n’aportava una més. Sota el lema “Il·lumina el Nadal”, 
també els mateixos treballadors de l’empresa van col·laborar de 
manera voluntària en la logística de la campanya.

Universitas Telefónica fa una donació de televisors

Universitas Telefónica, l’espai on els treballadors de la coneguda empresa de tele-
comunicacions es troben periòdicament i reben formació, ha fet una donació de 140 
televisors, que es van destinar a centres de Càritas Diocesana de Barcelona i Terrassa. 
Concretament, 70 han anat a centres de Barcelona (gent gran, pisos de persones sense 
llar…), mentre que els altres 70 s’han destinat a Terrassa. Els televisors van ser trans-
portats per l’empresa MS Service.

Notícies • Donacions en espècie, prestació de serveis, difusió

Ferrero, un dolç Nadal 
amb Càritas
El passat Nadal, la coneguda empresa 
agroalimentària Ferrero va fer una do-
nació de bombons per a la festa de 
Nadal de la gent gran de Càritas Dioce-
sana de Barcelona.

El Col·legi d’Economistes dóna mobles 
per a Càritas

El Col·legi d’Economistes de Catalunya va fer una donació de 
mobles semi-nous per a Càritas Diocesana de Barcelona. Aquests 
mobles, majoritàriament taules i cadires, s’han repartit pels centres 
Paidós-Porta, Paidós-Roquetes i Barcelonès Sud, on faran servei a les 
persones ateses.
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Autocars Font, al servei de Càritas

L’estiu passat, el Paidòs Sant Adrià va fer una sortida amb els 
nens i les seves famílies al Sender dels Sentits, amb la il·lusió 
de passar un dia diferent tots plegats. L’excursió no hauria estat 
possible sense la generositat d’Autocars Font, que va facilitar 
el desplaçament de tots els participants. 

El mateix va succeir el passat mes de març, quan vuit famílies 
del projecte d’acollida Marialar van poder gaudir d’un dia de 
neu a La Molina gràcies a la generositat d’aquesta companyia. 

Finocam, agendes per 
als centres de reforç  
de Càritas

L’empresa Finocam, 
del grup Cabero, va fer 
una donació de 200 
agendes, les quals van 
anar destinades als jo-

ves del nostre centre de reforç d’Agu-
dells, al Barri del Carmel, com a eina 
pedagògica.

Dracco, joguines i 
caramels per a Càritas
L’empresa de joguines i caramels 
Dracco va realitzar, durant l’any 2015, 
una donació de 34.721 unitats de ca-
ramels, acompanyats d’una joguina de 
Peppa Pig, pensada per entretenir els 
més petits. Aquestes unitats van ser 
d i s t r i bu ïdes 
per l’Associ-
ació Cívica 
La Nau a les 
diverses par-
ròquies i DISA 
de Càritas.

El Gremi d’Hotels, suport a Càritas

Casa Mas, un dia de Sant Esteve a prop 
dels més necessitats

L’any 2012, el Gremi d’Hotels de Bar-
celona va signar un conveni amb Càri-
tas. Aquest darrer any 2015, 42 hotels 
d’aquest gremi han col·laborat amb 
aquesta iniciativa que es canalitza a tra-

vés de la Fundació Formació i Treball, entitat vinculada a Càritas. La 
col·laboració dels hotels ha anat en la línia de la donació de roba, 
mobles i equipament de la llar per a famílies amb pocs recursos. 

El passat 26 de desembre, Casa Mas, dedicada als 
productes càrnics casolans, va fer una donació de 
canelons per a diferents projectes de Càritas Dio-
cesana de Barcelona.

Altran, un Nadal amb Càritas

La consultora tecnològica Altran va fer una donació de lots de Nadal 
per a Càritas Diocesana de Barcelona, els quals es van repartir pels 
centres i el magatzem de Càritas. Moltes persones ateses van poder 
gaudir-ne!
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Edittec, constant suport al projecte 
Entitats amb Cor

J. Isern Patentes y Marcas, continuada 
col·laboració

CUBBO, recollida d’aliments per a Càritas

Plataforma Editorial

Edittec, l’empresa de disseny, creativitat i tecnologia web, porta anys 
col·laborant amb Càritas. Entre d’altres coses, amb la maquetació 
d’aquest mateix Informatiu. A més a més, aquest any ha impulsat  ge-
nerosament la reforma de la pàgina web d’Entitats amb Cor, fent-la 
molt més visual i facilitant-ne la navegació. 

Com ja és habitual, l’empresa es-
pecialitzada en patents i marques,  
J. Isern Patentes y Marcas, ha 
continuat col·laborant desinteressa-
dament amb Càritas durant el 2015, 
protegint i registrant les marques de 
Càritas. 

El passat 3 de gener, la companyia d’espectacles musicals CUBBO va fer una recollida d’aliments 
en una festa a la discoteca City Hall. Per accedir a la festa, el públic havia de portar 2 kg 
d’aliments, amb què es va recollir un total de més de 400 kg, que van anar destinats a Càritas.

La recollida va ser promoguda per l’equip Happy Techno, i volem agrair molt especialment 
l’ajuda del Víctor Peral.

Notícies • Donacions en espècie, prestació de serveis, difusió

La TBS de Barcelona 
fa una donació de 
projectors per al Paidós
La Toulouse Business School de Bar-
celona, que aquest darrer any ha co-
mençat a col·laborar amb Càritas, va fer 
una donació de 6 projectors pels nos-
tres centres Paidós de prevenció contra 
la pobresa infantil. Aquests centres són 
Paidós Barceloneta, Paidós Nou Barris, 
Paidós Sant Adrià del Besòs, Paidós 
l’Hospitalet de Llobregat, Paidós Santa 
Coloma i Paidós Porta.

BASF, empresa 
i treballa dors 
compromesos
Com ja és costum des de fa uns quants 
anys, els treballadors d’aquesta empresa 
química de les factories de Barcelona, 
Tarragona i Guadalajara podien cedir el 
lot de Nadal que els corresponia a les 
persones que atén Càritas. 

L’editorial independent Plataforma ha 
fet una donació de llibres per a Càritas 
Diocesana de Barcelona. Concreta-
ment, l’editorial ha donat 2.400 exem-
plars del llibre “Directo al paladar”, 

una compilació de receptes d’un grup de cuiners professionals. També 
ha donat 449 exemplars de la col·lecció de contes “Recordar el olvi-
do”, de Rosa Montiel. 



11www.entitatsambcor.org

Un cop acabada la implantació del Microsoft Dynamics, Càritas ha decidit im-
plantar un nou Bussines Intelligent a través del software QView per poder ana-
litzar i prendre les millors decisions per a la Institució. Volem agrair a Mercanza 
les gestions que va fer amb QView per la donació de 50 llicències que ens 
permetran millorar la presa de decisions. 

Mercanza és una empresa tecnològica que es dedica a desenvolupar eines de gestió empresarial i d’anàlisi de negoci des 
de l’any 1991.

Data Proces amb Càritas

L’any 2012 Càritas va decidir implantar una nova plataforma per gestionar la In-
formació de la Institució amb l’eina Microsoft Dynamics, que engloba Navision 
i CRM. Es va apostar pel Partner de Microsoft Data Proces que al llarg d’aquests 

anys ens ha dissenyat, desenvolupat i implantat el projecte que constava de les següents fases: Finances, Social, Volun-
tariat/Treballadors, Comunicació/Captació de Recursos. Des d’aquí volem reconèixer el treball conjunt que han realitzat 
les dues institucions durant aquests anys per millorar el servei que Càritas pot donar a l’usuari final, optimitzant els 
recursos disponibles.

Mercanza, implicada amb Càritas

El nou Bussines Intelligent amb PENTEO, SDG i Mercanza

Des de fa anys l’empresa d’analistes informàtics PENTEO col·labora amb Càritas a l’hora de 
trobar els millors partners tecnològics per a la Institució. L’any passat van liderar el concurs 
per escollir el nou partner informàtic de Càritas, ajudant-nos a triar NEXICA, que fa equip 
amb PRODWARE i RICOH. Enguany han col·laborat amb l’elecció de l’empresa que implan-
tarà el nou Bussines Intelligent –Quadre de Comandament-.

Finalment, Mercanza i SDG, que feien donació del seu servei, van ser els finalistes i després 
d’un concurs molt igualat, SDG implantarà el projecte amb les següents fases: Finances i 
Captació de Recursos, Social, Voluntariat/Treballadors, Marketing/Comunicació.

Volem agrair a totes les empreses l’esforç i la implicació que han tingut amb Càritas!!!!

Microsoft fa una donació de llicències de CRM

Microsoft España, Empresa amb Cor que fa anys que col·labora amb Càritas, va fer una 
donació de llicències de Dynamics CRM, que fa que ara, a Càritas, disposem d’una 
“plataforma Microsoft”. És a dir, tenim CRM com a eina de comunicació, i altres eines 
com NAV, SharePoint (gestor documental), Outlook, etc. Això ens permet, entre altres 

coses, agrupar informació en dades úniques (usuaris, voluntaris, donants, etc.). A més, aquestes eines ens ajuden a 
optimitzar la relació amb els nostres col·laboradors, ja que el 90 % del ingressos de Càritas provenen de fonts privades.
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Inserció Laboral • Feina amb Cor

Clece signa un conveni de 
col·laboració amb Càritas

Fundación Boscana signa un conveni 
amb Càritas

El conveni de col·laboració inclou, 
entre d’altres, la inserció labo-
ral de les persones provinents de 

col·lectius desfavorits a través del programa Feina amb Cor i la sen-
sibilització dels treballadors de Clece envers els problemes d’aquests 
col·lectius. També inclou pràctiques formatives no laborals destinades a 
aquests col·lectius desfavorits.

Clece, companyia multiserveis dedicada, entre d’altres activitats, a 
serveis integrals de neteja d’interiors, serveis socials, manteniment, 
mercat verd, serveis aeroportuaris i restauració social, és l’empresa 
mare de moltes altres, entre elles NDAVANT, amb qui també s’ha sig-
nat un conveni més específic.

El passat 17 de març, Fundación Boscana va signar un conveni de 
col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona, esdevenint, així, 
una Entitat amb Cor. A través 
d’aquest conveni, la fundació col-
laborarà, especialment, en el des-
envolupament del projecte Feina 
amb Cor, d’inserció laboral.

Després de l’acte de signatura, 
Montse Padilla, de Càritas Dioce-
sana de Barcelona, va fer entrega 
de la placa distintiva a Elena de 
Carandini, de Fundación Bosca-
na. També va ser-hi present el vo-
luntari de Càritas Fernando Porta.

A finals de l’any 2015, el projecte de Feina amb Cor ha celebrat 2 anys i mig de funcionament, havent incorporat més 
de 1.841 persones (de les quals 545 s’han aconseguit a través de la tasca que realitzen els gestors i voluntaris d’Entitats 
amb Cor). Aquesta feina s’ha realitzat conjuntament amb els gestors del programa i els voluntaris d’Entitats amb Cor. 

Volem destacar que Feina amb Cor és un programa de Càritas que ajuda a les persones que fa temps que estan a l’atur 
i han esgotat la prestació per desocupació, o estan a punt de fer-ho.

Elena de Carandini, Montserrat Padilla i 
Fernando Porta. 

L’Orfeó Gracienc es 
suma al projecte Feina 
amb Cor
Aquesta emblemàtica i centenària ins-
titució coral de Gràcia ha cobert la pla-
ça de conserge, que havia quedat va-
cant per jubilació, amb un candidat del 
programa Feina amb Cor de Càritas, 
sumant-se, així, a les més de 200 Em-
preses i Entitats amb Cor de Càritas que 
han optat per aquest programa.

El 39 % porta més 
de 3 anys a l’atur

El 42 % són dones i 
el 58 %, homes

El 77 % no 
cobra prestació 
i al 23 % restant 
se li esgotarà 
aviat

El perfil de les persones  
ateses per Feina amb Cor 

2.980 persones ateses
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El Centre Moral i Instructiu de Gràcia, 
sempre al costat de Càritas

La Salle-URL acull un cicle de xerrades 
per sensibilitzar sobre la inserció laboral

Respon.cat i ASCEF, altaveu del programa Feina amb Cor

El Centre col·labora amb la nostra entitat des de 
fa uns quants anys. Enguany ha col·laborat amb 
el projecte Feina amb Cor incorporant una per-
sona atesa com a recepcionista del Centre.

A més, al setembre de 2015, va organitzar una 
fideuà solidària a favor de Càritas, oberta a 

tothom. Més endavant, al desembre, van fer una important recollida 
d’aliments: els 500 quilos d’aliments recollits es van entregar a la 
Parròquia de Sant Joan de Gràcia. I encara més: al gener va tenir lloc 
una representació teatral, els beneficis de la qual van anar destinats a 
Càritas. Va ser aquí quan es va fer entrega de la placa d’Entitats amb 
Cor, com a agraïment per la constant col·laboració del Centre Moral.

El 5 de març de 2015 es va iniciar el 
cicle de quatre xerrades de 30 mi-
nuts als alumnes de la nova assignatura 
“Pensament i creativitat” que es dóna 

a primer curs d’Enginyeria, Arquitectura i ADE de La Salle-URL. Durant 
aquestes xerrades, diversos voluntaris de Càritas i representants de 
diferents empreses van parlar del Programa de Formació i Inserció 
Laboral i especialment del programa Feina amb Cor.  

Càritas va participar a la Jornada Em-
presa-ONL (organització no lucrativa), 
organitzada per Respon.cat, una inicia-
tiva empresarial per al desenvolupament 
de la responsabilitat social a Catalunya, i 
l’Associació Catalana de l’Empresa Fa-
miliar (ASCEF). 

La Jornada va tenir lloc a l’auditori de 
la Cambra de Comerç de Barcelona el 
passat 14 d’octubre i hi van assistir 70 
persones, representants d’empreses i 
entitats, entre elles el Sr. Salvador Bus-
quets, director de Càritas Diocesana de 
Barcelona, qui va poder explicar el projec-
te Feina amb Cor, que en aquell moment 
havia aconseguit incorporar 1.300 perso-
nes al mercat laboral.

També va destacar que si les empreses 
plantegen la seva tasca com a una in-
versió en valors d’esperança, solidaritat, 
responsabilitat pròpia i compromís, les 
persones destinatàries de les actuacions 
seran futurs treballadors preparats i com-
promesos.

Salvador Busquets presenta el programa Feina amb Cor.

El 41 % són nacionals 
d’altres països

El 64 % acredita un 
nivell formatiu baix

El 68 % té 
càrregues 
familiars

El 16 % viu amb amics/
família o en albergs socials
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Lunet, un any més amb Càritas
La Fundació MRW, suport al 
programa d’atenció especial 
a infants amb problemes 
psicològics greus

Aquest darrer any 2015, 
l’empresa Lunet SL ha 
desenvolupat diverses 
accions a favor de Cà-
ritas. Per exemple, al 
maig va realitzar una 
jornada formativa so-
bre inserció social a un 
grup de joves del Casal 
de Joves de la Barcelo-
neta.

També ha ajudat amb la 
difusió, a la seva felicitació de Nadal, de l’acció de Càritas i 
l’app Punt rere Punt. A més, com ja va fer en anys anteri-
ors, ha utilitzat la partida pressupostària reservada als regals 
nadalencs dels seus clients per a fer un donatiu a favor de 
Càritas.

Lunet també ha participat en diverses taules rodones cele-
brades a diferents centres universitaris. 

Aquest programa, en què participen infants de pri-
mària d’una escola de la ciutat de Badalona, ha per-
mès fer un seguiment acurat i personalitzat de cada 
nen/a, amb la visita d’un psicòleg a l’escola. Ha durat 
tot el curs escolar d’octubre de 2015 a juny de 2016.

Aquests nens i nenes atesos per Càritas, amb proble-
mes psicològics greus i de conducta importants, neces-
siten la valoració i l´atenció d´un especialista per treba-
llar aspectes emocionals, relacionals i conductuals.

El finançament dels projectes és una altra manera que tenen les entitats a l’hora de col·laborar. Sense aquestes aporta-
cions no podríem desenvolupar la nostra tasca, que destina el 90 % de la despesa a l’acció social.

Viajes Cum Laude, al costat de Càritas i del projecte Paidós

L’any 2012 va començar la col-
laboració de l’agència Viajes 
Cum Laude amb Càritas Dioce-
sana de Barcelona.

Aquesta agència que pertany a 
ACAVE, amb més de 25 anys 
d’experiència i més de 30.000 
alumnes i docents que viatgen 
anualment amb Cum Laude, fa 
viatges de fi de curs per Espa-
nya i Europa, colònies, esquia-
des, estades lingüístiques a l’es-
tranger, setmanes verdes... I, a 
la vegada, reben alumnes d’ar-
reu d’Europa per tal que puguin 
fer estades en famílies i a hotels.

El passat 28 de gener Viajes Cum Laude va signar un acord de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona per 
ajudar a la prevenció de la pobresa infantil a través del projecte Paidós, i tot seguit van rebre la placa distintiva de 
Càritas “La nostra és una Empresa amb Cor“.

Montserrat Padilla entrega la placa d’Empreses amb Cor a Viajes Cum Laude

Finançament de projectes
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Rango 10 i Working Dreams, constant ajuda a Càritas

Áltima SFI, empresa solidària

Rango 10 és una empresa d’exter-
nalització de serveis per a l’hostaleria 
que contracta persones de totes les 
edats que estan en risc d’exclusió 
social; els formen, sobre tot, com a 
cambrers de pis i de sala.

La propietària de l’empresa, la Sra. 
Montse Bayarri, també va crear la 
fundació Working Dreams, a la qual 
destina un percentatge dels guanys 
de Rango 10 per a causes socials. 
Aquest darrer any 2015 ha decidit que 
aquests diners es destinaran a parts 
iguals al Casal dels Infants i a Càritas 
Diocesana de Barcelona. Aquest any 
2016 han tornat a col·laborar.

El passat mes d’octubre es va formalitzar la renovació del conveni 
de l’empresa funerària Elysius Europa, i la seva marca comercial 
Áltima Serveis Funeraris Integrals, amb el programa Empreses 
amb Cor.

A l’acte de signatura hi van ser, per part d’Elysius, els Srs. Jordi 
Viñas Costa i Joan Ventura Ustrell, i per part de Càritas, el Sr. Sal-
vador Busquets i la voluntària María Luisa Yzaguirre. L’empresa 
va fer el lliurament d’un xec a favor dels projectes socials de Càritas.

A la dreta, el Sr. Joan Ventura Ustrell, Conseller delegat d’Elysius Europa SL. i, a l’esquerra,  
el Sr. Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona.

Montserrat Bayarri i Montserrat Padilla

Ramon Molinas 
Foundation, contínua 
col·laboració amb 
Càritas
La Ramon Molinas Foundation va col-
laborar amb el projecte Paidós de Càritas 
al llarg de l’any 2015. La fundació suma 
més de tres anys de col·laboració a 
través d’una donació econòmica anual, 
que contribueix a tirar endavant dife-
rents projectes de Càritas Diocesana de 
Barcelona, com l’esmentat Paidós de 
prevenció de la pobresa infantil que 
ajuda, cada any, unes 200-250 perso-
nes. Enguany, la fundació col·labora 
amb els apartaments tutelats per a 
gent gran l’Almeda. 
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La Fundación Áurea segueix col·laborant 

GAES signa un conveni de 
col·laboració amb Càritas

La Fundación Áurea té un compromís amb la societat que 
es materialitza en la seva contribució al desenvolupament 
social dels col·lectius desfavorits per manca de cobertura de 
necessitats bàsiques o d’atenció sanitària.

Des de fa anys, la Fundación col·labora amb Càritas fent una 
important donació anual al Servei d’Ajudes Econòmiques 
de Càritas, que es destina majoritàriament al districte de 
Ciutat Vella de Barcelona, per a cobrir les necessitats bàsi-
ques dels nostres usuaris, principalment les d’alimentació. 

Aquesta aportació ajuda a atendre les necessitats urgents 
de les persones que atenem, com són cobrir les despeses de 
lloguer, alimentació, subministraments, menjadors escolars, 
medicació, entre d’altres.

GAES i Càritas Diocesana de Barcelona han signat un conveni de col-
laboració mitjançant el qual GAES Solidària ha fet una donació des-
tinada a sufragar part d’un dels torns de les Vacances d’estiu per a 
gent gran que organitza Càritas.

A la signatura del conveni van assistir el Sr. Antonio Gassó, CEO de 
GAES, la Sra. Mª José Gassó, directora de GAES Solidària, la Sra. 
Montserrat Padilla, Administradora de Càritas Diocesana a Barcelona i 
els voluntaris d’Empreses amb Cor, Sra. Dora Perales i Sr. Paco Torras.

GAES Solidària és el departament d’acció social de GAES i fa més de 
20 anys que col·labora en projectes per a millorar la qualitat de vida 
de persones amb pèrdua d’audició i escassos recursos econò-
mics. A més, també dóna suport a entitats socials en diferents àmbits 
relacionats amb el benestar de la societat.

Salvador Busquets i Irene Gallardo

Mª José Gassó, Paco Torras, Montserrat Padilla, Antonio Gassó i Dora Perales

IMOI amplia el seu 
compromís amb Càritas
L’Institut Mediterrani d’Odontologia 
i Implantologia (IMOI) va renovar el 
conveni de col·laboració amb Càritas. 
Aquest cop, a més, ha decidit ampliar 
el rang d’edat d’atenció dels nens als 
quals faciliten el tractament odonto-
lògic. La renovació la van signar el Sr. 
Salvador Busquets, director de Càritas 
Diocesana de Barcelona, i el Dr. Novell, 
director de IMOI.

La Fundació Creatia 
segueix fidel a Càritas
La Fundació Creatia, entitat sense ànim 
de lucre que treballa per als més des-
favorits, porta diversos anys col·laborant 
amb Càritas amb donatius per a neces-
sitats puntuals, principalment aliments. 

Finançament de projectes
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La Fundació Agbar amplia el seu ajut contra 
la pobresa energètica

L’any 2015 es va signar, a la seu de Càri-
tas Diocesana de Barcelona, l’addenda al 
conveni de 2013 entre Càritas, la Socie-
tat General d’Aigües de Barcelona, S.A. 
i la Fundació Agbar, Centre d’Estudis i 
Investigació del Medi Ambient. 

L’addenda és molt important, ja que am-
plia el dret a rebre 100 litres d’aigua 
gratuïta al dia a tots els membres de la 
unitat familiar, ara sense la durada límit 
d’un any. Aquest ajut econòmic és possi-
ble gràcies al Fons de Solidaritat, creat 
per Aigües de Barcelona i administrat per 
la Fundació Agbar. Salvador Busquets i Ignacio Escudero, director general d’Aigües de Barcelona
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Cementiris de Barcelona SA, al costat 
de Càritas

El passat 23 d’octubre es va signar la renovació de l’acord de col-
laboració entre Cementiris de Barcelona SA i Càritas Diocesana de 
Barcelona.

Es tracta d’un compromís nascut al 2012 que continua ajudant al 
programa Paidós, de prevenció de la pobresa infantil. També inclou 
unes condicions especials dels seus serveis funeraris per a aquelles 
famílies i persones ateses per Càritas que no puguin pagar-los.

Salvador Busquets i Sr. Jordi Valmaña Corbella

Grup Qualitat renova el 
seu acord amb Càritas 
per al 2016
El passat 26 de novembre es va signar 
el quart acord de col·laboració, de pe-
riodicitat anual, entre la Fundació Pri-
vada Grup Qualitat i Càritas Diocesana 
de Barcelona. La donació econòmica 
del grup va anar destinada, com els al-
tres anys, al Servei de Mediació per 
l’Habitatge.

Editorial Casals, ajuda 
al SAE
L’Editorial Casals, fundada el 1870 i 
dedicada al món educatiu, porta molts 
anys col·laborant amb el Servei d’Aju-
des Econòmiques de Càritas Diocesana 
de Barcelona, que facilita ajudes bàsi-
ques a les 
persones 
ateses.
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Finançament de projectes

Alfa Consulting, un any més amb Càritas

La Fundació Privada dels Notaris de 
Catalunya fa possible el menjador social 
Cafè Just

La Fundació Cottet-Mor segueix col·laborant 
amb Càritas

Alfa Consulting, que aquest any celebren el 20è aniversari, fa molts anys que té 
un SI per a Càritas Diocesana de Barcelona. La seva col·laboració es tradueix en 
ajudes econòmiques per al programa de formació i inserció laboral i aporta-
cions al Servei d’Ajudes Econòmiques. 

A més, aquest any els empleats d’Alfa Consulting s’han unit a la campanya “Un plat a taula per a tothom” de Càritas, 
recollint un total de 175 kg d’aliments. 

Des de fa dos any, la Fundació Privada 
dels Notaris de Catalunya contribueix 
amb un important ajut econòmic per al 
menjador social de Ciutat Vella anome-

nat Cafè just, on Càritas Diocesana de Barcelona dóna sopar, en dos 
torns, a 100 persones cada dia, a un preu simbòlic.

L’any 2015, la Fundació Privada Cottet-Mor ha col·laborat amb Càritas Diocesana de Barcelona. El Jurat del concurs 
per a ajuts socials, que convoca anualment la Fundació per col·laborar amb vàries ONGs, ha fet una donació al progra-
ma Paidós, destinat a la prevenció contra la pobresa infantil. 

El bar Hijos de Caín fa 
un donatiu a Càritas
El dia 23 de desembre del passat 2015, 
el local barceloní Hijos de Caín, que ja 
havia col·laborat en altres ocasions, va 
fer un donatiu destinat al projecte Pai-
dós, de Càritas Diocesana de Barcelona. 
El projecte es dedica a la prevenció de 
la pobresa. 

Estudi Ferran Sendra, 
un compromís de 
continuïtat
L’Estudi Ferran Sendra va reiterar un 
any més la col·laboració amb Càritas 
Diocesana de Barcelona. L’aportació 
d’aquest any ha anat destinada al Ser-
vei d’Ajudes Econòmiques. 
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Fires de l’any 2016

Fires amb Cor

Servis Complet, una ajuda imprescindible
Volem destacar especialment l’empresa Servis Complet, que cada any 
col·labora en el disseny i l’elaboració dels elements materials que col-
loquem als estands de les fires on assistim. A més, posa al servei de la 
nostra organització tot un seguit de materials de difusió que ens per-
meten fer arribar el nom de Càritas a molta més gent.

Fires amb Cor va néixer a partir de la importància que tenen els salons firals per poder contactar amb noves empre-
ses i fidelitzar les que ja col·laboren amb Càritas Diocesana de Barcelona. Aquesta és la tasca que es duu a terme des 
de l’equip de voluntaris de Fires amb Cor. Gràcies al conveni de col·laboració amb Fira de Barcelona, un any més, hem 
pogut disposar d’un estand gratuït per poder fer la nostra tasca. Així, a més de donar a conèixer la tasca de Càritas, 
ampliem la gran família d’empreses que col·laboren amb la nostra entitat.

FIRA EMPRESES 
CONTACTADES

GRAPHISPAG 41

HISPACK 42

CONSTRUMAT 39

SIL- Saló Internacional de la Logística* 6

Durant el 2015 vam estar presents 
a 4 fires amb un total de 128 
contactes de noves empreses

Gràcies a la renovació de conveni amb Fira de Barcelona durant el 2016, 
Càritas ha estat present al Saló B- Travel, dedicat al turisme, sector de 
gran importància al nostre país, i estarà present a Hostelco, el Saló de 
l’Equipament per a la Restauració, l’Hosteleria i les Col·lectivitats que se 
cel·lebrarà del 23 al 26 d’octubre.

* Volem destacar que la presència al SIL va ser possible gràcies a la col·laboració del Consorci de la Zona Franca 
i que al 2015 va propiciar que 15 nois poguessin fer el curs de carretillers (durant els dies que va durar el saló) i 
n’obtinguessin la titulació oficial.

FELAC signa un conveni 
de col·laboració
El passat dilluns 18 de gener, FELAC 
(Federación Española de Asociaciones 
de Maquinaria para Hostelería, Colec-
tividades e Industrias Afines) va signar 
un conveni de col·laboració amb Càritas 
durant un any, prorrogable.

Amb aquest conveni, FELAC es com-
promet, entre altres coses, a col·laborar 
amb Càritas responent a les necessi-
tats de productes i equips de l’organit-
zació per tal de poder obtenir donacions 
i/o possibles col·laboracions.
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Universitats amb Cor • Taules RSC i Xerrades

Sembrar, sembrar i sembrar és el que fan els voluntaris d’Universitats amb Cor amb els alumnes i professors de les 
universitats que es troben dins del territori de la nostra diòcesi.

Al llarg del curs 2015-16 hem fet 76 activitats: 34 Xerrades i Taules Rodones de Bones Pràctiques en RSE, 20 Co-
missions de Seguiment i 22 accions diverses. En total hi han assistit a 1.293 alumnes de les 15 Universitats, Centres 
Universitaris i Escoles de Negocis amb les quals tenim relació.

El nombre d’activitats ha estat un 55 % superior al del passat curs acadèmic. 

Si ets una universitat, com ens pots ajudar? 

•  Xerrades de sensibilització o conferències relacionades amb la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social impartides 
per professionals de Càritas.

• Taules Rodones de Bones Pràctiques en RSE impartides per empresaris.
• Distinció Honorífica per al treball de fi de carrera amb millor contingut social.
• Treballs d’interès per a Càritas realitzats pel alumnes.
• Visites als projectes de Càritas.
• Participació en esdeveniments solidaris de les universitats.
• Donacions en espècie.
• Exposicions de Càritas.

Universitat de Barcelona 

Al novembre van tenir lloc les dues primeres Taules Rodones 
de Bones Pràctiques en Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Estaven di-
rigides als estudiants de segon curs d’ADE. Va fer les presen-
tacions el professor de Direcció de les organitzacions, Carles 
Grau. A la primera, es va convidar a l’Institut Cerdà i a Lunet; 
a la segona, al Grup Clece i a Esteve. 

Al març i a l’abril se’n van fer dues més a la mateixa facultat, 
dirigides als estudiants de Direcció estratègica, assignatura de 
la professora Paz Carreira, i als de Direcció de les organitzaci-
ons. Vam comptar amb la representació de les empreses Grup 
Clece i Aigües de Barcelona, a la primera, i Alfa Consulting i 
Fundació Boscana a la segona. 

El total d’assistents als quatre actes ha estat de 268 alumnes.
Daniel Ortiz, de l’Institut Cerdà, a la Taula rodona del passat 11 de 
novembre.

Universitat Internacional de Catalunya
El passat mes d’octubre, la Fundació Formació i Treball i CDB 
van explicar la seva tasca als alumnes de 3er. i 4rt. d’ADE.

Al novembre, la UIC va organitzar la 3a edició del Business 
Day, on Càritas va portar les empreses Nexica, Aigües de 
Barcelona i Lunet.

El total d’assistents en aquests actes va arribar a 174 alumnes. 3a edició del Business Day
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Universitat Abat Oliba CEU

Universitat Pompeu Fabra

Al desembre va tenir lloc una Taula Rodona de Bones Pràctiques en RSC, amb l’assistència dels alumnes de 1r de l’as-
signatura Direcció estratègica, de la Dra. Eva Perea, qui va exercir de moderadora de l’acte. Les empreses convidades 
van ser Turisme de Barcelona, Grup Clece i l’Institut Cerdà.

El passat mes de març, al solemne acte acadèmic amb motiu de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, es va lliurar la pri-
mera Distinció honorífica de Càritas Diocesana de Barcelona al Treball de fi de carrera amb millor contingut social, 
de l’estudiant Cristina Borbón Fuentevilla, autora del treball de fi de carrera que portava per títol “La ayuda oficial al 
desarrollo como arma política de las economías desarrolladas en el año 2013”. També es va fer a mans el Diploma 
de reconeixement a la Dra. Carmen 
Ruiz Viñals, tutora del treball.

Al mes d’abril, Eduard Sala, Cap 
d’acció social de CDB, va impartir una 
xerrada interactiva que duia el títol 
de “Vivim o passem per la vida?”. 
També a l’abril, Marta Caramés va 
presentar Paidós als alumnes de 1r 
de Dret. 

A finals d’aquest mes, CDB va parti-
cipar al BCN Thinking Challenge. En 
Salvador Busquets va donar el pre-
mi al millor emprenedor. El Rector va 
lliurar el premi al treball guanyador, 
amb el títol JUBBIN, que representa 
una fundació que actua com a conne-
xió entre joves que comencen la seva 
vida laboral i prejubilats amb el risc 
d’ésser desplaçats del mercat laboral. 

Un total de 168 alumnes van assistir a 
aquests actes. 

Al mes de febrer, Teresa Bermúdez, responsable del Programa sense llar i habitat-
ge de Càritas Diocesana de Barcelona, va donar una xerrada sobre “L’habitatge i 
la resposta de Càritas: situació actual” als alumnes de primer curs de la Facultat 
de Comunicació, dins del marc de l’assignatura Periodisme integrat.  

També, a l’abril, una representació de l’UPF va visitar el centre de Paidós Barceloneta i INGEUS. Estava formada per la 
Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, Dra. Mònica Figueras, la Vicedegana de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials, Dra. Teresa Maria Monllau, i la Responsable de Solidaritat i Cooperació, Dra. Montserrat Tort.

A començaments de juny va tenir lloc una aula oberta a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. La majoria 
dels alumnes assistents eren estudiants de 3r i 4t curs d’ADE. La conferència portava per títol “Feina amb Cor i la seva 
evolució” i la va pronunciar el Conseller delegat d’INGEUS, Gregori Cascante. 

El total d’assistents a aquests actes va ser de 62 alumnes. 
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Fundació Politècnica de Catalunya
Taula Rodona de Bones Pràctiques Empresarials en RSE a la Fun-
dació Politècnica de Catalunya (Tech Talent Center) adreçada als 
alumnes de l’MBA. Es va convidar a les empreses Hotel Arts, 
Ogilvy Mather i Lunet. 

Hi van assistir 42 alumnes, que van omplir tota l’aula.

La Salle-URL

A mitjans de febrer es va iniciar el cicle de quatre xerrades de trenta minuts cadascuna: dues en castellà i dues en 
anglès. El cicle, organitzat per Càritas per segon any consecutiu, va adreçat als alumnes de “Pensament i creativitat”, 
assignatura que s’imparteix als alumnes de primer curs de tots els graus de La Salle: ADE, Enginyeria i Arquitectura.

Totes les xerrades tenen el mateix contingut, dividit en dues parts: a la primera es presenta qui és i què fa Càritas Dio-
cesana de Barcelona i el programa Entitats amb Cor. A la segona part, s’explica el projecte Feina amb Cor. 

El total d’assistents a les quatre xerrades ha estat de 154 alumnes. 

Universitat Ramon Llull
Al mes d’abril es va celebrar una jornada sobre “Treballadors pobres: l’exclusió social dins del mercat de treball” a 
la Facultat d’Educació i Treball Social Fundació Pere Tarrés, organitzada entre la URL i CDB.

A l’obertura van intervenir el Rector de l’URL, Dr. Josep M. Garrell, 
el director general de la Fundació Pere Tarrés, Dr. Josep Oriol Pujol, 
i el director de CDB, Sr. Salvador Busquets.

Després va tenir lloc un debat amb tres ponents: Ana Sesé, respon-
sable de l’àrea d’Inserció sociolaboral de la Fundació Pere Tarrés; 
Desirée García, responsable del programa de Formació i inserció 
sociolaboral de CDB, i Diosdado Toledano, representant a l’Assem-
blea d’aturats de Barcelona.

Van assistir 95 alumnes.Ana Sesé, Óscar Martínez, Dessirée García i Diosdado Toledano.

Universitat Oberta de Catalunya

El 18 de desembre, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va signar un 
acord de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona. Va esdevenir, 
així, una Universitat amb Cor. El signant per part de la UOC va ser el Rec-
tor, el Sr. Josep A. Planell i, per part de Càritas, el director, el Sr. Salvador 
Busquets.

En el Màster d’anàlisi de l’entorn econòmic, Càritas ha participat en 5 co-
tutories en temes d’interès per a l’entitat, desenvolupats per 10 alumnes.

Enguany la UOC va fer una entrevista al nostre voluntari Antoni Izquierdo. Dr. Josep A. Planell i Sr. Salvador Busquets.

Universitats amb Cor • Taules RSC i Xerrades
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ESADE-URL

Durant l’any 2015-16 les dues institucions han anat desenvolupant diferents accions proposades dins del Pla d’acció 
social. Enguany, a part de les sessions de formació amb alumnes i professors, o visites a projectes, volem destacar el 
“Case Competition” sobre l’Àrea de captació de recursos de Càritas que es va fer el primer divendres de maig. Hi van 
participar uns 50 alumnes d’ADE que es van dividir en 10 grups. En acabar, els grups van aportar idees per a millorar 
la captació de fons, la imatge de Càritas i el voluntariat jove, especialment entre els millennials (molt hàbils amb les 
noves tecnologies). 

Blanquerna-URL

EADA

Toulouse Business School de Barcelona

A principis de març va tenir lloc, a la Facultat de Comu-
nicació i Relacions Internacionals, una conferència a càr-
rec d’Eduard Sala amb el títol “Vivim o passem per la 
vida?”.

El professor Roberto Coll-Vinent, voluntari de Càritas i 
professor emèrit d’aquesta universitat, va obrir l’acte amb 
una presentació del conferenciant.

Al mes de maig, Eduard Sala va donar la mateixa confe-
rència als alumnes de 1r curs d’Antropologia i Psicologia 
de la Facultat.

Les dues conferències van comptar amb un total de 141 
alumnes.

A finals de novembre va tenir lloc una Taula Rodona de 
Bones Pràctiques en RSC adreçada als alumnes del Master 
in Business Administration i del Master in Management.

L’acte va ser presentat i moderat pel director acadèmic, 
Sr. Ramon Noguera. S’hi va convidar les empreses Hotel 
Arts, Ogilvy Mather i El Triangle.

Van assistir-hi 9 alumnes. 

A mitjans de gener es van fer dues presentacions del projecte Paidós als alumnes de Bachelor de la Toulouse 
Business School de Barcelona. Aquest projecte ha estat escollit per la comunitat de l’escola de negocis per a recollir 
recursos econòmics i material escolar. Aquestes xerrades van anar a càrrec de Lluïsa Sebastià i de Mireia Milián.

A finals del mateix mes es va celebrar una Taula Rodona de Bones Pràctiques en RSC, adreçada als alumnes de Bachelor. 
L’acte va ser presentat i moderat per Gabriel Zúñiga, director d’estudis. Hi van estar presents les empreses Hotel Arts i 
Grup Agbar. 

Un total de 70 alumnes van assistir als tres actes. 

Eduard Sala i Roberto Coll-Vinent. 

Jordi Sala, Ramon Noguera, Antonina Shutova i Paco Torras. 
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Entrevista al Rector de la UAO CEU

Dr. Carlos Pérez del Valle

Llicenciat en Dret per la Universitat de València i Doctor en Dret per 
la Universitat Complutense de Madrid, el Dr. Carlos Pérez del Valle és, 
actualment, el Rector de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, que va 
ser la primera en sumar-se al programa Universitats amb Cor.

Què us va convèncer per adherir-vos al programa 
Universitats amb Cor?

Tenim confiança en Càritas Diocesana de Barcelona i 
ens adherim a qualsevol proposta que ens fa. Vull posar 
de relleu la capacitat que té Càritas per entrar dins les 
institucions –sobretot educatives, com en el nostre cas–  i 
permeabilitzar tot el seu sentit de suport social.

Què destacaria del programa?

Jo diria que la part més important és que aquest programa 
–com altres activitats que ja havíem fet amb Càritas–
contribueix a la sensibilització dels estudiants, de forma 
directa o indirecta.

Cada cop més, les universitats aposten perquè els 
seus alumnes rebin una excel·lència social a més de 
l’acadèmica.

Per a nosaltres això és una dimensió fundacional: la insti-
tució sempre ha estat molt im-
plicada en el desenvolupament 
de la doctrina social de l’Esglé-
sia. Avui, quan la formació tèc-
nica dels estudiants (de totes 
les universitats) és molt més 
bona que mai abans, alhora hi 
ha una pèrdua de formació general i també de sensibilitat 
social, ja que la societat, a la vegada que global, està for-
mada per parts aïllades. I podria ser que els nostres alum-
nes també siguin a una illa, i se’ls ha d’animar a conèixer 
que existeixen altres illes. 

En aquest món d’avui en dia sembla que no hi hagi 
una formació humana adequada.

Exacte. S’ha anat perdent una mica la formació general 
humanística. Nosaltres, a la universitat, fem l’esforç d’in-
cloure assignatures com Antropologia, però potser no ho 
fem de una manera suficientment atractiva: per exemple, 
a la Universitat Pontifícia d’EUA (la CUA), els estudiants 
de Business es troben, al quart curs, amb una assigna-
tura sobre Shakespeare. I això és molt més motivant que 

trobar-t’ho a primer, on et semblarà que no té res a veure 
amb el que estudies. 

Des d’UaC volem contribuir a l’excel·lència social dels 
alumnes a través dels continguts que oferim. Creu 
que els formats de sensibilització que ofereix Càritas 
són una bona eina?

Crec que sí, i que tenen una doble dimensió. Primer, la 
directa: les activitats (xerrades, Taules Rodones de Bones 
Pràctiques en RSE, etc.). Segon, que és un mecanisme de 
col·laboració permanent. Quan fem Jornades d’emprene-
dors, o qualsevol activitat relacionada amb el non-profit, 
parlem amb Càritas. 

Què opinen professors i alumnes d’aquests formats 
de sensibilització de Càritas?

Jo crec que, realment, s’obté el valor afegit que Càritas 
vol transmetre. És molt important que els estudiants, 
amb aquestes activitats, tinguin una percepció més 

directa del paper de Càritas. No 
és el mateix conèixer les coses 
perquè has llegit al respecte, 
que tenir l’experiència de veure 
com funcionen. Si l’estudiant 
és conscient d’aquesta missió 
de Càritas, i d’aquí uns anys 

ocupa una posició de responsabilitat a una empresa, 
quan vulgui fer el que sigui relacionat amb non-profit, 
pensarà: “On vaig? A Càritas!”

Què opina de potenciar una formació que permeti 
formar futurs professionals i directius més solidaris, 
amb una manera de ser i de fer diferent?

El centre de la universitat, com a centre d’atenció, és 
l’estudiant. Però com a centre de formació, és el professor. 
I no es pot donar el que no es té. Per tant, és el professor 
qui ha d’estar preparat per a això. Cal tenir la formació 
suficient perquè, a les classes que dónes, l’estudiant 
vegi quina és la teva sensibilitat social. De fet, estaria bé 
que els professors fessin el curs de Doctrina social de 
l’Església que fan també els alumnes. 

“La part més important d’Universitats 
amb Cor és que contribueix a la 
sensibilització dels estudiants”



25www.entitatsambcor.org

Am
b 

ve
u 

pr
òp

ia

Entitats amb Cor

Qui som?
L’any 2002, Càritas Diocesana de Barcelona va desenvolupar un innovador programa de col-
laboració anomenat Empreses amb Cor per tal de promoure accions de Res-
ponsabilitat Social Empresarial (RSE) a les empreses com-
promeses amb el desenvolupament del benestar 
social i amb les quals compartim els valors del 
servei, la compassió, el rigor i la col·laboració.

En els últims anys, ha anat augmentant la sensibi-
litat de les empreses, fundacions, clubs esportius, 
associacions empresarials i altres agents socials 
envers les activitats que realitzen les entitats so-
cials.

És per aquest motiu que vam crear Entitats amb 
Cor, un programa que relaciona Càritas amb el món 
econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu. 

Objectius: 
1.  Sensibilitzar els diferents agents so-

cials i econòmics de la Diòcesi mit-
jançant les gestions que realitzen 
els voluntaris d’Entitats amb Cor, a 
través d’un missatge d’esperança i 
transformació social. 

2.  Aconseguir recursos per als dife-
rents projectes de Càritas i altres 
entitats vinculades.

Com col·laboren 
les Entitats amb 
Cor?

Vols convertir-te en una Entitat amb Cor?

Truca’ns!! Telèfon: 93 344 69 00

25
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Escoles amb Cor • Educació en Valors

L’educació és el primer pas perquè la nostra societat aconsegueixi viure des de la fraternitat i la justícia social. Amb 
el projecte Escoles amb Cor – Educació en Valors, dins el marc de la iniciativa Entitats amb Cor, pretenem implicar 
els alumnes de les escoles de la nostra Diòcesi en els valors de la solidaritat i la igualtat.

Durant aquest curs hem treballat amb aquestes propostes:

•  Sensibilització d’infants i joves mitjançant les xerrades o les conferències del programa Educació en Valors: 
Pobresa, desigualtat i exclusió social; Nous horitzons per al voluntariat i L’aventura d’envellir, destinades a alumnes 
de secundària, de batxillerat i cicles formatius. I per als alumnes de 5è i 6è de primària, Posa’t les piles.

•  Participació en campanyes o altres accions puntuals per fomentar els valors de la solidaritat i la fraternitat, mit-
jançant la recollida d’aliments o d’altres productes destinats a cobrir les necessitats bàsiques d’algunes famílies i 
persones ateses per Càritas: cotxets, productes d’higiene...

•  Participació d’alumnes a partir de 16 anys al programa Konnectats, de voluntariat jove de Càritas.

•  Suport a algun dels projectes de Càritas mitjançant l’organització d’alguna acció solidària per part de l’escola per a 
la captació de fons per als nostres projectes socials.

•  Col·laboració i participació en la Festa de la gent gran de Càritas: els alumnes d’algunes de les escoles del nostre 
projecte fan treballs manuals, escrits i participen a la festa amb actuacions musicals.

Resum d’activitats generals juny 2015 - maig 2016

Recollida de cotxets i cadiretes
Arran de la petició realitzada des dels programes d’atenció a la infància de Càritas, hem sol·licitat a les escoles ajuda per 
a aconseguir cotxets de nadó i cadiretes de passeig de segona mà en bon estat, per a les famílies ateses per Càritas.

S’han aconseguit gairebé 40 cotxets. Moltes gràcies especialment al Col·legi Lestonnac i al Col·legi Mary Ward Bar-
celona per la seva important contribució, i a totes les altres escoles que han participat: Escola Mare de Déu del Roser, 
Escola Betània Cornellà de Llobregat, Escola Arrels, Col·legi Santa Teresa Ganduxer, Col·legi Sant Josep Obrer, 
Escola Jesús María Claudine Thèvenet, Col·legi Sant Miquel, Escola Nostra Senyora de Lurdes, Escola L’Horitzó, 
Escola Anna Ravell i Col·legi Santa Teresa de Lisieux.

Recollida d’aliments i productes d’higiene personal
Per a Càritas són molt importants les campanyes solidàries de recolli-
da de productes de primera necessitat. Amb els aliments i productes 
aconseguits proveïm moltes famílies i persones sense recursos. Més 
de 40 escoles de la nostra Diòcesi han col·laborat amb nosaltres re-
collint aliments i productes i n’han aconseguit més de 20.000 quilos.

Educació en Valors
Durant tot el curs 2015-16 hem potenciat la campanya de sensibilit-
zació a les escoles mitjançant les xerrades d’Educació en Valors. 
S’han actualitzat els materials, els mitjans de suport audiovisual i les 
dinàmiques de grup i això ha suposat un increment de la demanda per 
part de les escoles. En total s’han fet 97 xerrades a 36 escoles, en 
que s’ha sensibilitzat a 3.529 alumnes.
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A l’índex d’Entitats amb Cor, 
situat a les darreres pàgines 
d’aquest Informatiu, s’hi pot 
trobar la relació completa 
d’Escoles amb Cor. 

Activitats destacades

Lliurament de plaques “Som una Escola amb Cor”

Durant aquest curs s’han realitzat 
moltíssimes activitats a les diverses 
escoles adherides al programa. Per 
exemple, l’Escola Betània Cornellà va 
aixecar una casa feta de brics de llet, 
el contingut dels quals va fer arribar a 
Càritas. L’Escola Jesús-Maria Claudina 
Thévenet va realitzar un esmorzar so-
lidari de pa amb xocolata per un euro 
solidari. El Col·legi Sagrat Cor de Sarrià 
va organitzar, com cada any, una “Fireta solidària”, i aquest any els diners recollits van anar a Càritas. L’Escola Pàlcam, 
amb motiu de la 29a Cursa Pàlcam, va organitzar l’activitat solidària Dorsal zero: una part de la recaptació va desti-
nar-se a Càritas. L’Escola Nou Patufet va representar l’obra de teatre “Els pastorets: el musical del Nou Patufet”. La 
recaptació de les funcions va ser per recolzar el programa Paidós, de Càritas Diocesana de Barcelona. L’Escola Jesuïtes 
Casp va fer un taller de plàstica, en què els alumnes van posar tota la seva imaginació i creativitat en crear peces i 
objectes diversos. La recaptació per la venda de les manualitats va ser per a Càritas. Les alumnes i famílies del Col·legi 
Canigó van decidir realitzar una contribució econòmica als diferents projectes que Càritas els oferia. Comentaven: 
“Hem descobert la importància de posar-nos les piles i viure el voluntariat com una experiència única. Cada batec és 
important i el nostre volem que sigui constant”. 

La placa d’Escoles amb Cor s’entrega quan una escola organitza una recollida d’aliments i, al menys, una xerrada 
d’Educació en Valors. És, així, una recompensa al compromís de l’entitat educativa amb Càritas Diocesana de Barcelona. 
Aquest darrer curs 16 escoles s’han adherit al programa: Col·legi Sant Miquel, La Salle Bonanova, l’Escola Pàlcam, el 
Col·legi Asunción de Nuestra Señora, el Col·legi Sant Josep de Carmelites Missioneres de Gràcia, el Col·legi Jesús-

Maria Claudina Thévenet, 
l’Escola Nou Patufet, el Col-
legi Santa Teresa de Gandu-
xer, el Centre d’Estudis Ca-
talunya Cedesca, el Col·legi 
Mary Ward Barcelona, l’Es-
cola Mare de Déu del Roser, 
el Col·legi Dominiques de 
l’Ensenyament, el Col·legi 
Canigó, l’Escola Horitzó, el 
Betània Cornellà i el Col·legi 
Loreto Abat Oliba. 
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Al llarg d’aquests anys les accions solidàries han anat en augment i, sobretot, la implicació dels clubs, escoles, em-
preses i també dels seus associats, alumnes i treballadors, respectivament. Tot això fa que la nostra activitat arribi per 
capil·laritat a la societat de la nostra Diòcesi.

La Diputació i la FEEC caminen amb Càritas a Collserola

El dissabte 21 de maig, més de 550 persones van participar a la 
2a Caminada solidària de Càritas, promoguda i organitzada per 
la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Grup Cavall 
Bernat. A la caminada també vam comptar amb la presència del nostre 
Ambaixador amb Cor, Josep Antoni Pujante.

Amb un recorregut de 6,2 km pel Parc Natural de la Serra de Collserola, 
els participants de la caminada van col·laborar a favor del projecte 
Paidós, que es focalitza en les famílies amb infants de 0 a 6 anys 
en situació de pobresa, amb dificultats per tenir cura dels fills i que 
poden presentar altres necessitats importants no cobertes.

Barcino, un any més al 
costat de Càritas
El passat divendres 11 de desembre, 
el Club Tennis Barcino va celebrar 
el seu tradicional concert de Nadal, 
on va tornar a cedir un espai a Càritas 
per poder sensibilitzar sobre la tasca 
social que realitzem. En aquest con-
cert, diversos cantants lírics, sota la 
direcció del mestre Eduard Giménez, 
Catedràtic del Conservatori de Músi-
ca, i amb l’acompanyament al piano 
d’Alessio Coppola, van interpretar 
una selecció d’àries de conegudes 
òperes i sarsueles.

Al mes de març, el Barcino va celebrar 
un torneig solidari a favor de Càritas, 
on un percentatge del preu de les ins-
cripcions (a més de donacions volun-
tàries) es va destinar al finançament 
del projecte Paidós, que treballa per 
eradicar la pobresa infantil.
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La Cursa de la Mercè: un any més, al costat de Càritas

El Grup Menarini, exemple de suport

Un any més, la Cursa de la Mercè, orga-
nitzada per l’Ajuntament de Barcelo-
na, va ser solidària amb Càritas. Més de 
14.000 corredors van participar a l’es-
deveniment i van col·laborar amb l’enti-
tat donant el seu “xip blanc” a través de 
Championchip.

Un equip de voluntaris format per estudiants 
de Blanquerna, la Universitat Pompeu 
Fabra i la Universitat de Barcelona, junt 
amb voluntaris de Clubs amb Cor, es van 
encarregar de fer la recollida de xips al 
final de la cursa. Per cada corredor que 
portava el xip blanc es feia una aportació 
de 80 cèntims per a Càritas.

El passat 17 de setembre, el Grup Menarini va signar el conveni 
de col·laboració amb Càritas. El conveni va ser signat per Salvador 
Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona i, com a 
representants legals del grup Menarini, el Sr. Salvador Pons i el 
Sr. Stefano Polga.

El conveni comprenia, entre altres coses, el concert de jazz i gospel 
que va tenir lloc el 15 d’octubre a l’Auditori de Barcelona. Hi van posar 
la música el Cor de Gospel Sant Cugat i l’Erwyn Seerutton’s Ensemble, 
i van assistir-hi unes 1.800 persones. Part dels diners recaptats al 
concert va anar a favor de Càritas. 

Menarini és un grup farmacèutic internacional present a més de 100 
països. A Espanya té la seu a Badalona, d’on precisament ha nascut la 
iniciativa Notes per Badalona. 

Stefano Polga, Salvador Pons, Paco Torras i Salvador Busquets.

ANDILANA, tapa solidària 
a favor de Càritas
Durant el març, el Grup ANDILANA, 
d’hostaleria i restauració, va realitzar una 
acció solidària a favor de Càritas, oferint 
tapes per un preu simbòlic d’1€ en deu 
dels seus restaurants. La tapa triada va 
ser una broqueta de cherry amb mozza-
rella al pesto d’alfàbrega i la quantitat 
que es va recollir de la seva degustació 
es va donar íntegrament a Càritas.

Aquesta acció s’emmarcava en la cam-
panya “12 tapes 1 món”, que el Grup 
ANDILANA desenvolupa dins el seu pla 
de responsabilitat social empresarial 
amb l’objectiu de recolzar els col·lectius 
més desfavorits. Cal destacar que la 
campanya ha estat un gran èxit!
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Agarimos, agrupació solidària  
amb Càritas

Concert a Santa Maria del Mar a favor dels refugiats

El passat 21 de novembre, la Agrupación Cultural Galega Agarimos 
va organitzar un festival musical, en el qual es va dur a terme una 
recollida d’aliments a favor de Càritas. El festival es va celebrar al 
Centre Comercial Montigalà de Badalona, que hi va col·laborar amb 
la cessió de l’espai i l’aportació d’aliments destinats a Càritas.

Els 1.650 quilos d’aliments recollits es van destinar a tres parròquies 
de Badalona: Mare del Déu del Roser, Sant Francesc d’Assis i Mare de 
Déu de Montserrat.

sílica de Santa Maria del Mar, especialment a Mn. Salvador Pié, que 
va impulsar la proposta. A l’Escolania de Montserrat, per oferir-se 
a realitzar aquest concert solidari amb els refugiats. També als qui 
van ajudar en l’organització de l’esdeveniment, especialment la URL-
Blanquerna, que va encarregar-se del protocol i de la comunicació. 
El Corte Inglés per l’especial promoció gratuïta que va fer, i a tots els 
mitjans que van ajudar a promocionar i difondre l’acte: La Vanguardia, 
El Periódico, l’Ara, El Punt Avui, Catalunya Cristiana, Catalunya 
Ràdio, RAC 1, RAC 105, TV3, 8TV i la Xarxa de Comunicació Local. 
Finalment, ARTIPLAN i les empreses d’il·luminació i audició.

El passat divendres 16 d’octubre, l’Esco-
lania de Montserrat va oferir un concert 
benèfic. 1.500 persones van omplir la Ba-
sílica de Santa Maria del Mar, on es va re-
captar una important suma de diners per a 
Càritas, que es va reservar íntegrament per 
a l’ajuda.

Aquesta espectacular acció solidària va ser 
possible gràcies a diverses entitats. A la Ba-

Sopar solidari al Cercle 
Artístic a favor de Càritas
Va tenir lloc el passat 22 d’octubre a la 
seu del Reial Cercle Artístic de Barcelo-
na. Van assistir-hi 94 persones. Entre els 
convidats, a més dels membres del Reial 
Cercle Artístic, hi eren l’exalcalde de Bar-
celona, el Sr. Xavier Trias, la Presidenta de 
la Fundació Orfeó Català, la Sra. Montser-
rat Carulla, i alguns voluntaris d’Entitats 
amb Cor, entre ells els Srs. Juan Maria 
Tintoré i Albert Bonet, impulsors, per part 
de Càritas, d’aquesta iniciativa.

Durant el sopar es van sortejar tres 
quadres dels prestigiosos pintors Jordi 
Alumà, Josep Cruañas i Jordi Rollán. 
Els tres pintors van cedir generosament 
les seves obres per a aquest sorteig en 
favor de Càritas, els diners del qual van 
anar destinats íntegrament a l’acció de 
Càritas amb els refugiats.
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25 anys de la FFHS, gràcies a tots els que ho vau fer possible!

Concert solidari a Badalona, a favor de Càritas

Càritas, entitat social de la 38a Cursa El Corte Inglés

El passat 24 de novembre, la Fundació Foment de l’Habitatge Social (FFHS) va celebrar els seus 25 anys d’existència 
amb una jornada festiva al Museu d’Història de Catalunya. Van assistir-hi unes 300 persones.

La FFHS, entitat vinculada a Càritas Diocesana de Barcelona, gestiona actualment prop de 400 pisos de lloguer social 
(adaptats a l’economia de cada persona) per a famílies que viuen situacions de pobresa.

Des de Càritas volem agrair al Museu d’Història de Ca-
talunya que hagi acollit aquesta memorable celebració, 
així com a les empreses que, amb la seva generositat, van 
fer possible aquest esdeveniment: el Saló de la Infància, 
per oferir nombroses entrades gratuïtes per als nens ate-
sos per la Fundació; Stereo Rent, per fer-se càrrec de la 
imatge i el so; Pastes Granier, per ocupar-se del berenar 
que es va servir; Lunet, per fer-se càrrec de la neteja; i 
a la Fundació Formació i Treball i als seus alumnes de 
restauració, que van col·laborar en el càtering.

Amb més de 400 assistents, el 
28 de novembre va tenir lloc un 
concert solidari al Centre Cívic 
La Salut, de Badalona, organitzat 
per Badalonafotoevents i impul-
sat per l’Asociación de Vecinos 
Juan Valera. Es van recaptar qua-
si 800 kg d’aliments, destinats a 
les parròquies La Salut i Sant An-
toni de Pàdua.

Càritas Diocesana de Barcelona va ser escollida com a entitat asso-
ciada de la 38a Cursa El Corte Inglés, que ha tingut lloc a l’abril del 
2016. Es tracta d’una cursa de gran reconeixement internacional, en 
què van competir 64.656 corredors.

El passat dia 2 de maig, Càritas va participar a l’entrega de trofeus als 
guanyadors de totes les categories de la Cursa. 

Per a Càritas ha estat una ocasió excepcional per explicar i difondre 
l’acció que desenvolupa, especialment a través d’uns vídeos amb 
històries de superació a través de l’esport de persones ateses per 
Càritas. Cal destacar que El Corte Inglés, a més de cedir-nos la sala 
d’Àmbit cultural de Portal de l’Àngel per a una xerrada, ens va per-
metre estar presents a totes les publicacions relacionades amb la 
Cursa.
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AEFE organitza un sopar solidari a favor de Càritas

Correbarri 2015, al costat de Càritas

Concert de gospel a Santa Maria del Mar

El sopar va tenir lloc el passat 28 de novembre, a l’Hotel 
Rei Juan Carlos I. Van assistir-hi més de 130 persones. 
Per amenitzar la vetllada, es va comptar amb l’actuació 
desinteressada del tenor Jordi Cortada, que va inter-
pretar 3 peces.

Els diners recaptats van anar destinats a l’ajuda als re-
fugiats. També hi va haver un sorteig de diversos regals, 
cortesia d’empreses com Vins D.O. Catalunya, l’Illa 
Diagonal, Museu del Disseny, Natura Bissé, Dagoll 
Dagom, Pitch and Putt Barcelona-Teià.

L’AEFE (Asociación Española para el Fomento Europeo) 
és una Entitat amb Cor que col·labora amb Càritas des 
de 2012.

Més de 300 cantaires de gospel de 14 parròquies van 
omplir la Basílica de Santa Maria del Mar en un concert 
molt emotiu el dissabte 19 de desembre, amb l’assis-
tència de 1.800 persones. El gospel es va cantar a favor 
de les persones ateses per Càritas.

La iniciativa, liderada per Mn. Xavier Moretó, també 
va comptar amb el cantant i mestre de gospel Didier 
Likeng i la seva banda que, cançó a cançó, va anar re-
cordant tot allò amb que l’Evangeli ens interpel·la: es-
tar al costat dels que més ho necessiten, els germans 
migrants, i estimar als altres des de la diferència i el 
respecte.

Voluntaris de Clubs amb Cor: Paco de Santiago, 
Tania Schmitt, Javier Lubelza, Mercè Mateo, 
Francesc Monzonís, Montserrat Montferrer, Àngel 
Lázaro.

Didier Likeng i la seva banda

Per tercer any consecutiu, Càritas va parti-
cipar a la cursa Correbarri, on corren par-
ticipants dels deu districtes de Barcelona.

Aquest any van participar-hi uns 4.000 cor-
redors. Els voluntaris de Càritas van anar 
recollint els xips blanc solidaris en acabar 
la cursa: un total de 802 xips blancs.
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Cursa dels Nassos 2015, xips solidaris 
amb Càritas

La BECH dóna la tercera mona de Pasqua solidària al Paidós Porta

L’últim dia de l’any 
se celebra la Cursa 
dels Nassos a Bar-
celona, una prova 
de 10 km que re-
corre alguns carrers 
de la ciutat. Més de 
15.000 corredors 
van participar en 
aquesta cursa.

Com ja és tradició, Càritas Diocesana de Barcelona va estar present en 
la recollida dels xips solidaris gràcies a la generositat de la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i de Championchip, l’em-
presa que subministra els xips als corredors amateurs. Els voluntaris 
de Càritas van recollir els xips dels corredors, cadascun dels quals es 
va traduir en una petita donació a favor de la institució.

El passat 15 de març la Barcelona Equestrian Challenge (BECH) 
va regalar una mona de Pasqua solidària als nens del projecte Pai-
dós Porta de Càritas Diocesana de Barcelona. La mona va ser en-
tregada de mà del periodista Luis del Olmo.

L’acte va tenir lloc, per tercer any consecutiu, a les instal·lacions 
del Reial Club de Polo de Barcelona. Es va comptar amb l’assistèn-
cia de Luis Comas, president de la Fundació Reial Club de Polo de 
Barcelona; Emilio Zegrí, president del CSIO Barcelona; Salvador 
Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, i Manel 
Grande, director de Paidós Porta.

Pool de Bridge  
al RC Polo
Al març de 2016 es va celebrar, un any 
més, el pool de bridge al Reial Club de 
Polo de Barcelona, liderat pel voluntari 
de Clubs amb Cor, Antoni Izquierdo.

Es tracta d’un campionat d’una sola 
sessió, que enguany ha comptat amb la 
participació de 87 persones. Els partici-
pants van pagar una inscripció solidària 
a favor de Càritas Diocesana de Barce-
lona, a més d’altres donacions voluntà-
ries que van poder realitzar.

Concert solidari al 
RCTB-1899 
El dijous 2 de juliol de 2015, va 
tenir lloc el tradicional concert 
solidari al Reial Club de Tennis 
de Barcelona en favor de quatre 
institucions socials, entre elles 
Càritas Diocesana de Barcelona.

El concert va comptar amb les 
veus del grup Por Fin Viernes 
que, en el setè any consecutiu, 
van fer rècord de convocatòria, 
aquest cop amb més de 1.000 
persones. 
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3a Festa familiar solidària: Càritas a Brafa

El passat diumenge 8 de maig va tenir lloc a la Fundació  
Brafa la 3a Jornada familiar solidaria: Càritas a Brafa. Va ser 
una jornada per gaudir en família, plena d’activitats per a totes 
les edats. 

Els participants van poder gaudir de les begudes i el menjar 
que van proporcionar Granier, Coca Cola i Zannuy. La jornada 
també va servir per recaptar fons, ja que totes les aportacions 
dels participants van anar íntegrament a Càritas.

“Art i Medicina”, una exposició solidària amb Càritas

El passat 18 de juny, el Conseller de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, va inaugurar 
a la Clínica Sagrada Família l’exposició “Art i Medi-
cina” del pintor Jordi Rollán, composta per un total 
de 28 obres.

L’exposició, que va durar un mes, volia donar relle-
vància a una virtut filosòfica que és present tant en 
l’art com en la medicina: la bellesa. De fet, el pare de 
la cirurgia moderna, Ambrosio París, va afirmar que 
els metges posseeixen l’art de curar. Una part dels 
beneficis d’aquesta exposició van anar destinats a 
Càritas Diocesana de Barcelona.

La reestrena de “Mar i Cel”, un regal per a la gent gran de Càritas

La companyia Dagoll Dagom va reestre-
nar, el passat 1 d’octubre, el seu emble-
màtic musical “Mar i Cel” al Teatre Vic-
toria. Coincidint amb el Dia Internacional 
de la Gent Gran, van convidar 1.000 avis 
i àvies atesos per Càritas Diocesana de 
Barcelona i altres entitats socials.

Durant el descans de la mitja part, el Gran 
Teatre del Liceu va sortejar 30 entrades 
dobles per veure ‘Nabucco’ de Verdi. Els 
més afortunats les van rebre amb molta 
il·lusió. 

Un cop finalitzada l’obra, a la porta els es-
peraven tres autobusos d’Avant Grup, Em-
presa amb Cor, per portar-los de tornada.
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Estades esportives solidàries

Estades d’estiu 2015

Les estades d’estiu són una oportunitat que ens oferei-
xen, majoritàriament, els clubs de tennis situats a l’Ar-
xidiòcesi de Barcelona que acullen nens i nenes atesos 
per Càritas. Els Clubs amb Cor posen tots els mitjans 
necessaris per tal d’oferir places gratuïtes i un àpat as-
segurat durant les vacances d’estiu, amb una durada 
aproximada de 2/3 setmanes per nen/a perquè puguin 
gaudir d’un estiu millor, practicant esport.

A l’estiu de 2015, més de 20 clubs esportius de la Diò-
cesi de Barcelona van oferir 340 estades gratuïtes per a 
100 nens i nenes. Les edats dels nens i nenes que po-
den accedir a aquestes estades estan compreses entre 
els 4 i els 15 anys, segons el club.

L’objectiu és que durant l’estiu, els nens i nenes que ate-
nem, a través de l’esport, puguin desenvolupar les seves 
capacitats físiques, formar-se esportivament, socialitzar 
amb altres nens i nenes, tenir un àpat assegurat al llarg 
de les estades i educar-se en valors.

Els nens i nenes entren al club a les 9 del matí, fan esport 
al llarg del dia i generalment dinen al club. A la tarda fan 
activitats més lúdiques, jocs, piscina o gimcanes fins les 
17 h, quan els pares els van a buscar. Les modalitats d’es-
port varien segons el club: majoritàriament són tennis però 
també practiquen altres esports, com ara hoquei, gimca-
nes, tennis taula, patinatge, natació, vela, bàsquet o futbol. 

Aquestes són algunes valoracions de les treballadores 
socials i de les famílies dels infants que han gaudit de 
l’estada:
• “Les estades són una millora en la dinàmica familiar”
•  “Les famílies i els nens se senten molt ben acollits i 

integrats”
•  “Els nens que han participat han pogut gaudir d’una 

oportunitat que d’altra manera no hagués sigut possible”
•  “Les famílies insisteixen que els infants volen tornar 

al club el proper estiu”

Valoracions dels clubs: 
• “S’integren molt ràpidament”
•  “Són molt participatius en les activitats que es pro-

gramen”
•   “El personal està molt motivat i se sent realitzat”
•  “Fan amistat amb altres nens del casal”
•  “Se’ls veu molt feliços”

A l’índex de les darreres pàgines trobareu una relació 
completa dels clubs que estan implicats amb les estades 
esportives.

Estades anuals 15-16

Al llarg de tot el curs escolar, 22 nens i nenes han pogut 
gaudir de l’esport com una activitat extraescolar durant 
tot l’any. Aquests clubs són: Club Tennis Premià de 
Mar, Club Tennis Barcino, Club Esportiu Laietà, David 
Lloyd Club Turó, Club Tennis Badalona, Reial Club de 
Polo de Barcelona, Club Bàsquet Poblenou, C.N. Sant 
Andreu, Fundació Brafa, Reial Societat de Tennis 
Pompeia, APA Poble Sec. 

Estades d’estiu 16

Per a aquest estiu 2016, comptem amb 24 clubs que 
ens han donat 410 estades perquè més nens puguin 
gaudir d’un estiu millor.
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Microfinançament i accions dels treballadors

L’Atlètic Masnou marca gols solidaris

Nexica, treballadors solidaris

La 92a Jean Bouin, solidària amb Càritas

D’acord amb la iniciativa que el mateix club va impulsar l’any passat, la primera jornada de cada 
mes es realitza l’acció del “gol solidari” per a Càritas, que consisteix en una donació d’un euro 
per cada gol anotat al llarg de la jornada.

El passat estiu, per tercer any consecutiu, l’empresa tecnològica Nexica 
va competir a la Garmin Triathlon Barcelona. L’empresa va plantejar el 
repte solidari a favor de Càritas, a través del portal solidari migrano-
dearena.org. Van participar en la modalitat de relleus, a les categories 
d’Sprint i Ol·límpica. 

L’empresa també va celebrar la primera edició del Nexica Main Event, al 
Port d’Aiguadolç de Sitges, que va incloure una rifa solidària amb Càritas.

La 92a Jean Bouin, organitzada 
per Mundo Deportivo, es va ce-
lebrar el diumenge 22 de novem-
bre de 2015. A més de l’import 

d’inscripció, els participants van poder donar 1€ addicional a Càritas 
clicant l’opció de donació de l’euro solidari a la pasarel·la d’inscripcions 
en el moment de fer-la efectiva. Mundo Deportivo va recollir les aporta-
cions i les va entregar a Càritas.

La Jean Bouin és una de les primeres curses asfalt/ciutat d’Europa i la més 
veterana d’Espanya. Des de 1920 hi han participat més de mig milió d’at-
letes corrent pels carrers de Barcelona gairebé sense interrupció històrica.  

A Càritas, fa quatre anys, amb l’ajuda de Barcelona Digital i quatre patrocinadors, vam treure al mercat l’app Punt 
rere Punt, per tal de sensibilitzar i aconseguir la col·laboració de moltes persones a través de petites aportacions. 
Per una altra banda, aquests últims anys s’han creat més de 15 projectes a través de la plataforma de crowdfunding, 
migranodearena.org. 

Una altra manera de sensibilitzar i de captar recursos és a través de les accions que fan els treballadors i associats de 
les empreses i entitats. Les empreses d’e-commerce també col·laboren amb l’euro solidari.

Barcelona Turisme, 
entitat compromesa 
amb Càritas
Barcelona Turisme va signar un 
conveni de col·laboració amb Càritas 
Diocesana de Barcelona, que incloïa, 
entre altres coses, l’obertura d’un es-
pai solidari a l’oficina d’informació de 
plaça de Catalunya, amb una guardio-
la per a donacions.

A això cal afegir la iniciativa de l’euro 
solidari: els turistes de la ciutat també 
tenen la possibilitat de demostrar la 
seva sensibilitat social amb els més 
desfavorits, fent clic a l’opció de l’eu-
ro solidari. A més, els treballadors de 
Turisme de Barcelona van participar 
en una recollida de llet, per a les per-
sones ateses per Càritas.

Finalment, la casa d’acollida Marialar 
de Càritas, destinada a dones soles i 
víctimes de violència de gènere, ha 
rebut, de part de Turisme de Barcelo-
na, un equipament de ventiladors de 
sostre i de sobretaula, que permetran 
millorar substancialment les condici-
ons del centre.
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Aon, al costat de la gent gran

El RCTBarcelona-1899 i la Diputació 
BCN amb Càritas al ‘Godó’

El passat mes d’octubre, 10 treballa-
dors de l’empresa AON van organitzar 
una sortida per a 12 persones grans del 
projecte Tramats de Vida de Mare de 
Déu del Port, de Càritas. Es van trobar 
a les 10 h del matí a la biblioteca del 
centre cívic.  Va haver-hi presentacions 
mútues i jocs de mans. Després van 
sortir a passejar pels Jardins dels Drets 
humans, i allà van prendre un aperitiu. 
Els treballadors d’AON es van treure les 
samarretes de l’empresa i les van oferir 
a les persones grans, i també els van re-
galar un bolígraf de record.

Un any més, en el decurs del Barcelona Open Banc Sabadell | 64º 
Trofeo Conde de Godó que se celebra a les instal·lacions del RCT-
Barcelona-1899, es va realitzar la campanya Bric de llet solidari 
amb el suport i la col·laboració de la Diputació de Barcelona i del 
RCT Barcelona-1899. Gràcies a tots els participants es van poder 
recollir 5.000 litres de llet a favor de Càritas. 
També és el tercer any que el Barcelona Open Banc Sabadell ha col-
laborat amb la campanya de l’euro solidari; es destinava un euro a 
l’hora de comprar les entrades, es destinava un euro a col·laborar 
amb el projecte Paidós de Càritas Diocesana de Barcelona.

Repte d’en Gerard Rutia 
amb migranodearena.org 
Aquest setembre de 2016 Gerard Rutia 
nedarà la Swim Marathon de Roses a 
Portbou, de 42 km, per recaptar fons pel 
Centre Obert Glamparetes de la Barcelo-
neta, de Càritas.

El centre dóna resposta a nens i nenes 
d’entre 4 i 16 anys i les seves famílies, 
preferentment a aquells que pateixen 
situacions socials més desfavorables. 
S’atenen 81 nens i nenes.
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EMPRESES AMB COR

#
16Nou Serveis Audiovisuals SL1

1840 Apartments SL2

2003 Grup Centre Clínic SL -IMOI- 1,3

8 Tv1

A
A Contracorriente Films1

A. Ybar SL3

Aacni SLP3

Abacus Cooperativa1

AC Marca SA1

Acave - Ass. Catalana d’Agències 
de Viatges1,4

Acciona Multiservicios2

Acciona Facility Services SA2

Acsa Obras e Infraestructuras SA2

Actual Capital Advisors SL3

Aczeda SA3

Adiquimica SA3

Aedea2

Agencia Representación Comercial 
Hequip 2 SL3

Alberto Roca Deu SL3

Aldicer Capital SL (3/4) 
Alfa Consulting SL (1/3)
Algegas SL2

All About Success SL3

Almirall SA1

Altima Serveis Funeraris Integrals3,2

Altran1

Andilana SL1,3,6

Angelini Lab Farmaceutica1

Antigua Casa Jove1

Anudal Industrial SL1

Aon Seguros8

Aparthotel Silver, Proyectos e 
Inmuebles SA3

Aramark Servicios de Catering1,2

Arce Subastas SL3

Arrendadora Inmobiliaria Catalana SA3

Arrendadora Vallesana de 
Inmuebles SL3

Asesoria Financiera SA3

Asesoria Juridica y de Inversiones 
SL3

Ass. de Treballadors de Aigües de 
Barcelona (ATAB)3

Ass. del Personal de la Caixa (la 
soci)1,3

Ass. Empresarial Pedrosa2,4

Ass. Nacional de la 
Impermeabilización Animal3

Assessors Legals de Finques 
Assessors Legals3

Assistdor Assistència Personal a 
Domicili2

Assistencia Geriàtrica Anoia SL2

Atento España1

Atrapalo SL1,2,3

Atrevia - Inforpress Grupo1,3

Atysa Servicios Auxiliares SL2

Autocars Font SA1

Autonomos
Avantgrup SL1

Avis Contact Centres SA1

Ayre Hotel Gran Via1

B
Balma SA3

Banc Farmacèutic1

Banc Popular
Banc Sabadell2

Barcelona Activa1

Barcelona de Serveis Municipals 
SA Parc zoològic1

Barcelona Turisme1,3,8

Basf Construction Chemicals 
España SL

Basf Española SL1,3,4

Basi SA1,3 
BBVA1,9

Bcn Trastassartexpo SL3

Bella Aurora Labs SA3

Bioibérica SA3

Bo k bo2

Brudy Technology SL3

Bufete Miralles SLP3

Bureau Veritas Inversiones SL1,3

Busquets Galvez SL3

C
Cafetería Restaurante Hangar2

Caff1,4

Caffe d’Autore SL3,4

Campireport1,4

Can Xiol SL3

Cap Sant Gervasi1

Capgemini España1

Caprabo SA2

Cargotransports SL3

Cartonajes M Petit SA1,4 
Casacoberta Villamil SL3

Casamas1

Castan3

Caster Big2

Cat Real Estate SL3

Catamaran Adventure Charters SL2

Cementiris de Barcelona SA2,3

Cementos Molins SA3,4

Centre Mèdic Manchon1

Centre Moral Instructiu de 
Gràcia1,2,3,6,7

Centre Sociosanitari Blauclinic 
Dolors Aleu2

Cigahotels España SLu2

Cinesa1,2,6 
Cipdi1

Círculo Inmobilario Meridiana SL3

City Hall1

Claribo Abogados SLP3

Clece Serveis Integrats2

Clínica Planas1

Clinipartners2

Cobaty Catalunya3

Cobega SA1

Coca-Cola Iberian Partners1

Cogespar SA3

Cohere SA1

Comart SA1,4

Comercial JDB MLG SL3

Comporresin SL3

Catec1

Consell de Col·legis de Metges 
Catalunya3

Consorci El Far1

Construmat-Fira Barcelona1,4

Consum S Coopv1,2

Cope Catalunya1

Corfisa1

Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA)1

Corporació H10 Hotels SL1,3

Corporación Medichem SL1,3

Cottet SA3

Creaciones Artesavi SLU1,4

Crescendo SL3

CTC Externalización2

Cubí Patrimonio SL3

Cultural SA2

Cutting’s2 

D
Daba-Nespresso2

Daleph2

Declinam SL2

Deretil SA3

DHL (Magatzem Carrefour)1

DHL Supply Chain1

Diari Ara1

Diari Sport1

Dicoinsa S. L.3

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

Distribuidora de Productos 
Naturales SA (Disna)1,3

Distrimedia SA1

Dmi1

Don Piso1

Dr. M. Pros1

Dracco Candy SLU1

Des de Càritas volem ex-
pressar el més sincer agra-
ïment a les més de 750 
Entitats amb Cor que ens 
han donat suport durant 
l’any 2015 a través de di-
ferents possibilitats de col-
laboració: inserció laboral, 
donacions en espècie, pres-
tació de serveis, donacions 
econòmiques, difusió de 
l’acció de Càritas, etc.

AGRAÏMENTS 2014

1.  Donació en espècie, prestació de serveis i/o difusió 
2.  Inserció laboral - Feina amb Cor
3. Finançament de projectes  
4. Fires amb Cor
5.  Estades esportives

6.  Accions solidàries
7. Taules en RSC/xerrades de sensibilització
8.  Microfinançament i accions amb els treballadors  
9. Altres (comissions de seguiment/CIV) 

AGRAÏMENTS 2015
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AGRAÏMENTS 2014

E
Eª Sector Hjosteleria y Turismo2

Eª Sector Mantenimiento y Limpieza2

Eba Vallcarca SLP3

Ediciones Primera Plana SA1

Edicions 62 SA3

Editorial Casals3

Edittec1

Educa Borrás1

El Corte Ingles SA1,2,6

El Fornet D’en Rossend1,2

El Periódico De Catalunya1

El Punt Avui1

Empleats Deutsche Bank3

Endesa SA
Entema Laboratorios1

Escreen1

Esin Tres SL3

Esri-España Geosistemas SA1

Estabanell Y Pahisa SA3

Estels, 98 SL3

Esteve SA1,3

Estructuras y Organización 
Barcelonesa SL3,4

Estudi Ferran Sendra1

Estudi Ramon Folch (ERF)3

Euro Pastry1

Eurofragance SL3

Eurotronix SA3

Explotación Hotelera Expo SA3

Expo Hoteles & Resorts2,3

F
Farga Group2

Fcc2

Federació Farmacèutica3

Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria 
para Hostelería, Colectividades e 
Industrias Afines-FELAC1,4

Feliu Administradors de Propietats SL2

Ferrer Grupo1

Ferrer y Ojeda Asociados (Correduría 
Seguros SA)1

Ferrero Ibérica SA1

Ferrovial Servicios España2

Filtro Net SL2

Fira de Barcelona1,4

Flamagas SA2,4

Foix de Sarrià SL3

Foment del Treball Nacional1,7

Forns Santa Glòria2

Freigel Food Solutions1

Fujifilm España1

Fundació Caixa Catalunya3

Fundació Resa-Campus1

G
Gaes1,2

Gas Natural SDG SA1

Gases Research Innovation 
Technology SL1,3,4

Gefco Espana SA1

Gelim SA2

General Optica SA2

Gesbío SL3

Gestora Vertice de Inversiones SL3

Gomarfo SL3

Gran Hotel Catalunya SA3

Graphispag - Fira Barcelona1,4

Grasver SL3

Gremi de Pastisseria de Barcelona2

Ground Force Cargo SL2

Grup Arpa SL3

Grup Perelada1

Grup Serhs SA1,2,4 
Grupo Bn Facility Service2

Grupo Cief2

Grupo Eulen2

Grupo Galilea3

Grupo Godó de Comunicación SA1

Grupo Gvc Gaesco1,3

Grupo Menarini SA1,3,6

Grupo Metropolis Cet2,3

Grupo Sifu2

H
Hard Rock Cafe Barcelona1,3

HCC Global Financial Products SL3

Henkel Ibérica SA1

Hesperia Tower (NH Hoteles)2

Hijos de Caín1,3

Hispack-Fira Barcelona1,4

Hispano Llacunense SP3

Holaluzcom2 
Holdfood SL3

Hotel 9871

Hotel Arc La Rambla1

Hotel Arts Barcelona1,2,3,7

Hotel Attica 21 Barcelona Mar1

Hotel B Princes1

Hotel Banys Orientals1

Hotel Barcelona Centre1

Hotel Capri by Fraser Barcelona1

Hotel Catalonia Barcelona Golf1

Hotel Catalonia Barcelona Plaza1

Hotel Catalonia Castellnou1

Hotel Catalonia Catalunya Rigoletto1

Hotel Catalonia Catedral1

Hotel Catalonia Diagonal Centro1

Hotel Catalonia La Pedrera1

Hotel Catalonia Mikado1

Hotel Catalonia Rambles1

Hotel Catalonia Sagrada Família1

Hotel H-10 Marina Barcelona1

Hotel H-10 Universitat1

Hotel Hilton Diagonal Mar1,2

Hotel La Costa Golf Resort And Spa1

Hotel Magnolia Tarragona1

Hotel Mandarin Oriental1

Hotel Mb 921

Hotel Moderno1

Hotel Ohla1

Hotel Onix1

Hotel Pau Clarís1

Hotel Petit Palace1

Hotel Princesa Sofia SL3

Hotel Principal1

Hotel Renaissance Pau Clarís1

Hotel Royal Rambles1

Hotel Sb Zero1

Hotel W Barcelona1 
Hotusa1

I
Ikarengineering SL3

Iliadas Team SL2

Ilurorètols SCP3

Imc Med Cosmetics SA3

Incobar SA3

Industrias Plásticas Triana SA3

Ingeniería Técnica de Mantenimiento 
SA (Inteman)3

Ingeus2

Inmuebles y Fincas Doga SAU3,4 
Instal·lacions i Projectes d’aire 

Acondicionat i Climatització SA2

Instituto Mediterráneo de Odontología 
e Implantología1

Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya1

Intercook Solutions1,4

Interserve Facilities Services Sau2

Inversiones Ulloa2 
Ipres-Integració de Persones en Risc 

d’exclusio Social2

Isdin1,4

Iss Facility Services2

Izquierdo Pardo SLP3

J
J. Puy Papereria1 
J. Isern Pat. y Marcas D SL1,3

Jaime Bou SA1

Jorarcas SL3,4

K
Kao Corporation SA3

Kenogard SA1

Kingsbrook SL3

Kline1,3

Konecta BTO SL1,2

Kostal Electrica SA2 

L
La Bolsera1

La Kantera Creativa SL3

La Vanguardia1

La Yaya Costurera2

Laboratorio Jaer SA3

Laboratorios Hartmann SA1,4

Laboratorios Lacer1

Laboratorios Ordesa SA1

Laboratorios Viñas SA3

L’actiu 2015 UTE2

Laietana de Llibreria2

Larson Martin Logistics SL3

Lasenor Emul SL3

Limpiezas Rojas2

Lindt & Sprüngli España SA1

Linktax Asesores Tributarios3

Llar Joan Trias - Llars de L’amistat 
Cheshire-2 

Llevinac SL3

Luis Jover SA3

Lunet Facility Services SL1,3,4

M
M.paz Rivero y Asociados SL3

Mabel The Granja2

Mac Mobles A Nivell2

Mango Mng Holding SL2

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

Manolete2 
Marti & Roman SL3

Materias Químicas SA2,4

Mcneel Europe SL3,4

Memora Sevicios Funerarios3

Mercadona1

Mercanza1

Merchanservice SA2

Meritem SA Paellador1

Mesalut1

Mestre Ferre Edificios en Renta SA3

Metropolis Centre Especial de Treball 
SL2

Microsoft Ibérica SRL1

Mina Pública Aigues de Terrassa SA3

Mirror SA1,4

Mobile Digital Network2

Molins Tres SL3

Montajes Industriales Lleca SA 
(Millecasa)1

Ms Service1

Mundiglobo1

Muscius Cent SL3

Mútua d’enginyers3

N
Nacex (1/3)
Nestlé España SA3

Netcentric Iberica SLU1 
Networkia1

Nexe2

Nexica -Com 2002-1,3,6,8

NH Hotels Barcelona Centro1

Nina Bcn SL3,4

Norte-Eurocao SL3

Novotel Barcelona City1

Novotel Barcelona Cornellà1

Novotel Barcelona Sant Joan Despí1

O
Offerum SL1

Ogilvy & Mather1

Oli 131

Omega Pharma España SA1,4

Opinometre SL2

Optica des Penedes2

Òptica Sisquella1

Optima Facility Service SL2

Optima Lesan SL2

Orase SL3

Oto SL3

Overseas Asset Management SL3,4

Overtop Projects SL2

P
Pade Lmontgat Marina Club1

Panadona SL2

Panasonic España SA1

Panxa del Bou Radio Difusio Española 
SA3

Patrimonial Galcera Tarrago3

Penteo SA1,3

Perimetro SL3

Pierre Fabre Ibérica SA3,4,9

Planchistería Industrial Josma SA3

Plataforma Editorial SL1

Platinum Activities SL2

Popular Gestión Privada Sgiic SA3,4

Prenatal1

Prensa Noruega SL3

Pro Comunicación Integral 97 SL2

Proceli Europe SL2 Ag
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Promintra SL3

Promotora Barcelonesa SA3

Promotora Maresma SA3

Puig SA1,2

Punto Fa SL2

Q
Qliktech Ibérica1

Quaderns Crema SA3

R
R Estate MS SL
RACC2,3

Rambla 90 SL3

Randstad empleo ETT SA - Randstad 
Project Services SL2

Rango 102,3

RBA Holding de Comunicación SA3 
Reiter Systems SA3

Remember me SL2 
Rentauro3

Reparalia SA (delegació de 
Barcelona)1

Residencia Geriatrica Immaculada3

Residencias Resa1,9

Respon.Cat7

Restaurante Che Burritos2

Ricardo Molina SAU1

RKB-Radio Kanal Barcelona1

Rodha 5000 SL3

Rolser SA1

Rometa SA3,4

Rovisofor SL3

Royconsul SL3

Ruthtravel SL3,4

S
Saba Infraestructuras SA2,3

Sadeca Sistems SLU3

Sal Costa1

Salkinver SA3

Saló Internacional de la Logísitica 
-Fira Barcelona1,4

Saltoki Cornella SA2

Sar Quavitae Servicios a La 
Dependencia2

SDG1

Seat SA2

Semillas Batlle SA1

Sercoyse3,4

Sermaco Logistic Integral SL2

Sermagic1

Sertres SA -Moka-2

Serveis de Comunicació Empresarial 
1060 SL1

Servicios e Instalaciones Aldago2

Servis Complet1,4

Servo Recambios SA3,5

SGS Tecnos SA1

Sindicato de la Policia1 
Sit & B2 
Skeyndor SL3

Societat Gral d’Aigües de Barcelona 
SA Agbar1,2

Soluciones Logistícas XXI SL1

Srs. Boada i Soler SCP3

Stereo Rent1

Suit Hoteles Hospitality Management 
SL2

Sumasa Serv. La Caixa1

Sunway SL3

T
Talleres Daumar3

Talleres Guinardó -Centro Especial de 
Empleo-2

Técnica de Fluidos3

Tecno-Consultor1

Tedera SA2

Televisió de Catalunya (Tv3)1

Teleword Service1

Tendalcarp SL2

Teodoro González SA (Tegonsa)3,4

Termisa Energia SA3

Terpvet Osona SL3

Tinkle1

Tisso Gabinete de Asistencia 
Profesional SL2

Tomates Fritos Zalea SL3

Torras Junoy1

Torroglosa SL1

Tradebe España2 
Transnatur SA3

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)1

Transports Montsants2

Tv3 - Televisió de Catalunya1

U
Unilever España SA1,2

Universitas Telefonica1

Upcnet1

Urbaser2

Uson Assessors SL3

V
Venpre SL2

Viajes Cum Laude SL3

Vidal i Porta SL3

Vidal Serveis d’assessorament i 
Gestió SLP3

Videolab SA1

Vileda Ibérica SA1

Villafranca Ortodoncia SLP3

Vinca, Equipos Industriales SA1,3,4

Viqufa 4 SL3

W
W.M. Bloss SA3

Wine Friendly Hotels SL2

Working Servicios Hoteleros ETT2

World Wide Sopa SL2

X
Xiloca SL3

Y
Ysab SA3

Z
Zambra SL3,4

Zohar1,3

FUNDACIONS

Fundació Agbar1

Fundació Albert Espelt Manrique1

Fundació Bancària La Caixa1

Fundació Empresarial Catalana3

Fundació Formació i Treball1

Fundacio Francesc Carbó Cotal3

Fundació Institució Josefa Maresch 
Servet3

Fundació Miguel Torres3

Fundació Mutuam Conviure3

Fundació Privada Caixa d’Enginyers3

Fundació Privada Cottet-Mor3

Fundació Privada Creatia3

Fundació Privada dels Notaris de 
Catalunya3

Fundació Privada Grup Qualitat3

Fundació Privada Jaume Espona3

Fundació Privada Josep Moncusí 
Castells3

Fundació Privada Manyanet3

Fundació Privada Sant Llorenç3

Fundació Roviralta3

Fundación Asproseat1

Fundación Áurea3

Fundación Deloitte3

Fundación Integra2

Fundación MRW1,3

Fundación Mútua General de Seguros 1,3

Fundación Privada Carmen y Luis 
Bassat3

Fundación Privada Carmen y Maria 
José Godó3

Fundación Privada Matías Gomá3

Fundación Privada Ramón Pla 
Armengol3

Fundación Privada Renta 
Corporación3

Fundación Privada San Joaquin3

Fundación Real Dreams3

Fundación Zamorano Biedma3

Institut Ildefons Cerda1,7

Junta Const. Temple Expiatori Sgda. 
Familia3

Ramon Molinas Foundation3
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1.  Donació en espècie, prestació de serveis i/o difusió 
2.  Inserció laboral - Feina amb Cor
3. Finançament de projectes  
4. Fires amb Cor
5.  Estades esportives

6.  Accions solidàries
7. Taules en RSC/xerrades de sensibilització
8.  Microfinançament i accions amb els treballadors  
9. Altres (comissions de seguiment/CIV) 
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COL·LEGIS PROFESSIONALS I GREMIS

Col·legi d’Economistes de Catalunya1

Col·legi de Metges de Barcelona1,2

Gremi d’hotels de Barcelona (GHB)1

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona1,7

Institut Agrícola Català Sant Isidre1

CLUBS AMB COR

A
Agrupació Excursionista Bufalà1 
Agrupació Excursionista Muntanya1 
Agrupació Excursionista Pedraforca1 
Ajuntament de Barcelona-Institut 

Barcelona Esports-1,3,6

Ajuntament de Cornellà1

Apa Poble Sec5

Ass. Catalana de Pitch & Putt3,6

B
Barcelona Equestrian Challenge 

(BECH)1

C
C.B. Cornellà (5)
CEM Sant Andreu (5)
Centre Excursionista de Catalunya3

Centre Excursionista Vilassar de Mar 
“El Piri”1 

Chip Timing SL3

Club Atlètic Masnou1,3,5

Club Bàsquet Poblenou5

Club Esportiu Hispano Francès1,5

Club Esportiu Laietà1,3,5

Club Esportiu Mas Ram Badalona1,3,5

Club Excursionista de Gràcia1,6

Club Joventut Badalona1

Club Natació Atlètic-Barceloneta1,3,5,6

Club Natació Barcelona1

Club Natació El Masnou1

Club Natació Sant Andreu1,5

Club Tennis Badalona1,5

Club Tennis Barcelona-Teià1

Club Tennis Barcino1,2,3,5,6

Club Tennis de la Salut1,3,5

Club Tennis Masnou1,3,5

Club Tennis Premià de Dalt1

Club Tennis Premià de Mar1,5

Club Tennis Sant Adrià1

Club Turó Blanc1,5

Complex Esportiu l’Hospitalet Nord1 

D
David Lloyd Club Turó1,5

Diputació de Barcelona-Àrea 
Esports1,3,6

Dunlop1,6

E
El Mundo Deportivo - Cursa Jean 

Bouin1,6,9

F
Federació Catalana de Tennis-Vall 

d’Hebrón1,3

Federació Catalana de Vela5

FEEC – Federació d’entitats 
Excursionistes de Catalunya3,6

Fundació Brafa1,2,3,5,6

Fundació Can Caralleu Esport2

Fundació Damm1

Fundació del Bàsquet Català - FBC5

Fundació Futbol Club Barcelona1,3

Fundacio Privada Claror1,2,3,5

Fundació Real Club de Polo Barcelona1

G
Gaudium Sports - Correbarri6

Granier - Panes Artesanos1

I
Iolanda Latorre-Legal, Gestió, 

Patrocini

J
Josep Civit1

L
Liven SA1

M
Mossos d’Esquadra1

N
Nick Esports1

P
Panrico1

Parc Creueta del Coll1

Pitch & Putt Barcelona-Teia1,6

R
RCD Espanyol1

Real Club de Polo de Barcelona1,3,5,6

Real Club de Polo de Barcelona - 
Pony Park1

Real Club Nàutic de Barcelona1,3,5

Real Federación Española de Tenis1

Reebook1

Reial Club de Tennis Barcelona 
18991,2,3,5,6,8

Reial Societat de Tennis Pompeya1,3,5

S
SLazenger1

T
Torribera Complex Esportiu1,5

U
U.E. Cornellà5

Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya1

V
Vall Parc1,2,3,5,6

UNIVERSITATS AMB COR

UNIVERSITAT DE BARCELONA1,7,9

Facultat de Dret
Facultat d’Economia i Empresa
– Fundació Josep Finestres

Facultat d’Odontologia
Facultat de Podologia

UNIVERSITAT POMPEU FABRA1,7,9

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Comunicació 

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU1,7,9

Facultat d’Empresa i Economia
Facultat de Comunicació
Facultat de Dret i Ciències Polítiques

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA1,7,8,9

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Facultat d’Humanitats

UNIVERSITAT RAMON LLULL7,9

– ESADE1,6,7,9

– LaSalle7,9

Enginyeria
Arquitectura
Business
Animació

– Institut Químic de Sarriá7,9

– Fundació Blanquerna1,6,9

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

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

Facultat de Ciències de la Salut

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA1,7,9

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA9

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 
Barcelona

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA1,9

IESE BUSINESS SCHOOL1,9

EADA BUSINESS SCHOOL7,9

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL- BARCELONA1,7,9
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ESCOLES AMB COR – EDUCACIÓ EN VALORS

B
Betània Cornellà1,3

C
CEDESCA (Centre d’Estudis 

Catalunya)1,3,7 
Centre d’estudis Roca1

Centre Educació Especial Pont del 
Dragó1

Centre Educatiu Providencia del 
Corazón de Jesús1

Centre Escolar Valldaura7

Centro Educacion Infantil OIKIA1

Col·legi Canigó1,3,7

Col·legi Jesús i Maria3

Col·legi Jesús María Claudina 
Thevenet1,3,7

Col·legi Jesús Maria Sant Gervasi3

Col·legi La Salle Barceloneta7

Col·legi La Salle Congrés7

Col·legi Lestonnac1

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

Col·legi Sagrat Cor Diputació1,7

Col·legi Salesià Sant Domènec Savio3

Col·legi Sant Marc3

Col·legi Sant Miquel Missioners del 
Sagrat Cor1,7

Col·legi Sant Ramon Nonat7

Col·legi Santa Teresa De Jesús1 

Col·legi Santa Teresa De Lisieux7

Comunitat Religioses Jesús Maria3

D
Dominiques de L’ensenyament/ Ntra. 

Sra. Del Rosari1,3,7

E
Eduard Fontseré7

Escola Anna Ravell1,7

Escola Arrels7

Escola Asunción De Nuestra Señora1

Escola Bressol L’aliança1

Escola Bressol L’oreneta1

Escola d’Aprenents Sant Genis dels 
Agudells1

Escola Fluvia1 
Escola Francesc Pejoan1

Escola Idioma Kids & Us Les Corts3

Escola Infant Jesús1,7

Escola Jesuïtes Casp7

Escola Lamarcè1,7

Escola L’esperança1 
Escola L’horitzó1,2

Escola Mare de Deu del Roser1 
Escola Marillac7

Escola Nostra Senyora de Lurdes1

Escola Nou Patufet1,3

Escola Palcam1,3,7

Escola Pia Balmes1

Escola Pia Sarrià Calassanç7

Escola Proa7

Escola Sant Jaume de la Fep7

Escola Santa Teresa Ganduxer1,7

Escoles Joan Roca-Guipuscoa1

Escoles Joan Roca-Meridiana1,7

Escoles Professionals Salesianes de 
Sarrià (EPS)3

Escoles Taber1

F
Fundació Jesuites Educació Casp3

G
GARCILASO-ALC Stronghold1

I
IES Anna Gironella de Mundet7

IES Bisbe Berenguer1,7

IES Les Corts7

IES Pompeu Fabra Baralona1

Immaculada Concepció d’Horta1,7

IPSI1 

J
Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi1

Jesus Maria de St. Andreu7 

L
La Salle Bonanova1,3,7

La Salle Gracia7

Loreto Abat Oliba1

LL
Llar d’infants La Gavina - Marc 

Aureli1

Llar d’infants La Gavina Laforja1

Llar Infants Didac1

M
Maristes Sants Les Corts3

P
Padre Damian Sagrados Corazones1,7

Peter Pan1,7

R
Reial Monestir Santa Isabel1,7

S
Sagrat Cor de Sarria1,3,7

Salesians Sarria7

San Gabriel1,7

Sant Josep Carmelites Missioneres1,7

Shalom Esclaves del Sagrat Cor1,7

Singuerlin, Sta Coloma7

CULTURA AMB COR – ENTITATS AMB COR

A
Agrupacion Cultural Galega Agarimos1 
Ass. Amics “La Violeta” (Cultura 

Popular)1

Ass. Caliu-Congrés3

Ass. Civica La Nau1

Ass. De Viudes De Barcelona3

Ass. des Amis de l’Alsace en Catalogne3

Ass. Pro Juventud Ais2

B
Badalonafotoevents1

C
Caixaforum1

Casa Gimeno3

Centre Cívic La Salut - Badalona1

Centre Comercial Montigalà 
Badalona1

Centre Passatge3

Circ De Catalunya1

Círculo Ecuestre1,7

Clínica Sagrada Família1

Comissió de Festes del Carrer 
Tordera3

Cosmocaixa1 
CRIT ETT2

D
D.O. Catalunya1

Dagoll Dagom1,6

E
El Museu Blau1

Escolania de Montserrat6

F
Federació de Colles de Sant Medir1,2,7

Festival de La Infància-Fira 
Barcelona1

Fundación de Fomento Europeo 
AEFE3,6

H
Hermandad Ntra. Sra. de las 

Angustias1

Hermandad Nuestra Sra. del Rocio 
Los Romeros1

J
Jordi Alumà-Pintor-1

Jordi Cortada Passola-Tenor 1

Jordi Rollán-Pintor-1

Josep Cruañas-Pintor-1

L
L’illa Diagonal1

M
Maria Garcia2

Museu de la Xocolata1

Museu del Disseny de Barcelona1 
Museu d’historia de Catalunya1,7

Museu FCBarcelona1 

O
Orfeó Gracienc1,2

Orquestra Simfònica Del Vallès1,6

P
Parc d’atraccions Tibidabo SA 

(Patsa)1,2

Parròquia Santa Maria del Mar 
(SMM)-Concert a favor dels 
Refugiats3

Parròquia Santa Maria del Mar 
(SMM)-Concert Gospel3,6

Pista de Gel del FCBarcelona1

R
Reial Cercle Artístic de Barcelona3

T
Teatre Victòria6

The Homlessproject1

Tibibus-Moventis1

X
Xamfrà, Centre de Música i Escena 

del Raval1
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1.  Donació en espècie, prestació de serveis i/o difusió 
2.  Inserció laboral - Feina amb Cor
3. Finançament de projectes  
4. Fires amb Cor
5.  Estades esportives

6.  Accions solidàries
7. Taules en RSC/xerrades de sensibilització
8.  Microfinançament i accions amb els treballadors  
9. Altres (comissions de seguiment/CIV) 



Càritas està oberta a establir relacions de col·laboració amb tots els agents econòmics 
i socials, sempre que la seva activitat i filosofia coincideixin amb els valors que Càritas 
promou: la solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat.

Per què convertir-se en una Entitat amb Cor? 
•  Podeu despertar i augmentar l’interès dels vostres clients, proveïdors, empleats, socis i associats 

de la vostra comunitat.

•  Us podeu presentar davant de la societat i dels vostres públics com una entitat compromesa.

Quines contraprestacions obtindreu?
•  Difusió de l’acció als públics interns i externs.

•  Obtenció dels beneficis fiscals que ofereix la legislació vigent.

•  Placa distintiva d’Entitats amb Cor. 

•  Participació a xerrades i Taules Rodones de Bones Pràctiques en RSE.

•  Menció a les nostres publicacions: L’Informatiu, de publicació anual, i el bloc d’Entitats amb Cor, 
una eina que converteix les col·laboracions amb Càritas en notícia, ideal per a convertir l’activitat 
solidària de la vostra entitat en contingut per a les xarxes socials. 

Contraprestacions per a les Entitats amb Cor

www.entitatsambcor.org

Joana Homs 

Directora de Barcelona 

Sustainable Tourism, 

de Turisme de Barcelona

Delegada Social  

i d’Organització de Clece

Voluntari d’Universitats amb Cor Vicerectora d’Ordenació 

Acadèmica de la UAO-CEU

Director general 

de l’Institut Cerdà

EL TESTIMONI D’UN COMPROMÍS   

Les Taules Rodones de Bones Pràctiques en RSE de Càritas Diocesana 

de Barcelona conviden a empreses i en
titats a donar el seu testimoniatge.

Rosa Llamas
Fernando Porta

Eva Perea
Carles Cabrera

“Amb l’euro 

solidari donem 

suport als projectes 

de Càritas”  

“Feina amb Cor 

ens ha permès 

inserir 27 persones 

en situació 

d’exclusió social”         

“Des d’Universitats 

amb Cor contribuïm 

a la sensibilització 

social dels 

estudiants”

“Apostem per 

l’excel·lència 

social dels nostres 

estudiants”

“Treballem 

per mesurar 

l’impacte social 

de les empreses 

i les entitats”
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A les últimes pàgines hi trobareu la llista de les Entitats amb Cor que van col·laborar l’any 2015
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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 0175

facebook.com/caritasbarcelona

entitatsambcor.org

@caritasbcn


